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PolRom Identificarea metodelor bazate pe dovezi ale combaterii eficiente a discriminării 

romilor în climatul politic în schimbare din Europa 

 

Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, 

atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă 

Pachet de lucru 4 Raport de țară:  

https://polrom.eu/ 
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Scop 

Scopul principal al cercetării prezentate în acest raport a fost identificarea și evaluarea 

metodelor de intervenție atât eficiente cât și ineficiente împotriva prejudecăților și 

discriminării. Clasificarea și analiza ulterioară a acestor intervenții au permis o prezentare 

generală sistematică ce leagă teoria psihologică socială cu practica de bază. Astfel sperăm să 

evaluăm dacă intervențiile au potențialul de a îmbunătăți relațiile inter-grupuri și încuraja 

schimbarea în structurile sociale cu prejudecăți.  

Obiectivele cercetării prezentate aici au fost: 

 Crearea unei baze de date de intervenții anti-discriminare care abordează 3 procese 

principale: discursurile politice de ură și nativism, atitudinile anti-romi și tendința de 

implicare în acțiunea colectivă privind sau în solidaritate sau împotriva romilor.  

 Identificarea bunelor practici în intervențiile anti-discriminare 

 Identificarea abordărilor metodologice care sunt considerate de către organizatori și 

participanți a fi cele mai eficiente în reducerea prejudecăților și îmbunătățirea relațiilor 

dintre majoritate și minoritatea romilor / nomazilor.  

 Evaluarea experienței organizatorilor și participanților cu privire la prejudecăți și 

intervenția anti-discriminare.  

https://polrom.eu/
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 Prin „intervenție” ne referim la orice activitate al cărei scop explicit a fost să 

îmbunătățească atitudinile majorității față de minoritatea romă, sau să îmbunătățească 

relațiile dintre majoritate și minoritate.  
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Metodă 

 

 Metoda de colectare a datelor pentru tabelul de intervenție  

Au fost realizate căutări pe computer ale intervențiilor, folosind motorul de căutare 

google.ro. Cuvintele-cheie pentru căutările pe internet au inclus discriminare) Roma 

rromi, intervenție. Aceste cuvinte și sinonime au fost apoi grupate cu cuvinte mai 

specifice, precum ONG, drepturile omului, combaterea sau reducere. Deoarece 

această căutare a generat puține intervenții, am căutat și pe website-urile celor mai 

importante ONG-uri care se ocupă cu chestiuni de discriminare împotriva romilor, de 

exemplu RomanCriss, ProRoma, Fondul Educațional Roma Education Fund sau 

Centrul pentru Resurse Juridice (crj.ro). 

Deoarece informațiile pe care le-am găsit pe website-uri erau deseori limitate, am 

contactat ONG-urile menționate mai sus pentru a obține informații suplimentare cu 

privire la proiectele lor, gestionarea intervențiilor, structura ONG-urilor și abordarea 

generală a chestiunii discriminării. 

Criteriile pentru selectarea intervențiilor: am selectat intervenții care au avut ca scop 

combaterea discriminării minorității rome prin modificarea atitudinilor și 

comportamentelor atât ale majorității cât și ale minorității rome, prin mai multe 

mijloace, precum campanii de conștientizare, educație și sesiuni de instruire. 

Intervențiile au avut loc în ultimii 15 ani și toate, cu excepția a două dintre ele, au 

fost finalizate până la data studiului.  

În analiză nu am inclus intervenții care nu au avut ca scop schimbarea cauzei 

discriminării (de exemplu, atitudinile), ci au fost mai degrabă concentrate pe 

efectele sale într-un domeniu foarte limitat și specific.   

De exemplu, intervențiile care s-au concentrat pe combaterea indirectă a nedreptății 

și discriminării, oferind membrilor comunității rome oportunități educaționale 

pentru a contribui la sporirea perspectivelor de angajare în rândul acesteia și 
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menținerea unui loc de muncă bun. Intervenții similare menite a reduce 

discriminarea în alte domenii, de exemplu în ceea ce privește locuințele, oferind 

asistență juridică etnicilor romi care să le permită să obțină locuințe mai bune sau să 

beneficieze de programe de finanțare speciale. 

 Metodologia focus grup-urilor 

Au fost recrutați participanți prin invitații e-mail și telefonice adresate 

managerilor ONG-urilor. După acceptare, li s-a solicitat să ofere detaliile de 

contact ale câtorva persoane din cadrul ONG-ului lor care erau direct implicate în 

implementarea intervențiilor. Aceste persoane au fost apoi contactate în mod 

direct și invitate să participe la unul sau două focus grup-uri și li s-a solicitat să 

invite participanți care au luat parte în mod direct la cel puțin o intervenție.  

Am primit răspunsuri pozitive de la patru reprezentanți ai ONG-urilor: doi 

reprezentanți ai ONG-ului „Cu alte cuvinte”, dintre care unul a fost membru al 

ONG-ului RomaniCriss timp de șapte ani, doi reprezentanți ai ONG-ului ProRoma 

și un reprezentant al ONG-ului „Centrul pentru Resurse Juridice”. 

Am selectat doar reprezentanți ai ONG-urilor care au fost fie responsabili pentru 

implementarea intervenției, fie au fost implicați în mod direct în aceasta. 

o Primul focus grup a fost compus din 5 participanți, toate femei, între 26 și  39 de 

ani (M= 35,2). Doi participanți erau reprezentanții ONG-ului „Cu alte cuvinte”, 

unul era reprezentantul ONG-ului ProRoma și ultimii doi participanți au 

participat la cel puțin o intervenție de combatere a discriminării. Un participant a 

participat la o conferință al cărei scop a fost sporirea conștientizării discriminării 

prin prezentarea unor experiențe reale ale romilor care s-au confruntat cu 

discriminarea. Celălalt participant a luat parte la o intervenție interactivă de tip 

teatru în care s-a pus în scenă o piesă de 3 minute despre discriminarea romilor 

și efectele sale.  
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o Al doilea focus grup a fost o urmare a primului grup și a fost compus din aceiași 

doi participanți care au participat la primul grup, la care s-au adăugat un 

reprezentant al ONG-ului ProRoma NGO (femeie, 41 de ani) și un participant care 

a participat la o intervenție (bărbat, 41 de ani). Participantul a participat la 

aceeași conferință ca participanții din primul focus grup.  

o Focus grup-urile au fost realizate online prin platforma ZOOM din cauza stării de 

urgență naționale Co-vid19 care era în vigoare în acel moment, care interzicea 

întâlnirile față în față. Durata focus grup-urilor a fost de 65 minute, respectiv 40 

de minute. 

Metodologia de analiză a bazei de date intervenționale. 

Mai jos am descris etapele pe care le-am urmat în analiza inițială a tabelelor intervenționale și 

dezvoltarea abordării asupra focus grup-urilor și întrebărilor. 

1. Trei categorii de organizare a intervențiilor pentru analiză: Discursul politic, Atitudinile 

anti-romi și Acțiunea colectivă. Această clasificare a fost ghidată de analiza preliminară 

realizată pe datele pentru toate cele 5 țări și de rezultatele la zi din celelalte pachete de 

lucru. Am prezentat categoriile mai jos (anexa 1).  

2. Pe baza analizei din Scoția a reducerii prejudecăților și discriminării, categoriile de mai 

sus au fost rafinate și prezentate ca: Intervenții educaționale (Instruire Generală 

privind Diversitatea), Interactive, Intervenții Experiențiale și Inter-grup; și Intervenții 

de prezentare publică (McBride, 2015). 

