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RAPORT  
 

ASUPRA CERCETĂRII DIN ANUL ÎNTÂI DE PROIECT,  
CU RECOMANDĂRI PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE INCLUZIUNE ALE 

PROIECTULUI PRECUM ȘI POLITICILE PUBLICE PENTRU ROMI 
 
 

Enikő Vincze  

 
 
 
În acest text, pe baza rapoartelor elaborate în cadrul proiectului „Egalitate prin diferență. 
Accesul femeilor rome pe piața muncii” de către echipele care au realizat ancheta 
sociologică,1 analiza politicilor publice pentru romi,2 respectiv interviurile de tip focus grup 
despre situația persoanelor de etnie romă în domeniul muncii,3 ne propunem două mari 
obiective: 

1. să discutăm o serie de probleme identificate de către investigațiile noastre; 
2. să formulăm un set de recomandări cu privire la acțiunile întreprinse de către 

activitățile de incluziune socială ale proiectului, dar și la politicile publice pentru romi. 
 

 
Problemele tratate în acest raport cu referire la femeile și bărbații de etnie romă sunt 
următoarele:  

I. Accesul la muncă plătită  
II. Situația ocupațională a persoanelor active 
III. Meseriile persoanelor active  
IV. Riscuri pe piața muncii  
V. Educația școlară și statutul ocupațional 
VI. Situația materială 
VII. Expectanțe față de domeniul muncii 
VIII. Munca domestică 
IX. Discriminarea etnică și de gen.      

                                                           
1 Nándor Magyari: Muncile romilor. Raport de cercetare asupra anchetei sociologice, august 2009 
2 Gyula Kozák: Raport asupra analizei politicilor publice pentru romi, august 2009  
3 Enikő Vincze, Camelia Moraru, Hajnalka Harbula: Experiențele muncii și discriminării romilor. Raport asupra 
cercetării de tip focus grup, august 2009 
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La fiecare capitol facem uz atât de datele statistice rezultate din anchetă, cât și de opiniile și 
concepțiile exprimate la interviurile de grup. Fiecare capitol include interpretări și explicații 
ale informațiilor prezentate, precum și recomandări pentru activitățile de incluziune ale 
proiectului, bazate pe cele dintâi.    
 
Într-un ultim capitol al acestui raport, pe baza rezultatelor cercetării și pe baza analizei 
politicilor publice pentru romi existente în România în momentul de față, formulăm câteva 
recomandări cu privire la aceste politici. Dar înainte de toate astea, în capitolul introductiv de 
mai jos, prezentăm succint elementele de bază ale anchetei sociologice și ale focus grupurilor.   
 
 

INTRODUCERE. DESPRE CERCETARE 
 
Prin cercetările derulate în cadrul proiectului „Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor rome 
pe piaţa muncii” ne-am propus să descriem și interpretăm aspectele prezenţei pe şi accesului 
la piaţa muncii a femeilor şi tinerilor de etnie romă. Prin metodologia anchetei sociologice am 
identificat caracteristicile socio-economice, demografico-familiale și educațional-profesionale 
ale celor chestionați. Iar prin metodologia interviului de tip focus grup, am adus la suprafață 
părerile oamenilor privind accesul la muncă, experiențele discriminării și societatea ideală.  
 
Ancheta sociologică  
 
Partea de teren a anchetei sociologice realizate în oraşele Cluj, Timişoara, Iaşi, Bucureşti, şi 
câteva sate din aceste județe pe un eşantion compus din 1003 persoane care se auto-identifică 
ca fiind de etnie romă, s-a derulat în lunile martie şi aprilie 2009. Circa 76 % dintre cei care 
au intrat în eșantion trăiesc în mediu urban, iar restul de 24 % locuiesc la sate. Aproximativ 60 
% locuiesc în comunități de romi compacte, iar circa 40 % în comunități dispersate. 
Statisticile rezultate în urma prelucrării datelor adunate ne oferă şansa de a descrie amănunţit 
situaţia demografico-familială, socio-economică, educaţională şi ocupaţională a persoanelor 
intervievate şi a familiilor lor (parteneri, copii, părinţi). Aceste statitistici ne mai oferă şi o 
imagine comparativă asupra situaţiei persoanelor de etnie romă în funcţie de genul lor, 
precum şi de mediul rezidențial (urban sau rural) şi de tipul comunităţii (compact sau 
dispersat) în care trăiesc. Deoarece tema centrală a investigaţiilor noastre este poziţia 
oamenilor faţă de lumea muncii, am structurat datele demografice, socio-economice, 
educaţionale şi ocupaţionale în funcţie de statutul lor ocupaţional (activi versus inactivi).  
 
Echipa de cercetare s-a compus din doi sociologi (Nándor Magyari și Iuliu Kozák), precum şi 
din douăzeci de operatori de teren (câte cinci din Cluj, Timişoara, Bucureşti şi Iaşi), angajaţi 
pe acest proiect de către Fundaţia Desire: Răzvan Pienar, Luiza Negreanu, Mihai Bica, Marcel 
Petru, Rafaela Şandor, Crăciun Ioan Lăcătuş, Crsitina Stoianov, Mircea Zidărescu, Edith 
Vulturar, Ancuţa Moldovan, Corina Budulică, Ionela Cristea, Georgiana Zamfir, Daniel 
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Constantin, Andrei Constantin, Alexandru Căldărar, Alexandra Bâzgă, Mariana Iacob, 
Florentin Stan, Ştefan Stan.  
 
Eşantionul pe care am lucrat nu este reprezentativ la nivel național, în sensul că nu ne permite 
emiterea unor diagnoze reprezentative pe populaţia de romi la nivel de ţară. De exemplu, pe 
baza acestei cercetări nu putem face afirmaţii în legătură cu procentul de romi angajaţi, sau 
şomeri, sau casnice din numărul de persoane de etnie romă la nivel național. Ceea ce ne-am 
propus a fost să surprindem, descriem și comparăm situaţia demografico-familială, socio-
economică, educaţională şi ocupaţională a mai multor categorii de persoane definite în raport 
cu relaţia lor cu munca (angajaţi, zilieri, şomeri, casnice). În contextul proiectului dedicat în 
primul rând femeilor și tinerilor de etnie romă, în eșantionul nostru am suprareprezentat 
persoanele de sex feminin (raportul de femei-bărbați în eșantion este de 60 % - 40 %), precum 
și tinerii de ambele sexe aflaţi în căutarea unui loc de muncă (36 % din persoanele din 
eșantion aparțin categoriei de vârstă de 16-24 de ani). În eşantionul anchetei am inclus 
persoane adulte de etnie romă, adică de vârstă activă (femei între 16-55 de ani, şi bărbaţi de 
16-60 ani). Cercetarea din zonele amintite oferă o imagine despre situaţia romilor „urbanizaţi” 
care trăiesc în patru regiuni importante (zone istorice, geografice, politice, culturale, etc.) ale 
României (din totalul de 1003 persoane care intră în eșantion, din fiecare județ avem circa 250 
de persoane). În procedura de eşantionare, deci, am urmărit suprareprezentarea populaţiei 
ţintă a proiectului nostru (femei și tineri de etnie romă din mediul urban) şi mai puţin o 
reprezentativitate statistică generală, adică la nivelul populaţiei rome din ţară. 
 
În legătură cu clasificarea şi/sau identificarea populaţiei de romi există puncte de vedere 
diferite şi dispute în literatura de specialitate. Opţiunea noastră a fost de a căuta intervievaţi 
care se auto-identifică drept romi, astfel încât numai persoane care îşi asumă prin 
consinţământ liber această identitate au intrat în baza noastră de date şi au devenit subiecţi ai 
analizei. Această procedură  nu s-a aplicat în cazul alegerii iniţiale a grupurilor compacte de 
romi din cartierele sau mărginimea oraşelor alese ca şi site-uri ale cercetării. Într-un prim pas 
am localizat aceste comunităţi prin metoda de hetero-identificare, bazându-ne pe cunoştinţele 
şi experienţa unor experţi locali (de etnie romă), pe datele şi analizele demografice, 
sociologice, antropologice existente. Apoi prin pasul următor am trecut la alegerea 
intervievaţilor pe bază de auto-identificare, aplicând asupra lor chestionarele noastre 
standardizate. Circa 60% dintre persoanele intervievate locuiesc în zonele compacte astfel 
identificate. Într-un al treilea pas am trecut la găsirea familiilor şi persoanelor rome care 
locuiesc dispersaţi prin alte cartiere, zone, străzi sau localităţi adiacente centrelor urbane 
cercetate. Prin metoda numită „bulgăre de zăpadă”, am trecut de la o gospodărie la alta, pe 
baza indicaţiilor primite de la persoanele intervievate. Circa 40% dintre persoanele 
intervievate de noi locuiesc în astfel de zone. 
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Interviurile de tip focus grup 
 
Prin interviurile de grup derulate ca parte a cercetării efectuate în cadrul proiectului „Egalitate 
prin diferenţă. Accesul femeilor rome pe piaţa muncii” ne-am propus să aducem la lumină 
idei, sentimente şi experienţe legate de muncă şi de discriminarea trăită în domeniul muncii de 
către femei şi tineri de etnie romă. Focus grupurile au fost organizate în Cluj şi Timişoara, în 
iunie şi iulie 2009, implicând în total un număr de optzeci de participanţi, care – înainte să fi 
trecut la discuţii – au fost informaţi despre obiectivele şi rezultatele proiectului, beneficiind de 
publicaţiile acestuia. Din totalul de participanţi, 61 de persoane au fost de etnie romă, 
respectiv 52 de persoane au fost femei.  
 
Compoziţia socio-profesională, etnică şi de gen a grupurilor intervievate este reflectată în 
tabelul de mai jos: 

 
Domeniu de activitate, statut ocupaţional  Femei  Bărbaţi  Total 
Personal al mass media  3 0 3 
Personal al autorităţilor publice  15 7 22 
Personal al organizaţiilor societăţii civile 5 3 8 
Angajatori, patroni  0 4 4 
Persoane active în alte domenii de activitate decât cele de mai 
sus, şi persoane inactive: şomeri/şomere, 
pensionari/pensionare, studenţi/studente, lucrători 
domestici/casnice 

29  14 43 

Total persoane implicate  52 28 80 
Din care de etnie romă   39 22 61 

 
Chiar dacă în primul rând am urmărit să aflăm despre ideile, sentimentele şi experienţele 
persoanelor de etnie romă (ele fiind, din acest motiv supra-reprezentate în cele opt grupuri în 
care am realizat interviurile, compuse la rândul lor din câte zece participanţi), am invitat la 
discuţiile noastre şi persoane aparţinând populaţiei majoritare (în număr de 19), care lucrează 
în domenii de activitate având contact cu populaţia romă (cum ar fi mass media, autorităţi 
publice, organizaţii neguvernamentale, firme particulare). Prezenţa celor din urmă s-a dovedit 
a fi o provocare în fiecare grup, după caz ele exprimând ori păreri stereotipice despre romi, ori 
dorinţa de a schimba prejudecăţile negative despre ei, astfel generând dezbateri controversate 
în jurul mai multor teme.     
 
