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FEMEILE ROME – FACTOR ACTIV AL
SCHIMBĂRII SOCIALE

Femeile rome dezavantajate nu sunt doar victime ale 
discriminării multiple şi intersecţionale, ci se afirmă 
ca factor activ al schimbării în favoarea:

• promovării egalităţii de şanse, 

• asigurării dreptăţii sociale şi demnităţii umane, • asigurării dreptăţii sociale şi demnităţii umane, 

• eliminării prejudecăţilor şi tratamentului inegal,

• creşterii stimei de sine, 

• afirmării independenţei și capacitării economice, 

• recunoaşterii culturale, şi 
• reprezentării civice şi politice.



Solidaritatea transetnică a 
femeilor

Pentru:

• asigurarea drepturilor fundamentale ale 
omului 

• activism împotriva manifestărilor rasismului şi • activism împotriva manifestărilor rasismului şi 
sexismului atât în societatea majoritară cât şi 
în comunităţile minoritare 

• crearea unor condiţii social-economice în 
care toate categoriile sociale au acces egal la 
bunurile şi serviciile oferite de societăţile 
europene moderne



Probleme identificate

Dificultatea proiectelor din domeniul ocupării:

• lipsa locurilor de muncă, 

• lipsa implicării autorităților publice, • lipsa implicării autorităților publice, 

• neimplicarea și dezinteresul companiilor/ 

firmelor/ angajatorilor  în asigurarea egalității de 

șanse și nediscriminării

• aria limitată a impactului proiectelor 

organizațiilor neguvernamentale 



Impactul proiectelor derulate de 
organizații neguvernamentale

Proiectele implementate de organizaţiile 
neguvernamentale în domeniul ocupării 
pot asigura servicii persoanelor 
defavorizate care îmbunătăţesc şansele 
accesului la munci decente, DARaccesului la munci decente, DAR

Aceste proiecte nu pot genera schimbări 
durabile pe piaţa muncii marcată de 
economia de piaţă fără implicarea altor 
factori.



Nevoi identificate

• Sistem adecvat de protecţie socială care asigură un trai 
decent 

• Suport din partea autorităților publice pentru organizațiile 
civice care oferă servicii sociale   

• O legislaţie a muncii care: 

– recunoaşte că inegalităţile social-economice se – recunoaşte că inegalităţile social-economice se 
datorează unor factori structurali, 

– apără drepturile angajaţilor,

– integrează în prevederile sale actele normative 
privind egalitatea de șanse, nediscriminarea și 
asigurarea drepturilor social-economice  inclusiv prin 
măsuri afirmative 



Schimbări în abordarea 
egalității de șanse

Perspectivă:

• Integratoare

• Intersecțională 



ABORDARE INTEGRATOARE

Politicile publice şi proiectele din domeniul 
ocupării, dedicate grupurilor 
dezavantajate, printre ele comunităţilor de 
romi marginalizate, trebuie să fie romi marginalizate, trebuie să fie 
fundamentate pe o abordare integratoare 
în cel puţin trei sensuri:



(1) Să acționeze asupra multitudinilor de cauze care 

generează dezavantajele în domeniul ocupării

• Educaţia şcolară precară şi segregarea 
şcolară, 

• Condiţii de locuire inumane şi segregarea 
rezidenţială, rezidenţială, 

• Accesul inegal la servicii de sănătate, 

• Prejudecăţi negative faţă de romi, 

• Lipsa încrederii de sine şi teama asumării 
identităţii de rom



(2) Mainstreaming și targeting 

Integrarea politicilor pentru romi din domeniul
ocupării în politicile generale dedicate îmbunătăţirii
gradului de ocupare ai cetăţenilor.

Cât timp inegalităţile structurale vor persista, efortul
general de îmbunătăţire al accesului la muncă
decentă trebuie să se completeze cu măsuridecentă trebuie să se completeze cu măsuri
active dedicate grupurilor dezavantajate, printre
ele romii care, pe lângă condiţiile social-
economice precare pe care le împărtăşesc cu 
celelalte grupuri vulnerabile, se mai confruntă şi cu 
tratamentul inegal pe baza etniei lor şi cu 
stigmatizarea culturală



(3) Analiză de impact

Toate politicile de ocupare să fie analizate 
din punctul de vedere al impactului lor 
asupra grupurilor dezavantajate și al 
asigurării egalității de șanseasigurării egalității de șanse

Elaborarea, implementarea şi monitorizarea 
acestora să ia în considerare şi această 
analiză



ABORDARE INTERSECȚIONALĂ

Dezavantajele şi inegalităţile cu care se 

confruntă o persoană pe baza genului 

său se poate intersecta cu alte tipuri 

de inegalităţi datorate statutului său 

social, vârstei sale sau stigmatizării 

legate de etnia sa



De aceea:

Politicile publice dedicate egalizării şanselor şi 
combaterii discriminării trebuie să ia în 
considerare intersecţionalitatea acestor 
factori. 