3. Apoi, intervențiile au fost organizate după categorii și a fost creată o nouă bază de date 

pentru a reflecta acest lucru (Tabelul 1) 

4. Rezultatele analizei bazelor de date indică faptul că ar fi benefic ca focus grup-urile să fie 

alcătuite din organizatorul intervenției/evenimentului, în mod specific o persoană care l-

a condus (a condus-o) sau a fost direct implicată în implementare și doi utilizatori ai 

serviciului / participanți, iar dacă ambii erau non-romi și erau implicați romi, atunci 

minimum o persoană din fiecare grup.  
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5. Pe baza analizei tabelului și creării categoriilor, s-a dezvoltat un set de întrebări pentru 

focus grup (anexa 3). 

Date 

În România, minoritatea romă, al doilea grup minoritar, reprezintă, după cum sugerează datele 

oficiale, peste 3% din populație (Institutul Național de Statistică din România, 2011) – deși unele 

studii sugerează că numărul real este mult mai mare (Prieto-Flores 2009). Atitudinea generală a 

non-romilor față de romi este predominant negativă și discriminatorie și afectează majoritatea 

aspectelor vieții lor, deoarece aceștia au rezultate mult mai slabe decât non-romii în domenii 

precum sănătatea, educația sau accesul la locuri de muncă (Surdu, Vincze, & Wamsiedel, 2011). 

În acest context, este evident de ce intervențiile menite să diminueze această discrepanță și să 

reducă discriminarea reprezintă o prioritate pentru multe ONG-uri. 

Studiul nostru a analizat 23 de intervenții care au respectat toate criteriile enumerate mai sus, 

care sunt prezentate pe scurt în Tabelul 1. O mențiune importantă referitoare la listă este că 

aceasta nu este completă. Probabil că există intervenții similare care au fost realizate în aceeași 

perioadă, și care s-ar încadra în criteriile noastre, dar pur și simplu nu le-am putut identifica din 

mai multe motive. De exemplu, unele organizații nu au website, altele nu prezintă pe website 

detalii actualizate cu privire la proiectele lor, altele pur și simplu nu au detalii de contact corecte 

(sau persoana care s-a ocupat de intervenții nu poate fi contactată).  

După cum am descris în secțiunea privind metoda, baza de date cu intervențiile a fost împărțită 

în 3 categorii: Intervenții educaționale (instruire generală privind diversitatea), Intervenții 

interactive, experiențiale și inter-grup; și Intervenții de prezentare publică (McBride, 2015). 

Acestea reflectă cunoștințele teoretice disponibile privind nivelul la care funcționează 

intervenția de reducere a prejudecăților; respectiv, intervenții individuale, inter-grup și 

societale. Categoriile sunt definite după cum urmează: 

Categoria 1. Intervenții educaționale (instruire generală privind diversitatea)  

Această categorie conține intervenții cu proceduri care sunt în principal educaționale 
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Această categorie conține intervenții cu proceduri care sunt în principal educaționale și 

informaționale și sunt în mod frecvent la nivel normativ. Scopul principal al acestor intervenții 

este să transmită informații către participanți. Acestea sunt în mod frecvent, dar nu exclusiv, 

realizate în mediul școlar. Acestea pot fi influențate de discursul politic al țării finanțatorului. 

Sunt incluse în această categorie intervenții generale privind diversitatea, instruire privind 

diversitatea pentru autoritățile de aplicare a legii, etc, instruirea instructorilor, instruirea ONG-

urilor în ceea ce privește drepturile omului. Pentru a spori impactul acestor intervenții, 

informațiile sunt combinate cu discuții, învățare de la colegi și învățare cooperativă. Aceste 

intervenții pot folosi contact atât direct cât și indirect (precum folosirea povestirilor colegilor) 

pentru a reduce prejudecățile și a induce empatia și acceptarea altor perspective de către 

participanți.  

Categoria 2: Intervenții interactive, experiențiale și inter-grup 

Această categorie conține intervenții în care procedurile sunt concentrate în jurul contactului și 

interacțiunilor explicite dintre grupul majoritar și populația romă. Aici contactul inter-grup este 

esențial. Unele studii au arătat că acel contact inter-grup poate avea schimbări pozitive în 

atitudinile și intențiile de contact, poate reduce prejudecățile, anxietatea inter-grup și spori 

empatia și încrederea cu ceilalți (Kende, Tropp, & Lantos, 2017, Kuchenbrandt, Eyssel, & Seidel, 

2013).   

Categoria 3: Intervenții de prezentare publică 

Această categorie conține orice evenimente individuale care sunt publice și implică populația 

generală și au scopul de a ajunge la un public larg. Aici poate fi inclus contactul inter-grup, dar 

poate fi atât implicit cât și explicit. Contactul poate fi superficial fără nicio implicare reală între 

grupuri. Scopul acestor tipuri de intervenții este schimbarea normelor prin stimularea 

diversității și valorilor armoniei și universalismului, prezentând aspecte culturale și încurajând 

respectul față de diversitatea culturală și sporirea conștientizării inegalităților structurale 

(Váradi, L.,2014; Thomas, E. F., & McGarty, C. A., 2009; Powell, A.A., Branscombe, N.R., & 

Scales, T.C, 2005)  
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După cum poate fi observat din tabelul de mai jos, majoritatea intervențiilor, respectiv 17 din 

23, au fost intervenții educaționale. Unele au abordat chestiunea în mod direct, intenționând 

să reducă discriminarea și să schimbe atitudinile prin sporirea conștientizării referitoare la 

tratamentul incorect aplicat romilor, sau segregarea și discriminarea în școli și grădinițe (de 

exemplu “Tineretul împotriva discriminării”, “Tineret înseamnă toleranță: combaterea 

stereotipurilor anti-romi printre tineri” sau “Educația fără discriminare e și treaba mea!”).  

Altele au abordat scopul în mod indirect, prin instruirea elevilor în dezvoltarea abilităților de 

promovare a toleranței interculturale sau implicarea unui reprezentant al unui ONG capabil să 

facă lobby și să promoveze respectivele activități. Un alt tip de intervenție s-a concentrat pe 

educarea romilor cu privire la drepturile lor și să sprijine grupurile pe care le pot aborda când 

drepturile lor au fost încălcate (de exemplu, “Sastipen – Diminuarea inegalităților referitoare la 

asistența medicală acordată comunității rome” sau “Opriți discriminarea! Discriminarea poate 

ucide vise!”). Un alt tip de intervenție educațională s-a concentrat pe profesioniști din domeniul 

educațional din diverse domenii de activitate precum angajați din domeniul medical, profesori, 

educatori sau reprezentanți ai autorităților locale (de exemplu, “ROM-UP!” sau “Îmbunătățirea 

sistemului de facilitare a îngrijirii medicale pentru populația romă din România”).  

Un aspect specific important al contextului din România se referă la rețeaua de mediatori. În 

2002, ONG-ul Romani Criss a propus sistemul de mediere în domeniul sănătății, care la puțin 

timp după acel moment a fost adoptat de către Ministerul de Sănătate din România (Ordinul 

619/2002, Anexa 1, Art. 5). Programul a instruit mediatori medicali, membri ai comunității 

rome, să servească drept element de legătură între personalul medical și populația romă, 

îmbunătățind comunicarea și încrederea reciprocă, pentru a facilita acceptarea de ambele părți 

și a stimula o relație mai deschisă și eficientă. Programul a avut succes, de exemplu în 2008 

existau 600 de mediatori activi, implicați în campanii de prevenire și imunizare și oferind sprijin 

în fiecare județ al țării în care existau comunități rome.  