În unele cazuri grupurile au fost mixte din toate punctele de vedere (gen, etnie, statut 
ocupaţional, vârstă), iar în alte cazuri am lucrat în grupuri mai omogene (într-un grup de 
casnice de etnie romă, într-un grup de studenţi şi alţi inactivi de diferite etnii, precum şi în 
grupuri de experţi romi şi ne-romi care lucrează în diferite instituţii ce au de a face cu 
problematica romilor). Precum era de aşteptat, caracterul controversat al dialogului a fost mai 
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accentuat în cele mai eterogene grupuri, discuţiile de aici punând faţă-n faţă diferite opinii 
despre cauzele şi natura inegalităţilor dintre oameni în accesul la muncă, sau despre existenţa, 
cauzele şi efectele discriminării. Pe de altă parte, avantajul grupurilor omogene a fost acela că 
în atmosfera lor indivizii, probabil simţindu-se într-un mediu mai familial, şi-au expus 
experienţele proprii din domeniul muncii şi discriminării. Omogenitatea grupului din punctul 
de vedere al genului participanţilor – mai ales în cazul persoanelor mai în vârstă, sau al 
persoanelor cu un statut social mai scăzut – a asigurat un grad mai ridicat de participare a 
femeilor la discuţii.         
 
Moderatoarele interviurilor de grup, fiind și persoanele care au conceput această parte a 
cercetării (Enikő Vincze și Camelia Moraru), pe baza ghidului de interviu pregătit în 
prealabil, i-au rugat pe participanţi să-şi exprime părerea, ideile şi sentimentele despre 
afirmaţiile, respectiv cazurile structurate în trei mari teme: inegalitățile existente în accesul la 
muncă și cauzele lor; cauzele și experiențele discriminării; caracteristicile unei societăți 
ideale. În scrierea raportului despre rezultatele focus grupurilor celor două experte li s-a 
alăturat și Hajnalka Harbula.  
 
 

I. ACCESUL LA MUNCĂ PLĂTITĂ   

 
Chiar dacă recunoaştem că şi munca neplătită (desfăşurată în gospodărie) este o muncă 
importantă din punctul de vedere al asigurării traiului, în ancheta noastră sociologică, 
distincţia dintre activi şi inactivi am făcut-o în funcţie de prestarea sau ne-prestarea unor 
munci care aduc venituri (prin angajări de diferite tipuri sau prin activităţi ziliere, prestate în 
economia formală sau cea informală).  
 
Am construit eșantionul anchetei sociologice în așa fel, încât să putem emite afirmații cu 
relevanță statistică atât despre caracteristicile celor activi, cât și ale celor inactivi, și să putem 
compara situația lor socio-economică, educațională, și demografico-familială. Drept urmare, 
în funcție de tema anchetei noastre sociologice (poziția femeilor și bărbaților de etnie romă pe 
piața muncii) eșantionul pe care l-am construit arată astfel: 
 

Poziția față de piața muncii Nr. Cazuri Procente 
Activi 435 43.4 
Inactivi 568 56.6 
Total 1003 100.0 
 
Dintre cei 435 de activi (persoane care lucrează pentru venit), respondenții noștri se împart în 
persoane ocupate (angajate în economia formală, sau lucrători în economia informală/fără 
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acte), persoane care lucrează pe cont propriu, persoane întreprinzătoare (care au o firmă), sau 
persoane aflate în alte situații, după cum urmează:     
 
 
Categoria de persoană activă Nr. Cazuri Procente 
Ocupat  285 28.4 
Lucrător pe cont propriu 46 4.6 
Antreprenor 13 1.3 
Alta 91 9.1 
Total activi  435 43.4 
Inactivi 568 56.6 

Total 1003 100.0 
 
Persoanele aflate în alte situații sunt și ele persoane active, adică au un venit, dar nu din forme 
de angajare legală (ele sunt persoane care, la această întrebare deschisă au declarat că sunt 
șomeri, sau că sunt zilieri, voluntari, fără ocupație, sau că “lucrează la negru”).       
 
În funcție și de genul respondenților, cei 409 de inactivi (persoane care nu lucrează pentru 
venit) care au răspuns la această întrebare se încadrează în diferite sub-categorii de inactivi, 
precum arată tabelul de mai jos:  
 

    Șomer În gospodărie Elev-student Pensionar Total 
Total bărbați 90 16 10 11 127
Procente bărbați în categorii de inactivi  70.8% 12.6% 7.8% 8.6% 100.0%
Total femei 129 127 17 9 282
Procente femei în categorii de inactivi  45.7% 45% 6% 3.2% 100.0%
Total persoane   219 143 27 20 409
Procente persoane în categorii de inactivi  53.5% 35% 6.6% 4.9% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
 
Dintre persoanele șomere care au răspuns la această întrebare, circa 32 % au declarat că în 
trecut au avut loc de muncă. Ceilalți sunt șomeri în sensul că sunt în căutarea unui loc de 
muncă, chiar dacă înainte nu au fost angajați. 
  
Ceea ce privește natura statutului de șomer (înregistrat sau nu), datele noastre arată că doar 
circa  26 % dintre șomeri declară că sunt înregistrați. Dintre femeile șomere 23,5 % sunt 
înregistrate, procentul celor înregistrați în cazul bărbaților fiind mai mare, și anume de 30,5 
%. Pentru a asigura ca să beneficieze de serviciile ce le revin șomerilor înregisrați, proiectul 
nostru trebuie să contribuie la înregistrarea a cât mai mulți șomeri, activitate care trebui 
intensificată mai ales în cazul femeilor.    
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* 
 
Vorbind despre accesul la muncă plătită, de-a lungul discuțiilor purtate în cadrul interviurilor 
de grup, participanții la focus grupuri au sesizat importanţa impactului etniei asupra acestuia, 
dar au observat şi existenţa mai multor factori care îl influenţează, dizolvând diferenţele 
etnice în cele de gen şi de statut social-economic, şi invers. Astfel, prin narativele individuale 
expuse în contextul dialogului, dincolo de experienţele lor personale, dar desigur prin prisma 
acestora, participanţii au identificat o serie de probleme cu care se confruntă nu doar romii, şi 
nu doar femeile, şi nu doar femeile rome, ci şi societatea noastră de azi în ansamblul ei, cum 
ar fi: 
  

• destrămarea economiei socialiste şi apariţia şomajului;  
• competiţia care funcţionează în economia de piaţă şi „maratonul după bani”;  
• criza economică, sărăcia şi lipsa locurilor de muncă;  
• exploatarea muncii la negru şi a muncii fără contract de muncă de către angajatori;  
• inconsecvenţa şi lipsurile politicilor publice care ar trebui să promoveze grupurile 

vulnerabile; lipsa de solidaritate şi respect reciproc între oameni;  
• discriminarea structurală cu care se confruntă grupurile dezavantajate şi „acutizarea 

situaţiei în care munca de jos este făcută de romi.”   

Din părerile participanţilor la discuţii ni se relevă că lipsa de încredere în instituţiile statului, 
lipsa stimei de sine şi a speranţei că s-ar putea schimba ceva, experienţele umilinţei şi 
neputiinţei resimţite în faţa practicilor discriminatorii şi prejudecăţilor culturale, cresc gradul 
demobilizării individuale şi colective. Totuşi, relatările lor ne lasă să credem că, în pofida 
acestor experienţe, oamenii trebuie să-şi găsească şi îşi găsesc puterea de a-şi asigura 
condiţiile materiale ale traiului (unii prin angajare, alţii prin munci domestice, unii prin munci 
ziliere, alţii prin „munca la negru”), şi – de multe ori înarmaţi cu simţul ironiei şi auto-ironiei 
– practică strategii cotidiene care le dau satisfacţiile unei vieţi demne. 

 
 

II. SITUAȚIA OCUPAȚIONALĂ A PERSOANELOR ACTIVE 

 
În acest paragraf, într-un prim pas, vom prezenta câteva date rezultate din ancheta 
sociologică, cu privire la relația dintre ocupare, meserii și angajare cu acte în cazul 
persoanelor de etnie romă, femei și bărbați, intervievate. Apoi facem referire la părerile 
exprimate de către participanții la focus grupuri cu privire la muncile romilor. 
 
Datele statistice ne arată că dintre cele 435 de persoane active (care lucrează undeva pentru 
venit, indiferent de forma lor de angajare/activitate) doar 388 au declarat că au o meserie. 
Diferența dintre cele două cifre este și mai mare decât 47, dacă luăm în considerare faptul că 
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dintre cele 388 de persoane, 48 au declarat că sunt muncitori necalificați. Aceste date ne 
dezvăluie una dintre problemele majore cu care acești oameni se confruntă: chiar dacă ei 
lucrează pentru venit,  mulți dintre ei (95 de persoane, circa 22 %) nu sunt forță de muncă 
calificată, deci pot presta doar munci slab remunerate, sau prestează munci în situații expuse 
riscului de a-și înceta oricând activitatea. Pe de altă parte însă, putem observa că dintre cele 
388 de persoane care declară că au o meserie, 112 de persoane (32 %) sunt inactive, ceea ce 
înseamnă că circa 276 de persoane (68 %) cu meserii nu se pot angaja sau nu au posibilitatea 
să lucreze pentru venit. În cazul celor dintâi (ale persoanelor necalificative care lucrează 
pentru venit) este nevoie de înscrierea lor la cursuri de calificare, iar în cazul persoanelor 
inactive cu meserii care doresc acest lucru, este nevoie de sprijinirea lor în demersurile lor de 
căutare a unor locuri de muncă. Precum vom arăta mai jos, circa 44 % dintre cei inactivi au 
declarat că ar căuta un loc de muncă. În contextul proiectului nostru intervențiile în vederea 
angajării celor inactivi cu meserie care își doresc un loc de muncă (64,3 % din totalul de 
inactivi) ar putea fi eficiente fără ca ei să fie înscriși neapărat la un curs prin care să 
dobândească o meserie.  
 