Abordarea egalităţii de şanse nu trebuie să se Abordarea egalităţii de şanse nu trebuie să se 
rezume la egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, sau între romi şi neromi, ci trebuie să 
ia în considerare modul în care diferitele 
inegalităţi sociale se intersectează şi se 
suprapun. 



Nevoia unor schimbări instituționale

Pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea 
politicilor publice care iau în considerare 
intersecționalitatea inegalităților sociale este 
nevoie de crearea unui organism care să aibă
autoritate decizională, abilităţi de coordonare, 
capacitate financiară şi expertiză profesională încapacitate financiară şi expertiză profesională în
domeniul egalităţii de şanse şi al politicilor de 
incluziune adresate grupurilor dezavantajate. 

Ex. MINISTER AL INCLUZIUNII SOCIALE ŞI
EGALITĂŢII DE ŞANSE, sau un DEPARTAMENT
INTER-MINISTERIAL PENTRU INCLUZIUNE
SOCIALĂ ŞI EGALITATE DE ŞANSE CU 
STRUCTURI EFICIENTE PE PLAN LOCAL



Recomandări privind Strategia

naţională pentru incluziunea romilor

I.

1) Abordare integratoare:

– îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, 

– asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, – asigurarea drepturilor fundamentale ale omului, 
inclusiv a drepturilor social-economice 

– recunoaşterea culturală
– antirasism

2) Abordare intersecțională:

- recunoașterea specificului poziției și nevoilor 
femeilor rome multiplu dezavantajate



Recomandări privind Strategia
naţională pentru incluziunea romilor

II.

Politicile şi proiectele pentru romi să fie 

politici şi proiecte integrate, multi-

sectorialesectoriale

Intervenţiile în comunităţile locale 

marginalizate trebuie să trateze toate

problemele cu care acestea se confruntă
pentru a implementa soluţii sustenabile



Recomandări privind Strategia
naţională pentru incluziunea romilor

III.
Programele care îşi propun incluziunea socială

a romilor trebuie să acţioneze nu doar în
comunităţile de romi, ci şi asupra populaţiei
majoritare.majoritare.

Aceste programe multisectoriale să întărească
pe de o parte stima şi încrederea de sine în
rândurile persoanelor de etnie romă.

Pe de altă parte ele să elimine concepţiile
culturale şi practicile discriminatorii existente
în rândurile majoritarilor.



Documente cu recomandări 

produse prin proiect
Accesul romilor la muncă decentă şi nevoia de 

capacitare economică. Cercetări derulate în
cadrul proiectului “Egalitate prin diferență. 
Accesul femeilor rome pe piața muncii”, și
Recomandări privind programele şi politicile
dedicate ocupării grupurilor dezavantajate de 
Recomandări privind programele şi politicile
dedicate ocupării grupurilor dezavantajate de 
romi (noiembrie 2010)

Poziţie faţă de aplicarea principiului egalităţii de 
şanse în România (februarie 2011)

Concluziile conferinței Femeile rome pentru 
egalitatea de șanse (iulie 2011)



2. Cercetări, studii, analize
Rapoarte cu recomandări

Anchetă sociologică Muncile romilor, eșantion 1003 persoane din comunități de romi compacte 
și dispersate, Cluj, Timișoara, Iași, București  și sate adiacente - 2009 
http://www.femrom.ro/infopub/2010/2.1.19.%20raport%20despre%20ancheta%20sociologic
a.pdf

Analiza politicilor publice pentru romi – 2009 
http://www.femrom.ro/infopub/2010/2.1.18.%20raport%20analiza%20politici%20publ%20pt
%20romi.pdf

Interviuri de grup Experiențele muncii și discriminării romilor , Posibilitățile și limitele Interviuri de grup Experiențele muncii și discriminării romilor , Posibilitățile și limitele 
proiectelor pentru ocupare (16 grupe din județele Cluj, Timiș, Caraș-Severin)  - 2009, 2011

http://www.femrom.ro/infopub/raport%20de%20cercetare%20focus%20grup_final.pdf

Studii de caz calitative Experiențele muncii (57 interviuri semi-structurate, 200 de interviuri 
informale, observație participativă în comunități compacte și beneficiari de proiect din 
orașele Cluj, Timișoara, Orăștie, comuna Satchinez) - 2010

http://www.femrom.ro/infopub/2010/raport%20final%20asupra%20cercetarii%20calitative_iu
lie2010.pdf  

Studiu asupra pieței forței de muncă, eșantion 423 de firme din orașele Cluj, Timișoara, Arad, 
Reșița, Deva – 2011

http://www.femrom.ro/infopub/2011/raport_final_piata_fortei_munca_kozak_2011.pdf

VOLUM REZULTATELE CERCETĂRII, 2011