Multe dintre intervențiile descrise în tabelul nostru și-au propus consolidarea rețelei 

menționate mai sus prin oferirea de sprijin pentru mediatorii deja activi, instruirea unor 

mediatori noi și diseminarea unor recomandări de bune practici atât pentru mediatorii noi cât și 
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pentru cei experimentați (de exemplu “Dare Net – Desegregare și Acțiune pentru educarea 

populației rome” sau “Romii din UE”).  

A doua categorie de intervenții constă în șase intervenții care au inclus activități precum 

campanii de promovare locale și naționale, sau activități interactive referitoare la educația 

parentală pentru părinți, bunici și tutori romi (de exemplu “Respectarea drepturilor omului 

pentru populația romă din România”, “Combaterea rasismului și discriminării prin 

împuternicirea a șase ONG-uri care se ocupă cu problemele romilor”). Aceste tipuri de 

intervenții au fost menite să reducă discriminarea prin soluționarea discrepanței dintre etnicii 

romi și non-romi prin facilitarea contactului dintre aceștia. De exemplu, o intervenție și-a 

propus organizarea unei conferințe publice interactive (Conferința națională “Protejarea și 

promovarea comunităților rome”) care a atras atenția asupra discriminării și încălcării 

drepturilor omului, la care participanții au fost atât romi cât și non-romi. În plus, pentru un 

impact și mai mare, majoritatea prezentatorilor de la conferință au fost etnici romi și uneori au 

fost și ei victime ale discriminării și abuzului.  

Ultima categorie a intervențiilor este reprezentată de evenimente publice care implică 

populația generală. Aceste tipuri de intervenții își propun facilitarea interacțiunii, dar au 

avantajul că vizează un public mai vast. Cu toate acestea, contactul este deseori superficial și 

interacțiunea este limitată, ceea ce ar putea reprezenta principalele motive pentru care aceste 

tipuri de intervenție bazate exclusiv pe contact sunt deseori considerate ineficiente sau au cel 

mult efecte limitate (Scacco & Warren, 2018). În România, aceste tipuri de intervenții nu sunt 

foarte populare, deoarece, după cum s-a văzut în focus grup-uri, reprezentanții ONG-urilor le 

consideră de asemenea ineficiente. Aceștia au spus că, din experiența lor, este deja dificil să se 

determine schimbări durabile prin intervenții complexe care combină educația cu contactul și 

alte abordări, deci intervențiile bazate doar pe contact ar avea puține șase sau nicio șansă să 

aibă succes. În realitate, dintre toate intervențiile pe care le-am investigat, una singură: 

“Tineretul împotriva discriminării” s-a încadrat în mare în această categorie. Și, după cum se 

poate observa din Tabelul 1, această intervenție a avut două etape și doar a doua etapă, 

respectiv Corectitudinea diversității, a fost exclusiv bazată pe contact, în timp ce prima etapă, 
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concursul de dezbateri publice, și-a propus și sporirea conștientizării cu privire la discriminarea 

romilor.  

O mențiune importantă referitoare la clasificare intervențiilor este că le-am grupat după 

metoda principală pe care au folosit-o. Multe intervenții au folosit o abordare bazată pe mai 

multe metode, care a combinat diferite tehnici pentru a-și atinge scopurile, de exemplu 

“Respectarea drepturilor omului pentru populația romă din România” a vizat educarea 

părinților și bunicilor romi, dar în mod interactiv. Altele au fost concentrate pe sporirea 

conștientizării referitoare la discriminare și tratamentul incorect – Conferința Națională 

“Protejarea și promovarea drepturilor omului ale comunității rome”, dar a vizat și facilitarea 

contactului dintre participanții romi și non-romi. 
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Tabelul 1  

Prezentare sintetică a intervențiilor din România, împărțite pe categorii  

Nr. Denumirea intervenției Rezultatul Grupul-țintă Procedura Agentul 

Intervenții educaționale (instruire generală privind diversitatea) 
1 Tineretul împotriva 

discriminării 
http://www.romanicriss.
org/project%20descripti
on_YAD.pdf 

Sporirea conștientizării cu privire la 
discriminare, diversitate și minoritate. 
Generarea implicării civice în schimbări de 
politică precum acceptarea romilor 

Majoritatea, dar și în mod 
specific pentru elevi și profesori 
de liceu, studenți 

Concurs de eseuri. Elaborarea și diseminarea 
unui set de bune practici.  

Romani Criss 

2 Etape către toleranță. 
http://www.romanicriss.
org/fisa%20proiect%20P
asi%20spre%20toleranta
.pdf 

Schimbarea atitudinii opiniei publice față de 
romi prin arătarea discriminării la care sunt 
supuși 

Majoritatea, dar și în mod 
specific pentru studenți 

Elaborarea de materiale de promovare (postere, 
bannere, tricouri), un spot TV educațional și un 
videoclip. Dezbateri publice în universități și o 
conferință de presă 

Romani Criss 

3 Tineretul înseamnă 
toleranță: combaterea 
stereotipurilor anti-romi 
printre tineri”. 
http://www.romanicriss.
org/PDF/Fisa%20de%20
proiect_YisT.pdf 

Schimbarea atitudinilor și stereotipurilor 
tinerilor față de populația romă. Reducerea 
comportamentelor de discriminare printre 
tineri 

30 de tineri (14 - 25 ani) din 
Bulgaria, România, Grecia și 
Ungaria 

Folosirea educării de către colegi pentru 
motivarea tinerilor să se implice în campanii de 
anti-discriminare. 

Romani Criss 

4 Educația fără 
discriminare e și treaba 
mea!  
http://www.crj.ro/en/an
tidiscrimination/educati
a-fara-discriminare-e-si-
treaba-mea/ 

Sporirea conștientizării referitoare la 
discriminare și practici educaționale.  

 Majoritatea  

Printr-o campanie media, dezbateri publice și o 
conferință, proiectul își propune să sporească 
conștientizarea cu privire la discriminarea 
anumitor grupuri de copii. De asemenea, 
promovează educația egalitară prin conținut și 
practici specifice. 

Centrul de Resurse 
Juridice 

5 Program pentru 
implicare civică și dialog 
pentru tineri. 
https://www.romanicris
s.org/PDF/prezentare%2
0proiect%20tineri-
IREX.pdf 

Instruirea tinerilor din România și Republica 
Moldova în îndepărtarea barierelor etnice și 
promovarea toleranței interculturale 

Elevi din 16 licee din România și 4 
licee din Republica Moldova 

Organizarea unei școli de vară în care echipe de 
tineri se întâlnesc și și învață abilități specifice 
referitoare la dezvoltarea proiectelor, 
promovarea toleranței interculturale și 
implicarea liderilor comunității lor în aceste 
activități.  

Comisia Internațională 
pentru Cercetare și 
Schimburi (IREX), în 
parteneriat cu IREX 
Republica Moldova și 
Romani CRISS 

6 Forum pe probleme 
privind romii. 
http://romanicriss.org/Fi
sa-de-proiect-Roma-
FORUM.pdf 

Sprijinirea și îmbunătățirea eficienței a 20 
de ONG-uri și implicarea acestora în politici 
anti-discriminare, monitorizarea politicilor 
publice pentru populația romă și 
promovarea drepturilor omului.  