Într-o altă ordine de idee, dintre cele 435 de persoane active, 363 de persoane (176 bărbați și 
187 femei) au răspuns cu “da” sau “nu” la întrebarea dacă lucrează în cadrul unor raporturi 
juridice consacrate prin acte de angajare. Din acest total de 363 de persoane, doar 214, adică 
57 % lucrează cu acte: 97 bărbați, și 117 femei. (Acest raport nu este unul reprezentativ pe 
comunitățile de romi din România, se datorează modului nostru de eșantionare, prin care ne-
am propus să găsim un anumit număr de femei angajate pentru a putea identifica 
caracteristicile statutului lor social.)   
 
Dintre persoanele active intervievate 61 % au asigurare, 11 % nu răspund, iar dintre cei 
inactivi doar 41 % au asigurare. Privind eșantionul total, circa 39 % dintre romi declară că nu 
au asigurare medicală (11 % nu răspund la această întrebare, dar putem presupune că marea 
lor majoritate nu are asigurare). Astfel procentul de 50 % ale celor care nu au asigurare 
medicală constituie un motiv mare de îngrijorare, mai ales că în eșantionul nostru avem o 
populație romă de o vârstă activă (între 16-60 de ani). Chiar și printre cei activi (cei care 
lucrează pentru venit) procentul celor fără asigurare este mare (28 %, dar chiar 39 % dacă îi 
adăugăm și pe cei 11 % care nu răspund). Asta ne dă motive pentru a căuta modalități de 
asigurare pentru persoanele active, care lucrează pentru venit, dar în afara economiei formale.  
 

* 
 
Ceea ce priveşte muncile romilor, participanții la interviurile de grup au apreciat următoarele:  

• chiar dacă în socialism romii munceau alături de români, în marea majoritate a 
cazurilor ei au fost cei care au făcut muncile considerate ruşinoase şi nedemne pentru 
om, iar acest lucru s-a accentuat în trecerea la economia de piaţă;  
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• nici romilor nu le place munca care nu le convine şi care nu se plăteşte bine, mai bine 
trăiesc din munca la negru, din bişniţă, din cerşit, sau din alocaţiile sociale, sau merg 
la lucru în străinătate; nu este adevărat că cineva îşi doreşte cerşitul şi furatul, sărăcia 
îi împinge pe oameni la marginea, sau chiar în afara legalităţii;  

• meseriaşii romi tradiţionali încep să dispară pentru că nu pot obţine autorizaţii pe 
aceste meserii, şi pentru că nu există piaţă pentru produsele lor;  

• în unele neamuri mai persistă căsătoria şi naşterea timpurie, lucru care devine obstacol 
în continuarea studiilor şcolare mai ales în cazul femeilor;  

• romii au fost cei mai dezavantajaţi în urma destrămării economiei socialiste, eu au 
reuşit mai puţin să se reprofileze în noua economie de piaţă;  

• în foarte multe cazuri, romii care se afirmă în viaţă nu se mai identifică ca şi romi;  
• chiar şi romii cu grad înalt de şcolarizare, eventual în funcţii, sunt consideraţi inferiori 

faţă de români şi au probleme în găsirea unor locuri de muncă adecvate calificării lor;  
• poziţiile create pentru romi în structurile autorităţilor locale şi centrale sunt poziţii fără 

putere, şi comunităţile de romi nu au încredere în persoanele care le ocupă;  
• romii nu-şi cunosc drepturile, sau dacă le cunosc, nu şi le pot impune la angajare sau 

la promovare; angajatorii de multe ori discriminează pe baza culorii pielii, chiar dacă 
nu fac acest lucru pe faţă, şi sunt dificil de convinşi de beneficiile diversităţii culturale 
la locul de muncă;  

• unii romi nici nu se mai străduiesc să se angajeze datorită experienţelor negative 
precedente, şi tind să se victimizeze;  

• foarte mulţi romi nu cred în valoarea şi importanţa educaţiei şcolare;  
• în condiţiile sărăciei oamenii nu-şi permit să meargă la cursuri de formare sau să-şi 

trimită copiii la şcoală, toţi se concentrează pe asigurarea traiului de pe o zi pe alta;  
• stigmatizarea romilor se combină cu auto-excluderea lor din multe domenii de 

activitate;  
• media promovează imaginile negative despre romi, nu arată şi modelele pozitive, şi 

astfel contribuie la menţinerea sentimentului de teamă faţă de potenţialii angajaţi de 
etnie romă;  

• fără opt clase nici firmele de salubritate nu te angajează. 

 
 

III. MESERIILE PERSOANELOR ACTIVE 

 
Dintre cele 388 de persoane care au declarat că au o meserie, 43,8 % o au în ramuri 
industriale ca și muncitori calificați; 27,1 %  în domeniul comerțului sau serviciilor; și 12,4 % 
se declară muncitori necalificați; într-un procent mai scăzut respondenții noștri au declarat că 
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meseria lor este cea de maiștri (5,9 %), sau de funcționar (2,6 %), iar 2,1 % declară meserii 
din domeniul agriculturii.  
 
Dintre cele 388 de persoane care au răspuns pozitiv la întrebarea dacă au meserii: 52,1 % sunt 
bărbați și 47,9 % sunt femei. Dintre toate femeile cu meserii 39,2 % au meserii în domeniul 
serviciilor, 22 % în industrie ca și muncitoare calificate, și 15,6 % ca și muncitoare 
necalificate. Dintre bărbații care au declarat că au meserii 63,9 % lucrează în industrie ca și 
muncitori calificați, 15,8 % lucrează în domeniul serviciilor și comerțului, iar 9,4 % lucrează 
ca și muncitori necalificați.   
 
Dintre persoanele care au declarat că lucrează ca și muncitori necalificați, femeile constituie 
un procent de 60,4 %. Dar ele se regăsesc într-un procent și mai mare ca și bărbații romi 
intervievați printre specialiști/intelectuali (81,8 %), printre tehnicieni (73,9 %), și printre 
funcționari (70 %). Ele lucrează într-o proporție mult mai mare și în servicii sau comerț ca și 
bărbații (69,5 %). În schimb, printre lucrătorii industriali calificați predomină bărbații în 
proporție de 75,9 %.    
 
Meseriile tradiţionale ale romilor sunt în declin și nu mai sunt surse importante ale 
subzistenţei, căci condiţiile pentru muncile tradiţionale în familie sunt din ce în ce mai grele, 
şi piaţa cererii pentru astfel de activităţi şi servicii devine tot mai redusă. Produsele 
manufacturiere nu sunt competitive în economia de piață actuală. Întrebați fiind de meseriile 
lor, doar 0,7 % dintre respondenți au declarat că sunt meșteșugari. Cu toate astea, circa 63 % 
dintre ei au asumat  o apartenență la un neam de romi, identificare care, deci, în marea 
majoritate a cazurilor nu mai este în legătură cu meseriile tradiționale ale respectivilor 
neamuri. Cei mai mulți dintre cei care s-au declarat ca și aparținând unor neamuri (circa 14 
%) sunt ursari, ei fiind urmați ca și procent de căldărari (circa 6 %) și de geambași (circa 6 
%).          
 
 

IV. RISCURI PE PIAȚA MUNCII  
 

În vederea caracterizării statutului ocupațional al respondenților, propunem să observăm pe 
eșantionul nostru care sunt riscurile persoanelor de etnie romă pe piața muncii. În accepțiunea 
noastră, gradul de risc depinde de natura raportului de muncă între persoana respectivă și 
angajator (cu acte, sau fără acte). În eșantionul nostru, datele defalcate în funcție de gen, de 
mediul rezidențial, precum și de natura comunității de romi arată următoarele despre 
procentul persoanelor care au calitatea de angajați: 
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Dintre femei 62 % 
Dintre bărbați 55 % 
Din mediul urban 62 % 
Mediul rural  48 % 
Din comunități de romi compacte 55 % 
Din comunități de romi dispersate  56 % 
  
Cele de mai sus reflectă că procentul persoanelor incluse în eșantion, care lucrează în calitate 
de angajați cu acte (raportat la totalul de persoane de același gen, angajate) este mai mare în 
rândul femeilor decât în cel al bărbaților.  
 
Riscul pe piața muncii depinde de tipul contractării (raportului juridic) prin care persoana 
angajată se situează pe piața muncii (prin contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau 
determinată, sau prin convenție civilă). Dintre persoanele care au răspuns că lucrează ca și 
angajați cu acte, unii lucrează cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau 
determinată, iar alții pe baza unor convenții civile, precum arată tabelul de mai jos 
(menționăm că în unele cazuri un procent infim lucrează cu contract în străinătate):  
 

 Contract perioadă 
nedeterminată 

Contract perioadă 
determinată 

Angajare cu 
convenție civilă 

Total  

Comunități compacte 78 % 19 % 3 % 100 % 
Comunități dispersate 87 % 10 % 2 % 99 % 
Mediu urban 83 % 15 % 2 % 100 % 
Mediu rural 81 % 13 % 5 % 99 % 
Femei 88 % 10 % 2 % 100 % 
Bărbați 76 % 21 % 3 % 99 % 

 
Dacă îi privim pe cei care lucrează fără acte, putem observa că dintre persoanele care au 
declarat că lucrează pe venit, 50 % dintre cei care trăiesc în comunități compacte (față de 40 
% dintre cei din comunitățile dispersate); 52 % din romii din sate (față de 43 % dintre romii 
din oraș); și 50 % dintre bărbați (față de 42 % dintre femei) lucrează fără acte la un patron, 
nebeneficiind de protecție socială și medicală de nici un fel. Ceea ce îi privește pe cei care 
lucrează în străinătate tot fără acte, reiese o diferență între romii care trăiesc în comunități 
compacte (11 %) și cei din comunități dispersate (3 %), între romii de la sat (11 %) și cei din 
orașe (7 %), dar și între bărbați (11 %) și femei (3 %). Tabelul de mai jos reflectă toate aceste 
diferențe procentuale:  
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 Lucrează 
fără acte la 

patron 

Lucrează în 
străinătate 
fără acte  

Lucrează 
ocazional 

pentru oameni 
fără acte  

Alte situații 

 

Total 

Comunități 50 11 24 15 100 % 
Comunități 41 3 20 36 100 % 
Mediu urban 44 7 23 26 100 % 
Mediu rural 52 11 20 17 100 % 
Femei 50 3 15 32 100 % 
Bărbați 42 11 29 18 100 % 
 
Pe baza celor două tabele de mai sus concludem: dacă sunt angajați prin diverse forme legale, 
romii din orașe, romii din comunitățile dispersate, precum și femeile de etnie romă sunt mai 
des angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (au un statut ocupațional mai 
stabil) decât romii din comunitățile compacte, romii din sate și bărbații. De asemenea, cele 
dintâi categorii pleacă mai rar să lucreze în străinătate, sau mai rar li se întâmplă să lucreze 
ocazional în țară, față de cele din urmă. Oricum ar fi, ținând cont de faptul că veniturile de pe 
urma statutului ocupațional de angajat sunt mai ridicate și mai stabile, intervențiile proiectului 
nostru în direcția creșterii șanselor de angajare trebuie să fie și mai accentuate în mediul rural, 
precum și în rândurile comunităților de romi compacte. Trebuie să amintim aici că procentul 
mai mare a femeilor care lucrează pe baza unei angajări cu acte față de bărbați se datorează 
procedurii noastre de eșantionare prin care am căutat un anumit număr de femei angajate 
(pentru a putea descrie caracteristicile lor socio-economice, demografico-familială).      
 
Riscurile mari ale persoanelor de etnie romă în domeniul muncii, sunt reflectate și de faptul că 
marea lor majoritate (66,7%) a declarat că aproape niciodată nu a fost angajată în mod 
permanent. La întrebarea dacă au avut vreodată un loc de muncă, unde au muncit mai mult de 
șase luni, 54 % dintre respondenții noștri au răspuns cu nu (36 % cu da; și 10 % nu au dat 
răspuns la această întrebare). În raport cu această stare (angajat mai mult de șase luni, 
respective stabilitatea locului de muncă) există o diferență de gen oarecare în favoarea 
bărbaților, căci dintre cei care au avut un astfel de loc de muncă 40 % sunt bărbați, și numai 
34 % sunt femei. Printre femeile din eșantionul nostru, procentul celor care au avut un astfel 
de loc de muncă este doar de 34 % (9 % dintre ele nu au răspuns la această întrebare), iar 
printre bărbați procentul persoanelor aflate în această situație este de 40 % (10 % nu au 
răspuns la această întrebare). Dacă considerăm că în eșantionul nostru mai multe femei decât 
bărbați au declarat că lucrează cu acte, dar și că cele dintâi au acces mai mult doar la locuri de 
muncă instabile, putem ajunge la concluzia că femeile rome sunt mai expuse riscului de a-și 
pierde locul de muncă. Dincolo de asta însă, trebuie să recunoaștem că instabilitatea poziției 
pe piața muncii la romi este în general foarte mare.  
 

* 
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Participanţii la interviurile de grup aparţinând etniei majoritare, dar şi romii care au avut 
succes în viaţă tind să supra-accentueze importanţa abilităţilor şi responsabilităţii individului 
în raport cu afirmarea sa (şi) în domeniul muncii. Însă foarte mulţi dintre ei identifică o serie 
de factori structurali, care crează şi menţin inegalităţile în accesul la muncă, respectiv cresc 
riscurilor romilor pe piața muncii. Dintre acești factori au fost definite următoarele:  

• lipsa studiilor în cazul celor care trăiesc în condiţii materiale precare;  
• lipsa informaţiilor;  
• lipsa reţelelor sociale de sprijin;  
• ineficienţa intervenţiei statutului în vederea sprijinirii grupurilor dezavantajate;  
• schimbările permanente în sistemul de protecţie socială şi de politici publice;  
• economia capitalistă care funcţionează după legea profitului;  
• anturajul social şi modelele de afirmare în viaţă existente în acele medii;  
• normele comunitare genizate referitoare la cariera de viaţă acceptabilă;  
• distanţa socială crescândă între romi şi ne-romi;  
• lipsa locurilor de muncă şi dificultatea creării acestora în condiţiile economiei de 

piaţă; insecuritatea traiului şi planificării;  
• greutăţile întâmpinate la angajarea în firme private în pofida abilităţilor necesare unor 

meserii, din cauza lipsei calificării, exploatării muncii la negru, lipsei experienţei 
suficiente, pierderii relevanţei acestor meserii, lipsei spiritului de competivitate.    

 
 

V. EDUCAȚIA ȘCOLARĂ ȘI STATUTUL OCUPAȚIONAL 

 
Aproape 65 % dintre cei intervievaţi prin ancheta noastră sociologică au un nivel şcolar scăzut 
(nicio școală 7.1 %; elementară 21,6 %; şi gimnazială 35,9 %). Această şcolaritate scăzută se 
asociază şi cu zestrea educaţională a părinților lor, adică capitalul cultural scăzut cu care 
familia lor este înzestrată. Majoritatea celor intervievaţi rămân – pe termen lung - închişi în 
categoriile educaţionale moştenite, o mobilitate verticală abia dacă se observă în cazul lor: 86 
% dintre cei care au un nivel scăzut de şcolaritate, provin din familii cu nivel scăzut de capital 
cultural. Cu alte cuvinte, şcolaritatea redusă se reproduce inter-generaţional pentru marea 
majoritate a persoanelor aparţinând etniei rome. Cei care provin din familii cu nivel de 
instruire scăzut, abia 5,6 % ajung pînă la nivelul liceal şi nimeni dintre ei nu a reuşit să obţină 
diplomă universitară. Aceste date ne conving încă odată că serviciile de acompaniere oferite 
copiilor în cadrul proiectului (program pentru preșcolari, sau program școală după școală) au 
importanță nu doar din perspectiva părinților care nu au unde își lăsa copiii în timp ce 
lucrează, ce și din punctul de vedere al asigurării unor condiții de învățare pe care acești copii 
acasă nu le au, astfel contribuind la șansele lor de a-și depăși situațiile structural moștenite 
nefavorabile.    
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Printre factorii care fac ca poziția pe piața muncii a romilor să fie nesigură, se află educația lor 
școlară. Acest lucru bine știut ridică problema obstacolelor ce stau în fața accesului lor la o 
educație școlară care să le asigure locuri de muncă decente, și întrebarea referitoare la cum 
anume s-ar putea echilibra aceste dezavantaje în cazul adulților. Ar fi recomandabil, cu 
siguranță, ca proiectele pentru creșterea accesului la locuri de muncă să meargă mână-n mână 
cu cele țintând asigurarea accesului la școală. Spunem acest lucru nu neapărat din perspectiva 
proiectului nostru, ci mai degrabă ca o recomandare privind politicile publice pentru romi, 
accentuând importanța coordonării diverselor programe sectoriale, în așa fel încât ele să se 
sprijine reciproc.  
 
Dintre respondenții noștri, 7 % nu au absolvit nici o școală, 10 % au absolvit o școală 
profesională, 20 % liceu și tot 20 % școală elementară. Cei mai mulți dintre ei (35 %) au 
terminat gimnaziul, și câțiva (în jur de 3 %) au declarat că au absolvit o facultate. Dar datele 
noastre arată că educația școlară nu este singurul factor care determină dacă o persoană ajunge 
sau nu să lucreze pentru venit. Dacă comparăm situația femeilor și bărbaților în acest sens, 
putem observa următoarele: chiar dacă femeile au același grad de școlaritate cu bărbații, ele 
devin mai degrabă inactive decât bărbații (adică sunt expuse riscului de a ajunge în situația de 
a nu putea lucra pentru venit).  De exemplu, dintre femeile cu pregătire liceală, doar circa 40 
% devin active în domeniul muncii, în timp ce printre bărbații cu acest nivel de școlaritate 
procentul activilor este de 50 %. Această diferență este și mai pregnantă în cazul persoanelor 
cu școală elementară sau fără nici o școală, dar și al celora cu pregătire gimnazială: doar 33 % 
dintre femeile, în timp ce 54 % dintre bărbații; respectiv doar 37 % dintre femeile, în timp ce 
54 % dintre bărbații cu aceste statuturi educaționale lucrează pentru venit. În cazul puținilor 
absolvenți de facultate se poate observa o situație inversă: aproape 60 % dintre femeile cu 
acest nivel de pregătire sunt active, în timp ce în cazul bărbaților doar jumătate dintre ei ajung 
să lucreze pentru venit.        
 
Dacă comparăm nivelul educației școlare la femeile șomere și la cele care lucrează în 
gospodărie cu cel al bărbaților aparținând acelorași categorii de inactive, pe baza tabelului de 
mai jos putem observa următoarele: există o diferență mare între ele în cazul persoanelor cu 
pregătire gimnazială (43 % dintre femeile care lucrează în gospodărie au o astfel de pregătire, 
în timp ce în cazul bărbaților acest procent este de doar 19 %); dar și în cazul puținelor 
persoane care au facultate (5 %  dintre femeile șomere au o astfel de pregătire, în timp ce în 
cazul bărbaților acest procent este de doar de circa 2 %); sau în cazul persoanelor cu 
bacalaureat (circa 9 % dintre femeile șomere au o astfel de pregătire, în timp ce în cazul 
bărbaților acest procent este de doar circa 5 %). De asemenea, se poate observa că în cazul 
persoanelor cu un grad de școlaritate redus, incidența bărbaților printre inactivii priviți este 
mai mare decât cea a femeilor: 33 % dintre bărbații care lucrează în gospodărie nu au nici o 
școală și circa 29 % au pregătire elementară, în timp ce doar circa 18 % dintre femeile 
corespunzătoare nu au nici o școală și 19 % dintre femeile lucrătoare în gospodărie au doar 
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școală elementară.  Putem deduce de aici că femeile cu pregătire mai înaltă ajung într-un 
procent mai mare să lucreze în gospodărie sau să devină șomere față de bărbații cu aceeași 
pregătire, iar în cazul persoanelor cu o școlaritate mai redusă bărbații sunt expuși riscului de a 
deveni șomeri sau lucrători în gospodărie într-o măsură mai mare decât femeile. Aceste date 
ne arată încă o dată că proiectul nostru trebuie să dedice o atenție sporită sprijinirii femeilor 
rome cu educație școlară mai avansată, deoarece ele se confruntă cu mai multe obstacole în 
angajare decât femeile cu o școlaritate mai redusă, sau decât bărbații cu același nivel de 
educație școlară.      
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 Femei Bărbați 
 Șomer Lucrează în gospodãrie Șomer Lucrează în gospodãrie 