Populația romă care se confruntă 
cu discriminarea și încălcări ale 
drepturilor omului, activiștii 
pentru drepturile omului ale 
romilor și instituții publice. 

Cursuri de instruire pentru 20 de reprezentanți 
ai ONG-urilor menite să dezvolte metode de 
monitorizare a politicilor publice și tehnicilor de 
promovare  

Romani CRISS – Centrul 
Romilor pentru 
Intervenție Socială și 
Studii 

7 Dare Net – Desegregare 
și acțiune pentru 
educarea romilor. 

Dezvoltarea Rețelei DARE care-și propune 
diseminarea unor bune practici 
educaționale și promovarea desegregării 

  
Diseminarea bunelor practici referitoare la 
educarea copiilor romi și desegregarea acestora 
prin propuneri de politici prezentate 

Romani CRISS în 
parteneriat cu GHM – 
Greek Helsinki Monitor 

http://www.romanicriss.org/project%20description_YAD.pdf
http://www.romanicriss.org/project%20description_YAD.pdf
http://www.romanicriss.org/project%20description_YAD.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20Pasi%20spre%20toleranta.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20Pasi%20spre%20toleranta.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20Pasi%20spre%20toleranta.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20Pasi%20spre%20toleranta.pdf
https://www.romanicriss.org/PDF/prezentare%20proiect%20tineri-IREX.pdf
https://www.romanicriss.org/PDF/prezentare%20proiect%20tineri-IREX.pdf
https://www.romanicriss.org/PDF/prezentare%20proiect%20tineri-IREX.pdf
https://www.romanicriss.org/PDF/prezentare%20proiect%20tineri-IREX.pdf
http://romanicriss.org/Fisa-de-proiect-Roma-FORUM.pdf
http://romanicriss.org/Fisa-de-proiect-Roma-FORUM.pdf
http://romanicriss.org/Fisa-de-proiect-Roma-FORUM.pdf


 
PolROM — REC-AG-2017 / REC- RDIS-DISC-AG-2017 

 

12 
 

http://www.romanicriss.
org/PDF/Fisa%20de%20
proiect%20DARE.pdf 

pentru a permite includerea copiilor romi în 
școli și o educație adecvată a acestora. 

Ministerului Educației și ONG-urilor. Organizarea 
a 5 cursuri de instruire pentru 100 de mediatori 
școlari din România. Organizarea unei instruiri a 
instructorilor în cursuri de desegregare în 
Bulgaria, Republica Cehă, Croația, Grecia și 
Ungaria.  

(Grecia) Asociația 
Integro (Bulgaria) 
Centrul European pentru 
Drepturile Romilor 
(Ungaria și Croația) 
Asociația Civică „Life 
Together” (Cehia) FXB 
Center – Universitatea 
Harvard 

8 

Romii în UE. 
http://www.romanicriss.
org/PDF/ROMAinEU_fisa
%20proiect.pdf 

Ajutarea romilor să se integreze prin 
promovarea toleranței, respectului și 
înțelegerii tradițiilor acestora și acceptarea 
diferențelor culturale. 

Mediatori, consilieri și instructori 
care lucrează în școli sau zone 
sociale din comunitățile rome. 

Organizarea de cursuri și seminare cu obiectul 
instruirii grupului-țintă în promovarea unei 
abordări interculturale, a respectului față de 
tradițiile rome și integrarea socială, educațională 
și profesională. Sporirea conștientizării privind 
importanța păstrării și respectării tradițiilor.  

Romani CRISS în 
parteneriat cu asociația 
femeilor rome din 
Spania EBG Germania, 
CIEDT “Amalipe”, 
Bulgaria DARTKE, 
Ungaria  

9 

ROM-UP! 
http://www.romanicriss.
org/PDF/ROM_UP_fisa%
20proiect.pdf 

Crearea unei rețele internaționale care să 
disemineze importanța integrării sociale a 
copiilor și elevilor romi, în vederea asigurării 
succesului lor școlar.  

Comunități rome, organizații și 
activiști și profesori, consilieri 
școlari, autorități locale și 
naționale și mass media. 

Identificarea celor mai eficiente practici pentru 
includerea romilor în sistemul educațional și a 
strategiilor adecvate de implementare de aplicat 
în România și cele 4 țări partenere (Spania, 
Bulgaria, Grecia și Irlanda). Sporirea 
conștientizării referitoare la integrarea elevilor 
romi, prin grupuri de lucru direcționate. 
Implicarea romilor (în special femei) în toate 
activitățile. 

Romani CRISS în 
parteneriat cu Centrul 
de dialog și toleranță 
interetnică, Bulgaria, 
K.E.K.P.A-D.I.E.K, Grecia, 
Centrul de Cercetare în 
teorii și Practici de 
Combatere a 
Inegalităților din cadrul 
Universității Barcelona, 
Generalitat de 
Catalunya, Spania, 
Centrul pentru Nomazi 
Pavee Point, Irlanda, 
Biroul Informațional 
European pe probleme 
referitoare la Romi, 
Belgia 

10 Promovarea măsurilor 
anti-discriminatorii 
referitoare la accesul la 
servicii medicale pentru 
populația romă. 
http://www.romanicriss.
org/fisa%20proiect%20c
ercetare%20sanatate%2
0osi%20health%202009-
2010.pdf 

Identificarea obstacolelor cu care se 
confruntă romii în accesarea serviciilor 
medicale și recomandarea politicilor de 
combatere a discriminării populației rome. 

Romi, profesioniști din domeniul 
medical, reprezentanți ai 
autorităților locale, autorități 
naționale de sănătate publică. 

Colectarea de date privind obstacolele în 
accesarea serviciilor medicale prin chestionare și 
interviuri semi-structurate. Organizarea unei 
conferințe naționale cu obiectul identificării de 
soluții pentru problemele menționate mai sus și 
prezentarea de soluții către Comisia pentru 
problemele Romilor din cadrul Ministerului 
Sănătății Publice. 

Romani CRISS 

11 Sastipen – Diminuarea 
inegalităților referitoare 
la asistența medicală în 

Colectarea de informații referitoare la 
sănătatea generală a populației rome și 
motivele care stau la baza accesului deficitar 

Comunitatea romă, personal 
medical, mediatori romi locali 

Organizarea unor grupuri de lucru naționale și 
trans-naționale. Organizarea unui seminar 
național în fiecare dintre cele 9 țări partenere și 

Romani CRISS în 
parteneriat cu 10 alte 
instituții / ONG-uri din 

http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20DARE.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20DARE.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20DARE.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/ROMAinEU_fisa%20proiect.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/ROMAinEU_fisa%20proiect.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/ROMAinEU_fisa%20proiect.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/ROM_UP_fisa%20proiect.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/ROM_UP_fisa%20proiect.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/ROM_UP_fisa%20proiect.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20cercetare%20sanatate%20osi%20health%202009-2010.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20cercetare%20sanatate%20osi%20health%202009-2010.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20cercetare%20sanatate%20osi%20health%202009-2010.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20cercetare%20sanatate%20osi%20health%202009-2010.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20cercetare%20sanatate%20osi%20health%202009-2010.pdf
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cadrul comunității rome. 
http://www.romanicriss.
org/fisa%20proiect%20s
astipen.pdf 

la servicii medicale. Identificarea de soluții 
pentru diminuarea inegalităților și 
discriminării în vederea îmbunătățirii 
accesului la asistență medicală. 

a unuia național intitulat Îmbunătățirea sănătății 
romilor în Europa. Crearea unui serviciu pentru 
asistență tehnică. Organizarea de cursuri pentru 
personal în cadrul serviciilor publice și pentru 
mediatorii romi. 