Nici o școală 10 16 2 7 
  7.1% 11.7% 1.8% 33.3% 
Elementarã 37 26 26 6 
  26.2% 19.0% 23.4% 28.6% 
Gimnaziu 53 59 47 4 
  37.6% 43.1% 42.3% 19.0% 
Liceu 10 18 9 3 
  7.1% 13.1% 8.1% 14.3% 
Profesionalã 6 13 16 1 
  4.3% 9.5% 14.4% 4.8% 
Bacalaureat 12 4 6   
  8.5% 2.9% 5.4%   
Post-licealã 4 1     
  2.8% .7%     
Facultate 7   2   
  5.0%   1.8%   
NS/NR 2   3   
  1.4%   2.7%   
Total 141 137 111 21 
  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Dincoace de diferențele de gen, datele noastre arată că romii se confruntă în general cu mari 
probleme în accesul la muncă plătită. Nu este vorba aici doar despre persoanele cu educație 
elementară sau fără școală (56 %, respectiv 69 % din aceste categorii declară că sunt inactivi). 
Ci este vorba și despre persoanele cu educație școlară mai avansată. De exemplu, dintre cele 
care declară că au absolvit gimnaziul, 56 % spun că sunt inactivi, iar dintre cele cu școală 
profesională 48 % se află în această situație; și mai mult, procentul inactivilor printre 
persoanele cu pregătire liceală este și mai mare (61 %). Aceste cifre ne fac să credem că 
persoanele rome cu pregătire mai înaltă pot avea dificultăți mai mari în accesul la muncă 
plătită decât confrații lor mai slab școliți, datorită prejudecăților negative despre romi în 
rândul angajatorilor. Cei care caută locuri de muncă în funcție de pregătirea lor școlară pot fi 
excluși de la accesul la munci decente din cauza etniei lor, și asta tocmai din cauză că mulți 
angajatori gândesc că locurile adecvate pentru romi sunt muncile de jos, necalificate și slab 
plătite.          
 

* 
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Grupul de studenţi, femei rome și şomeri participant la interviurile noastre de grup consideră 
că există o intercondiţionare în lanţ între sărăcie – lipsă de educaţie – sărăcie, care perpetuază 
marginalizarea, izolarea şi lipsa de perspectivă în cadrul comunităţilor de romi. Lipsa de 
resurse financiare a familiei împiedică copiii să îşi termine studiile, fără studii aceştia nu se 
pot angaja pe posturi bine plătite sau deseori nu reuşesc să se angajeze nici măcar pe durată 
nedeterminată. Din această perspectivă programele “A doua şansă” care oferă atât 
posibilitatea continuării studiilor cât şi învăţarea unei meserii sunt considerate de toţi 
participanţii la focus – grup ca fiind de un real succes în rezolvarea atât a problemelor pe 
termen scurt cât şi a celor pe termen lung ale comunităţilor.  
 
Măsurile active sunt evaluate ca fiind utile şi necesare atât în rezolvarea problemelor sociale 
şi economice ale familiilor rome, dar şi în ceea ce priveşte dezvoltarea unor modele şi a unei 
elite rome capabile să determine dezvoltarea pe mai departe a comunităţilor din care fac parte. 
Se consideră că rezultatele acestor programe pe termen lung sunt insuficient cunoscute şi 
mediatizate şi ca atare nici minoritarii, nici majoritarii nu cunosc efectele acestor programe. 
Pe de altă parte, doar mediatizarea programelor destinate comunităţilor de romi nu este o 
soluţie optimă, putând să genereze reacţii negative din partea majorităţii. 
 
 

VI. SITUAȚIA MATERIALĂ  

 
Experţii romi şi neromi participanți la focus grupuri, consideră sărăcia extremă şi lipsa 
condiţiilor socio-economice decente ale majorităţii populaţiei rome ca fiind principala cauză a 
marginalizării şi izolării acestor comunităţi, dar și a perpetuării discriminării. Această condiţie 
a populaţiei rome este intens promovată de mass media alături de alte imagini discriminative, 
negative fiind unul dintre elementele care ar trebui adresate într-o politică de intervenţie 
viitoare.   
 
Participanţii la interviurile de grup au considerat, că indiferent de etnie, sărăcia are efecte 
majore asupra nivelului de educaţie, accesului la locuri de muncă cu un prestigiu social mai 
mare sau mai bine plătite. Dar în cazul romilor, la dezavantajarea rezultată din condițiile de 
trai, se adaugă prejudecățile negative și tratamentul discriminator cu care ei se confruntă din 
partea majoritarilor din cauza apartenenței lor etno-culturale. De asemenea bunăstarea socială, 
modul în care ea este percepută este dependentă nu numai de sistemul politic, economic sau 
social, dar şi de modul în care etnia romă îşi cultivă şi păstrează propriile tradiţii şi se 
raportează la ele. 
 

* 
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Datele noastre statistice de asemenea arată că baza venitului mai ridicat este statutul 
ocupațional de angajat/salariat, deci importanța creșterii gradului de ocupare pe piața muncii 
și a accesului la locuri de muncă stabile, desfășurate în raporturi juridice legale este de 
necontestat. În susținerea acestei afirmații este destul dacă arătăm următoarele: 
 

- Venitul mediu în gospodăriile din eșantion este de 1777 RON, în timp ce în 
gospodăriile unde există angajați/salariați este de 2050 RON, iar în cele care nu au 
angajați/salariați este de 1342 RON. Trebuie să menționăm aici că în cazul 
gospodăriilor cu angajați, venitul de 2050 RON este compus din salarii (1421 RON), 
din pensii (136 RON), din prestații sociale (322 RON), precum și din alte surse (474 
RON).    

- Venitul mediu pe cap de persoane prin prisma comparației dintre gospodării în funcție 
de dacă au sau nu salariați, arată astfel:  

 
Venit mediu pe familiile din eșantion Venit familii cu salariați Venit familii fără salariați 
391.21 RON 445.57 RON  282.08 RON 
 
Chiar dacă gospodăriile care au angajați au venituri mai mari decât cele fără salariați, aceste 
venituri sunt foarte reduse, ceea ce înseamnă că sunt venituri dobândite de pe urma unor 
munci necalificate și/sau slab remunerate. Acest lucru reiese din comparația dintre veniturile 
gospodăriilor de romi din eșantionul nostru, și dintre venitul salarial net pe plan național din 
februarie 2009, care a fost de 1358 RON, precum și din cunoașterea mărimii gospodăriilor 
noastre. Precum știm, numărul mediu de persoane dintr-o gospodărie pe plan național este de 
2,6 -  iar acest număr, în cazul populației de romi pe plan național este de 5,5; în contextul 
eșantionului nostru, el fiind de 5. Tabelul de mai jos reflectă că  41.5 % dintre familiile de 
romi cu 10 sau mai mulți membrii au un venit pe cap de persoană între 0-50 RON, iar 41.5 % 
dintre familiile care au acest venit sunt familii cu 5-9 membrii. În familiile din eșantionul 
nostru 6.1 % au fost astfel de familii extinse. Majoritatea famiilor (54.2 %) au fost familii de 
până la 4 membrii, în cazul lor veniturile pe cap de persoane au fost desigur mai ridicate. În 
eșantionul nostru 39.7 % dintre familii au avut între 5-9 membrii; dintre ele 59.9 % au un 
venit pe cap de persoane între 51-150 RON.     
 

Tip familie Venituri 
pe cap de 

     Total 
 0-50 51-150 151-250 251-500 501-1000 1001+  

Familii mici de 10.4% 11.2% 16.3% 28.3% 25.4% 8.5% 100.0%
Familii mari, 5-9 14.5% 26.3% 22.5% 24.6% 10.1% 2.0% 100.0%
Familii extinse, 10-
şi mai mulţi 

41.5% 15.1% 13.2% 1.9% 24.5% 3.8% 100.0%
Total  13.9% 17.4% 18.6% 25.2% 19.3% 5.6% 100.0%
 
De aici rezultă că în vederea îmbunătățirii situației socio-economice a romilor prin creșterea 
gradului de ocupare este nevoie de creșterea accesului la locuri de muncă decentă, sau locuri 
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de muncă care asigură un venit din care se poate trăi un trai decent. Strategia pentru 
îmbunătățirea accesului pe piața muncii trebuie corelată cu strategia pentru creșterea accesului 
la educația școlară, lucru care poate asigura locuri de muncă calificate.    
 
Comparând veniturile pe cap de persoană, respectiv cheltuielile declarate în funcție de mediul 
de rezidență (urban/rural), precum și în funcție de natura comunității de romi în relație cu 
populația ne-romă (compactă sau dispersată), ajungem la observarea următoarelor diferențe 
care denotă faptul că romii din mediul rural, precum și din comunitățile compacte de romi au 
cele mai reduse venituri și, legat de aceasta, cheltuieli: 
 
Comunitatea de romi Venituri  Cheltuieli 
Mediu urban 684 671 
Mediu rural 203 194 
Comunitate compactă 339 330 
Comunitate dispersată 547 533 
 
Afirmațiile de mai sus ne atrag atenția asupra faptului că intervențiile în vederea creșterii 
gradului de ocupare trebuie să sporească în mediul rural, precum și în comunitățile unde romii 
constituie majoritatea.  
 
Dacă privim numărul persoanelor care trăiesc sub gradul de sărăcie (acesta fiind cazul 
familiilor în care venitul pe cap de persoană este sub 270 RON/lună), atunci trebuie să 
recunoaștem că veniturile pe cap de persoană pe întregul nostru eșantion situează sub acest 
prag de sărăcie absolută 50 % dintre  persoanele la care se face referire în eșantionul nostru; 
acest procent este de 40 % în cazul gospodăriilor cu salariați, dar el este de 70 % în cazul 
gospodăriilor fără salariați. Tot de acest registru al sărăciei țin și declarațiile persoanelor 
intervievate despre dacă cineva din familie s-a culcat vreodată flămând în ultima lună: din 
comunitățile compacte de romi 30 %, iar din comunitățile de romi dispersate 20 % dintre ele 
au afirmat că s-a întâmplat acest lucru. Programele de intervenție socială trebuie să pună mare 
accent pe schimbarea acestei situații critice, eradicarea sărăciei absolute, care reproduce 
situația defavorizată a romilor de-a lungul mai multor generații și menține vulnerabilitatea lor 
structurală.        
 