Grecia, Spania, Bulgaria, 
Portugalia, Republica 
Cehă 

12 
Îmbunătățirea sistemului 
de facilitare a sistemului 
de asistență medicală 
pentru populația romă 
din România 

Îmbunătățirea sănătății generale a 
populației rome prin eliminarea segregării și 
îmbunătățirea sistemului de facilitare 
(mediatori locali). 

Rețelele de facilitatori medicali 
locali, personal spitalicesc 

Organizarea de cursuri și sesiuni de lucru cu 
facilitatorii medicali locali și Autoritatea 
Medicală Publică Județeană. Organizarea unui 
grup de lucru capabil să identifice cauzele 
principale ale desegregării și posibilele soluții. 
Promovarea practicilor pozitive cu spitalele din 
România. 

Romani CRISS, în 
parteneriat cu 
Ministerul Afacerilor 
Externe din Franța 

13 Curs de instruire pentru 
persoanele care 
monitorizează 
respectarea drepturilor 
omului 

Instruirea a 20 de tineri romi în vederea 
includerii acestora în rețeaua de persoane 
care se ocupă cu monitorizarea drepturilor 
omului 

20 de tineri romi 

Organizarea unui curs de instruire în care 
participanții își pot îmbunătăți cunoștințele 
teoretice și practice referitoare la drepturile 
omului, discriminare și protecția minorităților.  

Romani CRISS și 
Amnesty International 

14 
Alianța pentru egalitate. 
http://www.crj.ro/en/th
e-equality-alliance/ 

Combaterea urii și discriminării, 
promovarea diversității și egalității de șanse 

  

Crearea unei rețele informale (alianța pentru 
egalitate) care luptă împotriva discriminării prin 
împuternicirea persoanelor defavorizate/ 
vulnerabile, oferind sprijin, organizând 
eveniment și activități de instruire. 

Centrul pentru Resurse 
Juridice 

15 Opriți discriminarea! 
Discriminarea poate 
ucide vise! 

Combaterea discriminării prin educarea 
populației rome 

Comunitățile rome (inclusiv școli 
și licee) 

Oferirea de informații romilor cu privire la 
drepturile lor și distribuirea de broșuri care oferă 
informații despre organizațiile de suport. 

Partidul Pro-Europa 
Roma 

16 Proiectul Roma EDEM 
Masă Rotundă pe 
probleme de Instruire și 
Angajare. 
https://www.gitanos.org
/romaedem/presentatio
n.htm 

Reducerea discrepanțelor existente între 
legislația anti-discriminatorie și practicile 
instituționale, incluzând problema 
romilor/nomazilor în ordinea de zi a politicii 
europene 

  

Promovarea abordării anti-discriminare din 
cadrul serviciilor publice și îmbunătățirea 
accesului la educație și angajare, împuternicirea 
asociațiilor care se ocupă cu problemele 
romilor/nomazilor, asigurarea accesului la 
informații 

Proiect internațional 
coordonat de Fundacion 
General Gitano 

17 
Tot ce știu eu despre noi 
https://www.cualtecuvin
te.com/tot-ce-tiu-eu-
despre-noi 

Vizează reducerea discriminării prin 
promovarea educației pentru diversitate în 
școlile primare din România 

Elevi de școală primară și 
gimnaziu  

Au creat și implementat o serie educațională de 
lecții (un modul) care i-a învățat pe copii despre 
diversitate, stereotipuri și drepturile omului prin 
mijloace artistice, precum povestirile și discuțiile 
deschise. 

Cu Alte Cuvinte în 
colaborare cu Teach for 
Romania 

Intervenții interactive, experiențiale și inter-grup 
 

18 Respectarea drepturilor 
omului pentru populația 
romă din România. 
http://romanicriss.org/Fi
sa-de-proiect-Standarde-
legale.pdf 

Dezvoltarea unei rețele de 20 de persoane 
care se ocupă cu monitorizarea la nivel local 
care să prevină și combată discriminarea, să 
se asigure că drepturile omului ale 
populației rome sunt respectate 

O comunitate interetnică rurală, 
130 de copii (80 de copii până la 
6 ani și 50 de copii între 7 și 14 
ani, dintre care 75% romi), 150 
părinți / bunici/ tutori. 

Organizarea unor cursuri de instruire în 
drepturile omului pentru persoanele care se 
ocupă cu monitorizarea la nivel local, activități 
educaționale parentale pentru părinți / bunici / 
tutori, măsurând impactul rețelei persoanelor 
care se ocupă cu monitorizarea la nivel local.   

Romani CRISS în 
parteneriat cu 
Antirasistisk Senter 
(Centrul Împotriva 
Rasismului din Norvegia) 

http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20sastipen.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20sastipen.pdf
http://www.romanicriss.org/fisa%20proiect%20sastipen.pdf
https://www.gitanos.org/romaedem/presentation.htm
https://www.gitanos.org/romaedem/presentation.htm
https://www.gitanos.org/romaedem/presentation.htm
https://www.cualtecuvinte.com/tot-ce-tiu-eu-despre-noi
https://www.cualtecuvinte.com/tot-ce-tiu-eu-despre-noi
https://www.cualtecuvinte.com/tot-ce-tiu-eu-despre-noi
http://romanicriss.org/Fisa-de-proiect-Standarde-legale.pdf
http://romanicriss.org/Fisa-de-proiect-Standarde-legale.pdf
http://romanicriss.org/Fisa-de-proiect-Standarde-legale.pdf
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19 Combaterea rasismului 
și discriminării prin 
împuternicirea a șase 
ONG-uri care se ocupă 
de problemele romilor. 
http://www.romanicriss.
org/Fisa%20de%20proie
ct%20Capacitarea%20a%
206%20organizatii%20d
e%20romi.pdf 

Oferirea de sprijin pentru 20 de ONG-uri 
care se ocupă de problemele romilor, în 
vederea dezvoltării de activități de lobby și 
promovare.  

20 ONG-uri care se ocupă cu 
problemele romilor 

Organizarea unor cursuri de instruire de tip 
lobby și promovare. Furnizarea sprijinului tehnic 
și instituțional. Organizarea campaniilor de 
promovare locale și naționale.  

Romani CRISS 

20 Conferința națională 
“Protejarea și 
promovarea drepturilor 
omului în comunitatea 
romă 

Atragerea atenției asupra încălcării 
drepturilor omului și discriminărilor din 
comunitățile rome 

Participanții la conferință (romi și 
non-romi) 

Promovarea rețelei de persoane care se ocupă 
cu monitorizarea drepturilor omului la nivel 
local. Discutarea cazurilor de încălcări ale 
drepturilor omului, discriminări și abuz. Mulți 
prezentatori De la conferință au fost etnici romi 

Romani CRISS 

21 Accesul egal la justiție 
pentru romi. 
http://www.romanicriss.
org/PDF/Fisa%20de%20
proiect%20-
%20Acces%20egal%20la
%20justitie%20pentru%2
0romi.pdf 

Combaterea rasismului din sistemul juridic 
prin instruirea procurorilor, judecătorilor și 
avocaților 

Procurori, judecători, avocați. 
Comunități rome și victime ala 
abuzurilor poliției 

Cursuri de instruire pentru combaterea 
rasismului care-i vizează pe procurori, judecători 
și avocați. Vizite pe teren în comunitățile rome 
unde au avut loc abuzuri și oferirea de asistență 
psihologică și medicală. Documentarea și 
monitorizarea cazurilor de abuz și infracțiunilor 
motivate de ură. Distribuirea materialelor 
campaniei în Franța și România. 

Romani CRISS 

22 

Noii povestitori 
https://www.cualtecuvin
te.com/ro/diversitate 

Combaterea discriminării în literatură prin 
introducerea unor personaje de etnie romă 
pozitive 

Copii romi și copii din școli 

Au organizat 12 workshop-uri de creație unde 
copiii romi au colaborat cu diverși autori pentru 
a-i inspira pe aceștia din urmă să creeze cărți de 
povestiri cu etnici romi drept personaje în 
scenarii de zi cu zi. După ce cărțile au fost scrise 
și imprimate, 500 de exemplare au fost donate 
către Teach for Romania. 

Cu Alte Cuvinte  

Intervenții de Prezentare Publică 
 

23 Tu împotriva 
discriminării 
http://www.romanicriss.
org/project%20descripti
on_YAD.pdf 

Sporirea conștientizării cu privire la 
discriminare, diversitate și minoritate. 
Generarea implicării civice în schimbările de 
politică precum acceptarea romilor 

Majoritatea, dar și în mod 
specific pentru elevi și profesori 
de liceu, studenți 

Dezbateri publice. Organizarea unor târguri 
privind diversitatea 

Romani Criss 
 

http://www.romanicriss.org/Fisa%20de%20proiect%20Capacitarea%20a%206%20organizatii%20de%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/Fisa%20de%20proiect%20Capacitarea%20a%206%20organizatii%20de%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/Fisa%20de%20proiect%20Capacitarea%20a%206%20organizatii%20de%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/Fisa%20de%20proiect%20Capacitarea%20a%206%20organizatii%20de%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/Fisa%20de%20proiect%20Capacitarea%20a%206%20organizatii%20de%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20-%20Acces%20egal%20la%20justitie%20pentru%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20-%20Acces%20egal%20la%20justitie%20pentru%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20-%20Acces%20egal%20la%20justitie%20pentru%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20-%20Acces%20egal%20la%20justitie%20pentru%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20-%20Acces%20egal%20la%20justitie%20pentru%20romi.pdf
http://www.romanicriss.org/PDF/Fisa%20de%20proiect%20-%20Acces%20egal%20la%20justitie%20pentru%20romi.pdf
https://www.cualtecuvinte.com/ro/diversitate
https://www.cualtecuvinte.com/ro/diversitate
http://www.romanicriss.org/project%20description_YAD.pdf
http://www.romanicriss.org/project%20description_YAD.pdf
http://www.romanicriss.org/project%20description_YAD.pdf
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Rezultate 

Prezentarea generală a intervențiilor 

În prezent, comunitățile rome reprezintă al doilea cel mai numeros grup minoritar din România; 

statisticile oficiale indică faptul că aceștia reprezintă peste 3% din populația României, 

(Institutul Național de Statistică din România, 2011), dar trebuie să luăm în considerare faptul 

că date precise privind populația romă din România sunt dificil de găsit, în principal din cauza 

discriminării împotriva lor, care-i determină să nu-și declare identitatea (Prieto-Flores 2009).  

În Romania, atitudinea față de romi este în general negativă, la fel ca în majoritatea țărilor est 

europene (Crowe, 2007), unde majoritatea populației îi discriminează, atât direct cât și indirect 

(Marcu și Chryssochoou, 2005). De asemenea, unele studii care analizează indicatori obiectivi, 

precum starea de sănătate, atestă situația precară a populației rome. De exemplu, unele studii 

(Masseria, Mladovsky și Hernández-Quevedo, 2011) au descoperit că situația medicală a 

populației rome din Ungaria, Bulgaria și România este semnificativ inferioară față de cea a 

populației majoritare, iar diferențele par să fie cele mai mari în România, unde nu au putut fi 

explicate de variabile socioeconomice și demografice. În acest context, intervențiile menite să 

combată discriminarea și tratamentul incorect sunt extrem de importante, deoarece acest lucru 

ar contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea bunăstării populației rome. 

Majoritatea intervențiilor din România și-au propus să reducă discriminarea prin sporirea 

conștientizării în ceea ce privește tratamentul injust și practicile discriminatorii. Acestea și-au 

propus să facă acest lucru mergând în școli și discutând cu elevii, implicându-i în concursuri de 

eseuri și dezbateri, chiar instruindu-i pentru a promova toleranța interculturală și practici anti-

discriminare printre colegii lor. 

O altă modalitate de a realiza același scop a fost educarea etnicilor romi cu privire la propriile 

lor drepturi, pentru a conștientiza mai bine o situație injustă și a ști cum să o raporteze și de 

unde să solicite ajutor și sprijin. În conformitate cu acest scop, alte intervenții au dezvoltat 

rețele care contribuie la monitorizarea încălcării drepturilor omului sau cazuri grave de 

discriminare și oferă sprijin victimelor acestora. 
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În Romania, unul dintre domeniile în care romii se simt cel mai discriminați este sistemul 

medical/ Un studiu recent a descoperit că romii se plâng în mod constant de tratament incorect 

(Roman et al., 2013). Pentru a soluționa această problemă, și în special pentru a repara relația 

dintre cele două părți, în 2002 a fost înființat sistemul de mediere medicală. Multe intervenții 

pe care le-am descris se concentrează pe oferirea de sprijin rețelei de mediatori și de asemenea 

dezvoltarea acesteia prin instruirea constantă a unor noi persoane. Pe baza studiilor anterioare 

care au arătat o legătură puternică între relația doctor-pacient și sănătatea minorităților (Zhang 

și Verhoef, 2002) și a altora care au identificat o relație foarte tensionată între minoritatea 

romă și personalul medical din România (Roman et al., 2013), putem deduce că, cel puțin în 

teorie, sistemul de mediatori medicali ar trebui să contribuie la reducerea discriminării și 

segregării, cel puțin în domeniul medical. 

Intervențiile bazate pe instruire nu s-au oprit la mediatorii medicali, întrucât au instruit și 

reprezentanți ai ONG-urile care se ocupă cu problemele romilor, pe teme de lobby și 

promovare, procurori, judecători și avocați, privind combaterea rasismului, și consilieri școlari și 

profesori, privind combaterea segregării și marginalizării copiilor romi. Aceste intervenții ar 

trebui, cel puțin în teorie să fie eficiente deoarece au potențialul de a avea efecte pe termen 

lung, însă după cum vom discuta în cele ce urmează, trebuie îndeplinite câteva criterii esențiale. 