Strict legat de cele de mai sus, încă o altă observație trebuie făcută: în eșantionul nostru, 
numărul mediu de copii pe o familie de romi este de 1,75. Acest fapt contestă mitul conform 
căruia famiile de romi trăiesc în sărăcie din cauza numărului extrem de mare de copii, sau că 
identitatea de romi ar însemna prin definiție foarte mulți copii. Se pare mai degrabă că 
numărul ridicat de persoane care trăiesc în aceeași gospodărie (în medie 5) crește riscul 
sărăcirii, chiar dacă în eșantionul nostru avem cazuri de gospodării cu salariați și cu 
pensionari în care veniturile gospodăriei sunt desigur mai mari decât în cazul familiilor mari 
fără persoane cu salarii sau pensii. Ceea ce privește numărul mediu de copii în gospodăriile 
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investigate în funcție de tipul comunității, se observă că în comunitățile de romi compacte 
acesta este 1,97; în cele dispersate el fiind 1,34. Oricum ar fi, datele noastre arată că venitul 
mediu pe gospodării cu copii în întreținere este de1548 RON (în timp ce cel fără copii este de 
1757 RON), și că 60 % dintre gospodăriile cu copii în întreținere trăiesc din venituri pe 
persoană care situează persoanele sub gradul de sărăcie absolută (în timp ce acest procent este 
de 40 % în cazul gospodăriilor fără copii în întreținere). Incidența sărăciei este mai mare în 
rândul familiilor cu copii la nivelul întregii țări, ceea ce înseamnă că politicile publice din 
România nu au făcut suficient în vederea asigurării unui nivel de trai decent pentru aceste 
familii. Totuși: la nivel național se observă că 21 % dintre familiile cu copii trăiesc în sărăcie, 
iar la nivelul eșantionului nostru acest procent este de 60 %; și în timp ce la nivel național 15 
% din familiile fără copii trăiesc sub pragul sărăciei, acest procent în cazul romilor în 
eșantionul nostru este de 40 %. Aceste diferențe structurale între persoane rome și ne-rome nu 
pot fi eliminate în urma intervențiilor unui proiect cum ar fi și al nostru, ci țin de strategiile 
naționale în acest domeniu.       
 
 

VII. EXPECTANȚE FAȚĂ DE LUMEA MUNCII  

 
Prejudecățile negative despre romi susțin că ei nu doresc să lucreze, dar datele noastre 
statistice arată că motivația lor de a lucra este ridicată. În acest sens, este suficient dacă facem 
referire la faptul că circa 44 % dintre respondenții noștri au fost total sau parțial de acord cu 
afirmația dacă ar lucra și dacă nu ar avea nevoie de bani (22 % dintre ei nu au răspuns la 
această întrebare, și 20 % au afirmat că nu pot aprecia acest lucru – atitudini care sunt de 
înțeles în cazul unor persoane care au venituri foarte scăzute și își asigură traiul de pe o zi pe 
alta).  Ceea ce privește opinia intervievaților noștri despre importanța unui loc de muncă 
stabil, 88 % dintre ei (respectiv 94 % dintre cei activi, și 83 % dintre cei activi) au afirmat că 
pentru ei este foarte important sau important să aibă un loc de muncă stabil.   
 
37 % din eșantionul nostru total (de 1003 persoane) au declarat că ar căuta un loc de muncă. 
Dintre cele 373 de persoane care caută un loc de muncă 61 (adică 16 %) în momentul anchetei 
au avut deja un loc de muncă și doreau să și-l schimbe. Cei mai mulți dintre ei se gândesc să 
caute locuri de muncă prin agenții private (43 %),  sau direct la angajatori (36 %), sau prin 
intermediul presei (30 %), sau prin Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (29 
%). Puțini ar face apel la organizații civice (doar 9 % dintre ei), și puțini ar mai dori să/și 
încerce norocul în străinătate (tot numai 9 %). În cazul lor putem afirma că ei au nevoie în 
continuare de facilitarea accesului la informații disponibile la AJOFM, deci transmiterea 
acestora către comunități continuă să aibă relevanță. Ceea ce îi privește pe inactivi, doar 14 % 
dintre ei au afirmat că nu ar căuta un loc de muncă, dar este relativ mare (26 %) procentul 
celor care nu au dat răspuns, sau au răspuns cu nu știu la această întrebare (menționăm că în 
eșantionul nostru circa 3 % dintre inactivi sunt pensionari, 5 % sunt elevi/studenți, deci 
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categorii de persoane care prin statutul lor nu se gândesc să caute acum loc de muncă). În 
cazul persoanelor inactive care ar căuta un loc de muncă, procentul celor care ar face căutări 
prin AJOFM este mult mai mare (34 %), precum sunt mai mulți care ar căuta locuri de muncă 
prin intermediul unor organizații civice (11 %), sau în străinătate (12 %). Dar inactivii nu 
diferă față de totalul celor care ar căuta loc de muncă prin presă, însă au mai puțin acces sau 
mai puțină încredere în căutarea locului de muncă prin agenții private (9 %) sau direct la 
angajatori (18 %). Proiectul nostru ar putea să întărească această încredere, respectiv să 
cultive încrederea în sine față-n față direct cu angajatorii.      
 
La întrebarea dacă s-ar înscrie la un curs de calificare profesională pentru a-și găsi un loc de 
muncă, 40 % dintre respondenții inactivi au declarat că ar dori acest lucru. 18 % din totalul lor 
s-ar reîntoarce să-și continue studiile școlare, 30 % dintre ei și-ar încerca norocul în 
străinătate, și 22 % au spus că ar învăța o limbă străină ca să-și găsească un loc de muncă. La 
această întrebare respondenții au putut da răspunsuri multiple, deci cei care intră, de exemplu, 
în procentul  celor care s-ar înscrie la un curs profesional, au putut spune în același timp că ar 
pleca în străinătate pentru a-și găsi de lucru. Din aceste date rezultă că dintre cei 44 % de 
inactivi care și-ar căuta un loc de muncă, foarte mulți doresc să se înscrie la cursuri de 
formare profesională. Activitățile de mediere și de informare ale proiectului nostru trebuie să 
acorde mare atenție acestui lucru, găsind modalitățile de a sprijini financiar înscrierea la astfel 
de cursuri, dar și la cursuri de limbă străină.  
 
Dintre persoanele din eșantionul nostru care declară că și-ar căuta un loc de muncă, 26 % 
afirmă că au, iar 20 % afirmă că parțial au cunoștințe despre posibilitățile lor de angajare. La 
această întrebare, dintre cei care au dat răspuns, sunt destul de mulți nehotărâți (28 %), care s-
ar putea ca mai degrabă să nu aibă cunoștințe. Există o mică diferență de gen în raport cu 
această chestiune: mai mulți bărbați decât femei au astfel de cunoștințe (29 % versus 24 % au; 
21 % versus 19 % parțial au), iar printre femei procentul celor nehotărâte este mai mare față 
de cel al bărbaților care nu știu ce să răspundă la această întrebare (31 % versus 23 %). Dintre 
inactivi 21 % spun că nu au astfel de cunoștințe. Dacă luăm în considerare că 44 % dintre ei 
au declarat că și-ar căuta un loc de muncă (și încă 26 % nu au dat răspuns, sau au răspuns “nu 
știu” la această întrebare, dintre care mai pot fi persoane care ar putea să vrea să caute un loc 
de muncă), putem conclude că față de cei care și-ar căuta un loc de muncă, numărul celor care 
nu au informații despre posibilitățile lor în acest sens este mare. Prin asta se justifică încă 
odată nevoia de proiecte ca ale noastre, care informează oamenii despre locuri de muncă, 
și/sau despre proceduri și modalități de angajare.    
 
Ceea ce privește elementele după care oamenii percep calitatea unui loc de muncă, dacă le 
punem în ordine descrăscătoare în funcție de câtă importanță le conferă ei, siguranța acestuia 
este pe primul loc. Apoi urmează criterii cum ar fi: salariul mare, existența înțelegerii, șansele 
de promovare, orarul flexibil, asigurarea grădiniței pentru copii, etc. La urma acestui șir de 
caracteristici se află etnia persoanelor, deci pentru respondenți contează foarte puțin dacă la 
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locul lor de muncă sunt alături doar de romi, sau sunt împreună cu români, maghiari, etc. La 
întrebarea dacă etnia contează în aprecierea unui loc de muncă, 73 % dintre respondenți au 
răspuns că ea nu este importantă deloc, sau este importantă doar puțin.      
 

* 
 
Importanța unui loc de muncă stabil a fost accentuată și de către participanții la interviurile de 
grup realizate de către noi. Cei mai mulți dintre ei au afirmat că o societate ideală ar fi una în 
care locul de muncă să fie asigurat, pentru a avea o siguranţă materială care să le permită 
acestora să ducă o viaţă decentă. În lipsa unui loc de muncă stabil familiile de romi găsesc de 
obicei munci sezoniere, nu întotdeauna în locul din care provin, situaţie care duce de cele mai 
multe ori la migraţia sezonieră şi la absenteismul copiilor romi de vârstă şcolară în această 
perioadă. De asemenea, mulţi dintre aceştia simt nevoia unui sprijin comunitar cu privire la 
modul în care, fără suportul părinţilor, copiii pot urma un program educaţional.   
 
Societatea ideală este privită de majoritatea participanţilor la focus grup ca fiind societatea 
care oferă acces la educaţie, la un loc de muncă sigur, o societate care învaţă, în care nu există 
discriminare, în care valorile sunt respectate. Pentru ei o astfel de societate este una în care 
egalitatea de şanse este promovată şi respectată în mod real, o societate bazată pe înţelegere, 
toleranţă şi respect. Cu toate acestea factorul timp este considerat esenţial în schimbarea 
mentalităţii şi a societăţii. Mai departe, ei accentuează că o societate ideală este o societate 
care acceptă diferenţele, şi care îl înţelege şi acceptă pe celălalt indiferent de gradul 
diferenţelor. Este o societate în care atât majoritarii cât şi minoritarii implementează măsuri 
concrete de asigurare a egalităţii de şanse şi non-discriminării. Elementele suplimentare 
identificate de femei, studenţi şi şomeri legate de societatea ideală, pe lângă lipsa discriminării 
etnice, sunt legate de afirmarea unor valori intrinsece, fie că este vorba de cele profesionale, 
sau cele general umane, acestea ar trebui să fie cele care să facă diferenţa între oameni, şi nu 
etnia, rasa, naţionalitatea sau statutul socio-economic. Alţi experţi şi reprezentanţi ai 
comunităţilor de romi consideră societatea ideală ca fiind societatea în care poţi avea acces 
liber la cultură şi la un nivel intelectual cât mai ridicat, o societate în care să poţi avea 
aşteptări şi idealuri. O societate în care principiile de libertate – fraternitate – egalitate să fie 
respectate. Nu doar pentru cei din „centru” ci şi, sau mai ales pentru cei de la „periferie”.  
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VIII. MUNCA DOMESTICĂ 

 
Pentru a afla despre diviziunea muncii în familie, am introdus în chestionarul nostru întrebări 
referitoare la cine ce face în gospodărie, și cât timp petrece cu diferite activități. Tabelul de 
mai jos compară orele dedicate diverselor munci de-a lungul unei zile pe eșantionul nostru 
întreg, respectiv pe bărbați și pe femei, astfel încât el reflectă diferențele de gen în materie de 
prestare a muncilor care aduc venit (aproape 6 ore în cazul bărbaților și aproape 4 ore în cazul 
femeilor), și a muncilor domestice (gătit și curățenie la bărbați circa 1 oră, iar la femei 
aproape 4 ore; îngrijirea membrilor de familie dependenți la bărbați circa 2 ore, iar la femei 5 
ore). La cumpărături și la somn femeile și bărbații își petrec un număr de ore similare, dar 
activităților de recreere bărbații dedică mai mult timp decât femeile (două ore jumătate, față 
de sub două ore în cazul femeilor).   
 