Rezultate ale focus grupului  

Focus grupul a evidențiat în special două intervenții deosebit de interesante implementate de 

Asociația Cu alte cuvinte: All they know about us și The new story tellers (Ceea ce știu despre noi 

și Cei ce spun povești). Aceste intervenții sunt unice deoarece se bazează pe crearea de cărți de 

povești inspirate din viața de zi cu zi ale copiilor de etnie rromă, cărți în care personajele sunt 

de etnie romă.  Rasismul se manifestă în multe forme, iar excluderea din literatură este una 

dintre ele, așa cum ne-a explicat unul dintre participanții noștri: ”am introdus personaje de 

etnie romă cu un scop dublu, în primul rând pentru a ne asigura de faptul ca acestea sunt 

prezente în literatură și apoi pentru a ne asigura că sunt prezentate într-o manieră pozitivă, 

astfel încât copiii romi să se poată regăsi în cărțile pe care le citesc.” Reacția participanților la 

acest tip de intervenție a fost una pozitivă, subliniind că aceasta este, în opinia lor, ”una dintre 
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cele mai bune, deoarece cărțile au cea mai mare șansă să transmită un mesaj pozitiv.” Studii 

anterioare care au cercetat rasismul prezentat în cărți confirmă faptul că acesta poate fi atât 

direct cât și indirect efectul cărților, și ambele forme au potențialul de a influența atitudinile și 

comportamentul (e.g. Klein, 2002). În plus, persoanele care au implementat intervenția 

subliniază faptul că, work-shopurile de creație în sine au avut un impact pozitiv de 

”împuternicire” asupra copiilor romi, și au creat o punte de legătura între ei și majoritari. 

Impactul acestor intervenții nu a fost evaluat, însă bazându-ne pe studii care arestă faptul că 

educația civică promovează toleranța și crește conștientizarea discriminării, ne putem aștepta 

că și acestea au avut un impact pozitiv (Barr et al., 2015), și, la urma urmei ”este dreptul 

persoanelor de etnie romă să se regăsească în cărțile pe care le citesc”. 

Alt tip de intervenție evaluată este cea bazată pe contact direct, și concluziile artă că impactul ei 

variază în funcție de situație. Studii anterioare arată faptul că interacțiunile dintre majoritari și 

populația romă sunt în general negative (e.g. Bhabha et al., 2017), iar românii evită în general 

aceste situații care presupun interacțiune (Rus și Sandu, 2020), deci pentru a avea succes, 

conform opiniei membrilor organizațiilor, intervențiile trebuie să fie structurate și să aibă un 

scop clar definit, altul decât contactul în sine între cele doua tipuri de persoane. Participanții 

aderă la această idee, iar una dintre acestea ne mărturisește că o intervenție similară a avut 

efecte pozitive asupra ei, determinând-o să discute despre această experiență și cu prietenii sau 

familia. 

Unul dintre organizatori a descris și sistemul de mediatori sanitari, implementat in Romania, 

însă a avut o opinie rezervată despre acesta, afirmând că deși el a avut un efect clar pozitiv 

confirmat de statistici, acesta tratează mai degrabă efectul discriminării, nu și cauza ei. ”În mod 

ideal idea de mediator sanitar nu este una corectă, ar trebui să putem asigura acces egal la 

sistemul medical indiferent de etnia pe care o ai însă pentru această perioadă de tranziție, 

impactul este unul clar pozitiv” 

Domeniul educațional, din păcate nu face excepție în ceea ce privește discriminare, deoarece 

un studiu recent artă faptul ca mamele copiilor romi sunt încă de părere că aceștia din urmă 

sunt tratați diferiți în școli (Sime, Fassetta, McClung, & Council, 2017), iar 40% dintre români 
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confirmă faptul că într-adevăr copiii romi sunt ratați într-o manieră discriminatoare (Surdu, 

Vincze, & Wamsiedel, 2011). Un participant a împărtăși că, pentru ea, cea mai eficientă 

intervenție săa bazat pe împărtășirea poveștilor de succes ale persoanelor care au reușit, în 

ciuda discriminării de care au avut parte. O altă observație interesantă este legată de factorii 

care duc la acest succes – susținerea persoanelor apropiate și a prietenilor (Bhabha et al, 2017), 

accentuarea acestui impact puternic ar putea duce la responsabilizarea persoanelor care asistă 

la astfel de scene și la un număr mai mare de comportamente pozitive. 

Una dintre principalele probleme ale intervențiilor din România este faptul că le lipește 

continuitatea. Unul dintre organizări care a participat la focus grup a fost în trecut membru al 

asociației Romani Criss, unde a fost implicată în implementarea mai multor proiecte. Ea a 

povestit că, în general pe fiacre proiect lucrează altă echipă de persoane, deoarece acestea sunt 

angajate doar pe durata proiectului, și atunci când fondurile se termină, se încheie și 

colaborarea cu acestea. Dezavantajele unei astfel de abordări sunt evidente: lipsa de experiență 

a echipei care implementează intervențiile, și imposibilitatea de a susține o intervenție pe 

termen lung. Din acest punct de vedere în opinia ei, o intervenție delicată (”soft”) bazată pe 

educație ce urmărește o schimbare pe termen lung ar putea avea cel mai bun impact, iar 

această observație este susținută și de studiile de specialitate ce atestă efectele pe termen lung 

ale intervențiilor bazate e educație (Rivas-Drake și  Umaña-Taylor, 2019) 

Intervențiile bazate pe educarea profesorilor au avut rezultate mixte, deși inițial au produs o 

schimbare pozitivă a comportamentelor, organizatorii au observat că, în lipsa unei susțineri 

adecvate, în scurt timp profesorii au revenit la comportamentele negative anterioare 

intervenției. O soluție ar putea fi implementarea unui ghid de bune practici care să pus la 

dispoziția profesorilor.   

”Justiția reparatorie” este încă un concept interesat care a fost adus în discuție în cadrul focus 

grupului. Un pas importat în reducerea discriminării și creșterea conștientizării este 

cunoașterea istoriei populației de etnie romă deoarece recunoașterea tuturor adversităților la 

care au fost supuși de-a lungul timpului poate reprezenta primul pas într-un proces lung de 

reducere a efectelor și de construire a unei noi relații pozitive. De asemeni studii de specialitate 
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certifica efectele pozitive ale predării istoriei asupra studenților și profesorilor (Barr et al., 

2015). 

 

Discuții/concluzii 

În România, ca în multe alte țări discriminarea și marginalizarea persoanelor de etnie romă este, 

în continuare întâlnită (Rus și Sandu, 2020). Dorind să o reducă, ONG-urile au implementat 

diferite intervenții care au fost descrise pe scurt în Tabelul 1, și au fost analizate apoi prin 

intermediul focus grupurilor. 

După cum putem observa și din tabel, în România intervențiile bazate pe educație se numără 

printre cele mai frecvente. Analiza noastră arată faptul că, deși efectele lor sunt adesea limitate, 

în anumite condiții pot reprezenta una dintre cele mai eficiente moduri de combatere a 

discriminării. Principala problemă în România este lipsa continuității, de exemplu intervențiile 

bazate pe educarea profesorilor au organizat diferite sesiuni de instruire, însă acestea au fost 

lipsite de întâlniri ulterioare de oferire de suport sau monitorizare a progresului. O altă 

modalitate de asigurare a succesului pe termen lung a acestor intervenții este printr-o abordare 

subtilă (soft approach), bazată pe exemple pozitive, precum personaje pozitive de etnie romă 

prezentate în cărțile de literatură pentru copii. Aceste intervenții își propun să atingă unul 

dintre cele mai importante scopuri dintre cele relevate de cercetarea noastă: creșterea 

conștientizării legate de discriminarea romilor și efectele ei.  