Este interesant de observat că, în comparație cu persoanele care nu lucrează pentru venit 
(adică în accepțiunea noastră persoanele inactive), persoanele active petrec un număr de ore 
similare cu gătitul, curățenia și îngrijirea membrilor de familie dependenți. Dacă pe baza celor 
spuse mai sus considerăm că femeile petrec mult mai timp cu aceste munci, atunci putem 
afirma că atât femeilor active, cât și celor inactive acestea le iau multe ore pe zi. Indiferent de 
faptul că ele aduc venit în casă, treburile gospodărești le revin în mare măsură femeilor, ele 
ducând în acest sens o dublă povară, răspunzând atât la nevoia prestării unor munci care aduc 
venituri, cât și la obligația de a avea grija căminului și membrilor săi. Proiectul nostru, prin 
activitățile sale de acompaniere copii, poate contribui la reducerea acestei povări, preluând o 
parte din ele.     
 
Persoanele care au declarat că nu își caută un loc de muncă au fost rugate să menționeze 
cauzele acestui fapt. 43 % dintre ele au amintit vârsta lor, apoi obligația de a îngriji copiii (23 
%). În cazul femeilor procentul celor fac referire la acest ultim aspect este mai mare (61 %). 
Într-o altă ordine de idee, 27 % dintre femeile care nu își caută un loc de muncă fac referire la 
motivul de a nu fi lăsate de partenerii lor (în timp ce pe întregul eșantion al celor care sunt în 
această situație, doar 10 % definesc acest factor ca fiind relevant în alegerea lor).     
 

* 
 
Discutând despre menținerea diferențelor și inegalităților de gen în materie de muncile făcute, 
participanţii la focus grupuri au accentuat următoarele:  

• impactul educaţiei în familie şi în şcoală asupra rolurilor de gen;  
• persistenţa gândirii şi practicilor patriarhale care susţin distincţia rigidă între privat 

(domeniul femeii) şi public (domeniu masculin), în urma cărora, chiar dacă femeile 
prestează şi munci care aduc venituri în casă, ele continuă să-şi asume un rol 
predominant în creşterea copiilor şi în treburile gospodăreşti;  
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• feminizarea anumitor domenii economice, dar, după caz, decizia unor femei de a face 
şi meserii considerate a fi masculine;  

• nevoia ca femeia să lucreze dublu faţă de bărbat şi să se impună dacă doreşte să fie 
recunoscută într-un domeniu de activitate;  

• relaţiile de putere  în care femeile sunt subordonate în luarea deciziilor în familie şi la 
locul de muncă;  

• asimilarea masculinităţii cu autoritatea şi superioritatea;  
• dezavantajarea femeilor în anumite domenii economice;  
• asimilarea feminităţii cu maternitatea, sensibilitatea, fragilitatea care ar determina 

randamentul lor mai scăzut în muncă faţă de bărbaţi.   

 
 

IX. DISCRIMINAREA ETNICĂ ȘI DE GEN  
 

Tabelele prezentate aici reflectă gradul în care oamenii percep discriminarea lor. În 
formularea întrebărilor din chestionar nu am folosit termenul de discriminare, ci de 
neîndreptățire (pe bază de etnie, și pe bază de gen). Dacă comparăm datele statistice rezultate 
din anchetă cu afirmațiile pe care participanții la focus grupuri le-au făcut în legătura cu 
discriminarea romilor, observăm o discrepanță foarte mare între cele două (în sensul că pe 
întregul nostru eșantion doar circa 17 % dintre respondenți afirmă că au fost neîndreptățiți 
vreodată la locul lor de muncă, iar la interviurile de grup factorul de discriminare a fost 
apreciat ca fiind unul dintre cele mai puternice elemente ale ne-accesului la muncă decentă). 
Această discrepanță se poate datora celor două metodologii diferite, focus grupul oferind un 
spațiu discursiv mai adecvat punerii în discuție a experiențelor personale în acești termeni 
într-un context al dialogului/dezbaterii. Datele statistice și interpretările exprimate la 
interviurile de grup coincid în slaba conștientizare a discriminării pe bază de gen, 
discriminarea etnică fiind percepută în mod predominant relevant acolo unde se observă 
tratamentul nedrept al persoanelor de etnie romă.  
 
Cele două tabele de mai jos ne arată toate aceste aspecte, precum reflectă și faptul că în 
aprecierea neîndreptățirii pe bază de gen sau etnie nu există diferențe semnificative între 
afirmațiile femeilor și bărbaților, sau între afirmațiile persoanelor active (celor care lucrează 
pentru venit) și ale celor inactive.     
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 Neîndreptățire pe bază de etnie Neîndreptățire pe bază de gen 
 Bărbați Femei Bărbați Femei 
 Frecvență Procent Frecvență Procent Frecvență Procent Frecvență Procent 

Da 47 17.3 55 16.2 4 1.5 15 4.8 
Nu 224 82.7 284 83.8 258 98.5 295 95.2 
Total 271 100.0 339 100.0 262 100.0 310 100.0 
Missing 125 31.6 259 43.3 134 33.8 288 51.8 
Total 396 100.0 598 100.0 396 100.0 598 100.0 
 
 

 Neîndreptățire pe bază de etnie Neîndreptățire pe bază de gen 
 Activi Inactivi Activi Inactivi 
 Frecvență Procent Frecvență Procent Frecvență Procent Frecvență Procent 

Da 59 16.9 43 16.3 10 3 9 3.8 
Nu 291 83.1 220 83.7 324 97 231 96.3 
Total 350 100.0 263 100.0 334 100.0 240 100.0 
Missing 85 19.5 305 53.7 101 23.2 328 57.7 
Total 435 100.0 568 100.0 435 100.0 568 100.0 
 
 
Încercând să interpretăm procentul scăzut al celora care afirmă că au fost neîndreptățiti în 
domeniul muncii atragem atenția asupra trei lucruri:  

- foarte mulți dintre romi prestează “muncile de jos”, necalificate și slab plătite, context 
în care (dacă nu-și permit să pună problema de ce au acces doar la acestea) nu se simt 
discriminați față de colegii lor care lucrează în posturi similare și în care eventual 
chiar majoritatea dintre lucrători sunt romi (de exemplu în salubritate); 

- persoanele cu un grad de stimă de sine și de încredere în sine foarte scăzut, care vrând-
nevrând interiorizează imaginea negativă despre ele pe care populația majoritară o 
vehiculează prin diverse instituții și medii, se poate ca să nu se simtă neîndreptățite 
atunci când sunt tratatați nedrept, căci nu au mari așteptări de la viață; se poate chiar 
ca ele să considere că tot ceea ce li se întâmplă, este ceva ce se întâmplă în mod 
normal, natural cu cineva în poziția lor;  

- întrebați fiind despre ocurența neîndreptățirii lor la locul de muncă, oamenii s-au 
gândit cu siguranță la ceea ce li se întâmplă sau nu în relațiile interpersonale în cadrul 
cărora muncile făcute de ei se desfășoară; astfel, ei au apreciat cel mult cum sunt 
tratați în aceste relații, și nu s-au referit la discriminarea structurală sau instituțională 
la care ei sunt supuși (de exemplu la faptul că situația lor materială și condițiile lor de 
locuire reduc șansele copiilor lor de a accede la o educație școlară care ar asigura 
accesul lor la locuri de muncă decente, sau la eventualitatea că modul în care etnia lor 
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a fost și este percepută de către majoritari de-a lungul timpului a avut și are un impact 
asupra situației lor materiale).          

 
Recunoscând procentul scăzut al celor care afirmă că au fost neîndreptățiți la locul lor de 
muncă, dar și interpretările noastre de mai sus în raport cu aceste date, trebuie să amintim că 
la unele categorii de persoane procentul persoanelor care declară ocurența neîndreptățirii este 
mai mare. Dacă privim vârsta respondenților, putem observa că într-adevăr, cu cât au petrecut 
mai mult timp în domeniul muncii, oamenii amintesc de faptul că au fost discriminați. Circa 
41 % dintre persoanele între vârsta de 50-54 de ani, 21 % dintre cei între 45-49 de ani, 20 % 
dintre cei între 35-39 de ani, 19 % dintre cei în vârstă de 40-44 de ani afirmă acest lucru. 
Ocurența neîndreptățirii percepute este cea mai redusă la tinerii între 16-24 de ani (9 %), ea 
fiind la nivelul mediei de pe eșantionul nostru (de circa 17 %) în cazul tinerilor între 25-29 de 
ani. Ceea ce privește școlaritatea, datele noastre arată că 22 % dintre cei cu școală elementară 
au fost neîndreptățiți, în timp ce doar circa 9 % dintre persoanele cu bacalaureat au declarat 
acest lucru (ele fiind deci cu mult sub media eșantionului de circa 17 %). Cei dintâi într-
adevăr, având acces la munci necalificate și slab plătite datorită lipsurilor din educația lor 
școlară (din care nu pot asigura o calitate a vieții acceptabilă), pot resimți mai pregnant că 
ceea ce li se întâmplă este o nedreptate. Iar cei cu școlaritate mai înaltă pot fi mai mulțumiți 
de ceea ce lucrează, dar s-ar putea ca în cazul lor teama de a pierde locul lor de muncă să fie 
mai mare, și să nu se fi pronunțat despre neîndreptățiri din acest motiv. Privit într-un alt 
context, procentul de doar 9 % dintre persoanele cu bacalaureat care afirmă că au fost 
neîndreptățite, ne-ar putea surprinde dacă considerăm un alt șir de date rezultate din anchetă, 
și anume faptul că 61 % dintre cei cu pregătire liceală au afirmat că sunt inactivi (adică în 
momentul întrebării lor nu lucrase pentru venit). Ne putem întreba de ce oamenii aflați în 
această situație nu interpretează acest lucru ca o neîndreptățire.       
 

* 
 
De-a lungul discuțiilor de tip focus grup s-a afirmat că atât educația și experiența contactelor 
cu persoane de alte etnii, dar mai presus de toate necunoașterea și generalizarea conduc la 
respingerea alterității. Unii consideră că prejudecățile negative stau la baza practicilor 
discriminatorii, dar cei mai mulți presupun că prejudecățile și discriminarea sunt de fapt 
același lucru. Cea din urmă poziție s-ar putea explica și prin ideea că, vorbind despre 
discriminare, oamenii recunosc existența sa mai degrabă în relațiile interpersonale (marcate și 
de stereotipii), decât în factorii structurali. Deci ei tind să nu observe funcționarea 
discriminării structurale sau instituționale, și – mai ales participanții români – încearcă să 
minimalizeze pericolul discriminării în general, astfel susținând în ochii proprii și ai celorlalți 
ideea toleranței populației majoritare, sau, de exemplu, idealul Banatului multicultural.  

 
Participanţii la interviurile de grup simt o ruptură în privinţa prejudecăţilor şi a discriminării. 
Perioada comunistă cu toate defectele şi discrepanţele sociale este considerată ca o perioadă în 
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care obligativitatea muncii şi educaţiei sociale îi sprijinea pe romi. Unele persoane vorbesc 
despre „acutizarea” prejudecăţilor şi despre faptul că aceste prejudecăţi au devenit în ultimii 
douăzeci de ani din ce în ce mai violente. Dar noi putem afirma, că de fapt nu prejudecăţile, ci 
acţiunile discriminatorii au devenit mai violente. 

 
Transpunând tema discriminării pe planul pieții muncii, participanții la interviurile de grup – 
atunci când încearcă să pună o diagnoză asupra realităților social-economice actuale – rămân 
la două clișee mari: susținerea dreptului angajatorului să-și aleagă personalul pe criteriile 
eficienței; și blamarea romilor pentru neputiința lor de a se adapta noilor cerințe economice, 
sau chiar în general la meseriile societății moderne. Acest lucru denotă, printre altele, 
interiorizarea principiilor economiei de piață și acceptarea acestora ca și măsură a 
capacităților individuale și a vieții umane adecvate. De altfel, și cei care își prezintă 
experiențele proprii în materie de discriminare se frământă în tensiunea –  deloc ușor 
rezolvabilă – între încercarea de a evita victimizarea romilor și transferul responsabilității 
totale asupra sistemului, și între efortul de a demasca cazurile tratamentului nedrept cu care 
romii se confruntă din cauza semnificațiilor culturale atașate culorii pielii lor și/sau condiției 
lor social-economice dezavantajate de-a lungul istoriei.  
 
Trebuie să mai observăm că aceste dileme personale se manifestă în contextul mai general al 
inconsecvenței dintre conceperea bunăstării sociale drept sinonimă cu creșterea economică și 
afirmarea spiritului competitiv (sau dintre principiile Europei neo-liberale), precum și dintre 
setul de valori ale unei Europe sociale susținătoare a egalității de șanse, nediscriminării, 
diversității culturale și solidarității între oameni.   
 
Cu ocazia dezbaterilor în jurul temei discriminării, axa prioritară a intervențiilor 
participanţilor a fost discriminarea pe bază de etnie. Alte tipuri de discriminări, de exemplu 
cea pe bază de gen, vârstă, statut social nu au avut un rol important în narativele povestite. 
Foarte rar apare câte o reflexie la alte tipuri de discriminare decât cele etnice. Și putem 
observa că, atunci când se discută despre specificul dezavantajării femeilor rome, aceasta 
tinde să fie explicată prin existența diferențelor înnăscute între femei și bărbați, sau prin 
particularitățile culturii/tradițiilor romani, nefăcându-se referire la caracterul patriarhal al 
societății românești în general sau la mecanismele social-economice și politice care cauzează 
dubla dezavantajare a femeilor aparținând unor minorități etnice marginalizate.  
 
Pornind de la identificarea problemelor majore ale romilor, participanţii cred că în schimbarea 
condiţiilor socio-economice în care trăieşte comunitatea romă un rol important l-au avut şi îl 
au în continuare măsurile active. Adică măsurile menite să introducă o “discriminare pozitivă” 
care să permită comunităţii rome să acumuleze masa critică necesară schimbării şi dezvoltării 
ulterioare atât din perspectivă economică, cât mai ales din perspectiva formării liderilor de 
opinie şi a modelelor din comunitate care să genereze şi să susţină această schimbare. 
Succesul acestor măsuri active depinde de modalitatea în care nevoile grupurilor ţintă sunt 
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identificate şi adresate în cadrul diferitelor tipuri de proiecte sau iniţiative legislative. Un rol 
foarte important în menţinerea rezultatelor pe termen lung îl are implicarea modelelor, elitei 
rome în designul, implementarea şi evaluarea acestor programe şi iniţiative.  
 
Totuşi, există păreri conform cărora existenţa măsurilor active poate fi speculată în interes 
personal. Sunt membrii din comunitatea de romi care doresc şi reuşesc să beneficieze de 
sprijin financiar prin tot felul de programe destinate romilor care mai apoi renunţă la propria 
etnie şi identitate şi de asemenea români care se declară romi pentru a putea beneficia de 
aceste programe. Aceste fenomene pot fi controlate în mai mică sau mai mare măsură dar 
reprezintă o importantă problemă a implementării acestor programe.  
 

Într-un final, chiar dacă participanții prezintă cazuri de succes în soluționarea unor manifestări 
ale discriminării pe plan local, ei totuși se arată nedumeriți în fața impasului ce rezultă din 
complexitatea problemelor și interdependența factorilor (sau cercul vicios) care generează 
discriminarea inter-generațională a romilor pe diverse planuri, și în ansamblul vieții lor. 

 
 
ÎNCHEIERE.  
RECOMANDĂRI CU PRIVIRE LA POLITICILE PUBLICE PENTRU ROMI 
 
Pe baza analizei politicilor existente pentru romi în România formulăm următoarele 
recomandări către factorii de decizie: 
 

- politicile ar trebui să includă un sistem de auto-evaluare mai nuanţat, cu indicatori 
cantitativi relevanţi şi cu introducerea unor indicatori calitativi acolo unde este cazul; 
 

- unele măsuri care sunt incluse şi în politicile generale de ocupare şi în politicile pentru 
populaţia romă ar trebui armonizate în sensul adaptării lor la situaţia particulară a 
romilor; 
 

- identificarea nevoilor ar trebui să pornească de la nevoile formulate de comunităţile de 
romi şi nu de la nevoile presupuse de perspectiva majoritară; 
 

- ar trebui proiectată cercetări calitative privind discriminarea pentru a afla mecanismele 
ce-l întreţin nu doar a semnala prezenţa lor; 
 



 
 
 

                   
 
 
 

29 
 

 
  FUNDAŢIA DESIRE    
  pentru Deschidere şi Reflexie Socială  
  Str. Vîntului nr. 35, 400221 Cluj, România  
  Tel/Fax: +40-364/103613, +40 -740-137561 
  e-mail: desire@femrom.ro 

- dată fiind descentralizarea implementării politicilor de ocupare este nevoie de studii de 
comunitate pentru a adapta exact modul de implementare a măsurilor la specificul 
local. 

 
* 

 
Pe baza concluziilor extrase din părerile şi experienţele participanţilor la interviurile de grup 
formulăm următoarele recomandări cu privire la politicile publice pentru ocuparea grupurilor 
dezavantajate ale romilor: 
 

- statul român să clarifice şi susţină cu consecvenţă, şi să întărească poziţiile create în 
structurile autorităţilor centrale şi locale care au menirea să sprijine comunităţile de 
romi în efortul lor de incluziune socială, astfel încât ele să dobândească autoritatea şi 
puterea necesară creşterii eficienţei muncii celor care le ocupă; 
 

- statul român să implementeze cu consecvenţă legislaţia oportunităţilor egale şi ne-
discriminării între femei şi bărbaţi, precum şi între persoane de diverse etnii şi în 
domeniul muncii, dar şi al audio-vizualului, creând paliere (motivaţionale şi penale) 
prin care să impună respectarea acestor legi atât în cazul întreprinderilor de stat, cât şi 
al celor private;   
 

- unităţile şcolare să pună în viaţă la maxim cerinţele referitoare la educaţia inter-
culturală, în aşa fel încât asta să contribuie la cultivarea cunoaşterii şi respectului 
reciproc, la demontarea prejudecăţilor negative, şi la valorizarea diversităţii culturale 
în orice domeniu al vieţii; 
 

- organizaţiile ne-guvernamentale şi guvernamentale din domeniul oportunităţilor egale, 
ne-discriminării şi incluziunii sociale să acţioneze atât în rândurile majoritarilor, 
respectiv bărbaţilor, cât şi a comunităţilor de romi, respectiv femeilor, în vederea 
responsabilizării reciproce şi creşterii solidarităţii sociale, şi în vederea eliminării 
stereotipurilor etnice şi de gen;   
 

- patronatele şi sindicatele să contribuie la implementarea tuturor reglementările 
naţionale şi internaţionale cu privire la drepturile social-economice şi la dreptul la 
muncă decentă a tuturor cetăţenilor, indiferent de etnia şi genul lor, recunoscând 
totodată avantajele diversităţii culturale la locul de muncă; 
 

- structurile guvernamentale şi ne-guvernamentale să acţioneze în vederea elaborării şi 
implementării unor programe de dezvoltare socială care acţionează la nivelul 
comunităţilor locale în toate domeniile vieţii, şi asupra tuturor aspectelor problematice 
ale acestora, luând în considerare interdependenţa lor;  
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- programele pentru romi să acţioneze nu doar în comunităţile de romi, ci şi asupra 
populaţiei majoritare, astfel încât pe de o parte să întărească şi stima şi încrederea de 
sine în rândurile persoanelor de etnie romă, iar pe de altă parte să elimine concepţiile 
culturale şi practicile discriminatorii în rândurile majoritarilor. 

 