Aliniată la același scop este și ideea de a spori cunoștințele legate de  istoria negativă pe care 

peroanele de etnie romă au înfruntat-o de-a lungul anilor deoarece astfel de intervenții au 

potențialul de a crește empatia și a promova toleranța (Barr et al., 2015). De asemeni, 

conștientizarea impactului pozitiv pe care suportul și încurajările îl pot avea aspra persoanelor 

care fac parte din această minoritate poate promova responsabilitatea și practicile pozitive în 

rândul majoritarilor.  

Sistemul de mediatori sanitari, o particularitate a sistemului Românesc, a avut efecte pozitive în 

ceea ce privește îmbunătățirea sănătății persoanelor de etnie romă și a relației dintre acestea și 
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cadrele medicale însă acesta trebuie privit doar ca pe o soluție provizorie, deoarece nu face 

decât sa atenueze efectele discriminării, nu și cauza lor. 

Intervențiile bazate doar pe interacțiune, de exemplu festivalurile de muzică, sunt aproape 

absente în România, cu o singură excepție – Târgul diversității. În majoritatea cazurilor 

interacțiunea a fost combinată cu alte metode în cadrul unor intervenții mixte, de exemplu 

concursuri de dezbateri sau sesiuni de instruire cu participanți minoritari si majoritari, care par 

să aibă efecte pozitive.  

A doua cea mai importantă problemă în România, pe lângă lipsa continuității este lipsa 

evaluării. Totuși aceasta nu este o problemă a contextului românesc ci, mai degrabă o problemă 

generală a intervențiilor de acest tip (Paluck, and  Green, 2009). Motivele sunt complexe și țin 

de lipsa fondurilor aferente evaluării și a unei metodologii care să permită o evaluarea corectă. 

Intervenții viitoare ar trebui să urmărească rezolvarea acestei probleme, deoarece, în lipsa unei 

evaluări corespunzătoare nu putem ști cu adevărat ce anume merge și ce nu, și nu putem 

concepe intervenții mai eficiente. 

 

Recomandări pentru bune practici.  

Majoritatea recomandărilor au fost deja prezentate în secțiunile anterioare, totuși dorim să le 

sintetizăm din nou pe cele mai importante. Pe baza cercetării noastre se pare că o abordare 

discretă (soft approach) care țintește efecte pe termen lung pare cea mai potrivită soluție 

pentru reducerea eficientă a prejudecaților și discriminării. . 

Creșterea conștientizării ar trebui să fi unul dintre cele mai importante obiective deoarece 

acesta are potențialul de a declanșa reacții în lanț care pot duce la modificări complexe ale 

atitudinilor și comportamentului. Acest scop poate fi atins prin educație, predarea istoriei, 

discuții în cadrul orelor de dirigenție dar și prin expunerea la literatura care include personaje 

pozitive de etnie romă. 



 
PolROM — REC-AG-2017 / REC- RDIS-DISC-AG-2017 

 

21 
 

Una dintre cele mai importate recomandări ar fi continuitatea. Nici o intervenție nu poate avea 

impact semnificativ daca est implementata într-un timp foarte scurt, scopul ar trebui să fie să se 

ofere suport pe termen lung participanților la intervenții pentru a îi susține în implementarea 

schimbărilor și în depășirea obstacolelor cu care se pot confrunta. Dacă acest lucru nu este 

posibil, o soluție ar putea fi implementarea de intervenții scurte care au totuși impact pe 

termen lung, de exemplu donarea de cărți care conțin personaje de etnie romă sau promovarea 

discuțiilor despre istoria diferitelor grupuri de persoane discriminate în timpul orelor de la 

școală care permit acest lucru. 

Ultima recomandare importantă se referă la ONG-uri care ar trebui să încerce să mențină o 

echipă stabilă, care implementează intervențiile, daca acest lucru nu este posibil, se poate 

încerca cel puțin menținerea unui nucleu stabil, pentru a permite acumularea de experiență și 

îmbunătățirea strategiei. De semeni, așa cum am menționat deja în secțiunile anterioare 

evaluarea efectului intervenției, folosind o metodologie adecvată de tipul înainte și după este 

deosebit de importantă. 
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Anexa 1 – Întrebări focus grup.  

 

1. Întrebări de introducere pentru reprezentanții ONG-urilor 

1.1 Puteți să ne spuneți câte ceva despre dvs.? Dar despre ONG-ul la care lucrați? (Vă rugăm 

descrieți misiunea și obiectivele ONG-ului) 

1.2 Puteți să ne descrieți activitatea de a lucra la acest ONG încercând să reduceți 

discriminare romilor? (Cum ați descrie experiența?) 

1.3 Ați putea să descrieți o intervenție recentă implementată de dvs.? (Aceasta este o 

intervenție tipică pentru ONG-ul dvs.? Dacă nu, ați putea descrie una care este?) 

 

2. Întrebări de introducere pentru participanții la intervenții 

2.1 Puteți să ne spuneți câte ceva despre dvs.? Cum ați descrie atitudinile dvs. față de romi? 

(Cunoașteți personal persoane de etnie romă? Cum i-ați putea descrie? Ne puteți 

povesti o întâmplare care implică o persoană de etnie romă? 

2.2 Vă rog descrieți în câteva cuvinte intervenția la care ați luat parte dvs. (Cum ați aflat de 

această intervenție? Cum vi s-a părut experiența? Ați mai participa în viitor la intervenții 

similare? 

2.3 Intervenția a avut efecte asupra dvs.? Daca da, va rog sa le descrieți. Ați putea să ne 

spuneți ce anume a fost cel mai eficient?  

Dacă nu, ați putea să ne spuneți din ce motiv credeți că s-a întâmplat asta? Ce anume a 

lipsit din punctul dvs. de vedere? Ce abordare vi s-ar părea mai potrivită? 

 

3. Metode specifice 

3.1 Ați putea să ne descrieți abordarea pe care o preferă, de regula etnie ONG-ul dvs? Ați 

putea să ne spuneți ce anume vă determină să preferați această abordare? (Credeți că 

este superioară? Are efecte de lungă durată?) 

3.2 Ați putea să ne descrieți câteva activități specifice? 

3.3 Ați putea să ne de unde anume vă inspirați (literatura de specialitate, experiența 

persona, recomandările persoanelor de etnie romă)? 

3.4 Ce metode vă caracterizează? Ce va diferențiază de alte ONG-uri? 
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4. Ce funcționează și de ce? 

4.1 Vă rugam, descrieți intervenția pe care o considerați cea mai de succes. 

4.2 Ce anume a determinat succesul ei? (Ce factori) 

4.3 Ați putut să îi măsurați efectul? Daca da, va rog sa descrieți cum, dacă nu, ce anume v-a 

împiedicat? 

4.4 Daca ați putea implementa intervenția ideală, cum ar fi ea? 

5. Ce nu funcționează și ar trebui evitat? 

5.1 Ați putea descrie câteva greșeli pe care le-ați observa în alte intervenții? Poate chiar în 

intervențiile pe care le-ați implementat anterior?  

5.2 Dacă ați putea schimba ceva în modul în care implementați intervenții, ce anume ar fi? 

6. Recomandări pentru intervenții viitoare 

6.1 Bazându-vă pe experiența dvs. ce anume ați recomanda intervențiilor viitoare? 

6.2 Care ar fi sfatul dvs. pentru persoanelor care doresc să conceapă și să implementeze o 

astfel de intervenție? 

 


