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Proiectul 
“Egalitate prin diferenţă. 

Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”

►  recunoaşte implicarea activă a femeilor rome în rolurile productive, faptul că munca neplătită şi/sau munca 
efectuată în economia formală sau informală aducătoare de venit, este una dintre activităţile prin care ele 
contribuie la susţinerea familiilor şi comunităţilor lor, precum şi a societăţii în general.

►  promovează o societate incluzivă şi coezivă, precum şi solidaritatea care transcede graniţele între etnii, sexe, şi 
persoane de vârstă şi statut social diferit 

►  recunoaşte că oportunităţile femeilor de etnie romă de a avea acces la locuri de muncă decente sunt îngrădite 
de o serie de factori, printre ele excluziunea lor socială şi tratatamentul discriminatoriu la care sunt supuse pe 
baza etniei şi genului lor.

►  promovează incluziunea socială a femeilor şi tinerilor de etnie romă prin recunoaşterea nevoilor şi intereselor 
lor particulare 

►  consolidează motivaţia lor pentru participarea la educaţie şcolară şi formare profesională, considerând 
diversitatea internă a comunităţilor de romi 

►  contribuie la creşterea gradului de ocupare în rândurile categoriilor expuse riscului excluziunii sociale 
►  promovează imperativul eliminării practicilor discriminatorii bazate pe criterii precum originea etnică, genul, 

vârsta şi altele, acordând atenţie deosebită tratamentului inegal şi nedrept practicat pe mai multe baze la care 
sunt supuse, de exemplu, femeile rome 

►  urmăreşte reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie prin acţiuni afi rmative care sprijină efortul femeilor 
rome de a-şi găsi locuri de muncă 

►  contribuie la crearea şi consolidarea unor relaţii de colaborare şi a solidarităţii transnaţionale între femeile rome 
şi nerome din întreaga lume 

►  susţine elaborarea unor programe de intervenţie şi dezvoltare socială bazate pe cercetări socio-culturale, 
realizate nu doar pentru, ci şi împreună cu persoanele ale căror viaţă şi oportunităţi trebuie îmbunătăţite
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GHIDURILE PROIECTULUI

“Egalitate prin diferenţă. 
Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”

►  Sunt materiale informative produse cu scopul promovării principiului oportunităţii egale şi a 
non-discriminării femeilor şi tinerilor de etnie romă. 

►  Discută trei mari teme:
►  comunităţi şi culturi rome
►  oportunităţi egale şi ne-discriminare în  domeniul muncii
►  comunicare inter-culturală.

►  Sunt utilizate în elaborarea suporturilor de cursuri pentru sesiunile de formare oferite femeilor 
şi tinerilor de etnie romă, angajatorilor, personalului administraţiei, mass mediei, instituţiilor 
publice şi organizaţiilor civice locale din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara.   

►  Vor fi  distribuite pe plan naţional unor organizaţii şi instituţii publice, guvernamentale şi ne-
guvernamentale care activează în domeniul oportunităţilor egale, ne-discriminării, egalităţii 
de gen, asigurării drepturilor social-economice, civico-politice şi culturale ale romilor. 
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CUI NE ADRESĂM?1

Dorinţa noastră este să contribuim la cunoaşterea reciprocă pentru a micşora distanţele care ne 
separă şi pentru a găsi similitudini care ne apropie, în efortul comun de a trăi în armonie cu noi 
înşine şi cu cei din jurul nostru.

E un ideal ambiţios dar nu imposibil. Descriem în paginile care urmează câteva aspecte 
din viaţa romilor din Banat, relevante pentru a şti unde ne situăm, în vecinătate, dar nu pe poziţii 
adverse, aproape, dar fără să ne deranjăm cu impunerea doar a unui singur model, trăind, fi eca-
re după propriile obiceiuri, însă respectând legile universale fundamentale care protejează fi inţa 
umană de abuzuri, violenţă, distrugere fi zică şi morală.

Nu suntem de acord ca în numele păstrării tradiţiei să fi e perpetuate obiceiuri străvechi 
prin care sunt sacrifi caţi şi transformaţi oamenii în sclavi, inferiorizaţi sau damnaţi perpetuu sub 
diverse pretexte. Dacă până în prezent nu sunt schimbări semnifi cative, vizibile în viaţa romilor, 
acest lucru nu înseamnă că nu se poate, şi că nu merită să încercăm.

Benefi ciarii pe care i-am ales prin acest proiect sunt în primul rând femeile şi copiii de 
etnie romă, considerând că situaţia lor este cea mai gravă şi expusă unor riscuri şi mai mari în 
această perioadă de criză. Riscurile sunt bine cunoscute: dependenţa materială, sărăcia, aban-
donul şcolar, lipsa de perspective, resemnarea cu un mod de viaţă la limita subzistenţei.

Trăim în timpuri moderne şi provocările acestora depăşesc în cele mai multe situaţii ca-
pacitatea noastră de adaptare rapidă.

Dorinţa noastră este de a convinge benefi ciarii direcţi şi indirecţi ai acestui proiect că 
există soluţii, atunci când le căutăm şi că există solidaritate umană, dovadă aceste Fonduri 
Sociale Europene prin care se Investeşte în oameni, pentru a găsi calea unei vieţi demne.

1  Capitol realizat de Letiţia Mark.
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REPERE ÎN ISTORIA ROMILOR2

1385, prima atestare documentară a romilor 
în spaţiul Principatelor Române

Primele menţiuni ale romilor, sub denumirea de “atingani”, pe teritoriul actual al României, da-
tează din 1385 şi sunt conţinute într-un act de donaţie al voievodului Dan I al Ţării Româneşti 
către Mânăstirea Tismana. Alte atestări similare apar şi în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. În 
Transilvania prima atestare certă datează din 1416, prin consemnarea unor donaţii.

În perioada care precede abolirea sclaviei, singurele documente în care sunt menţionaţi 
romii sunt aproape în exclusivitate acte ofi ciale privind moştenirile, vânzările de robi (un fel de 
licitaţii), donaţiile şi urmărirea robilor fugiţi, mai rar, consemnarea unei eliberări, ad libitum. În Mol-
dova prezenţa romilor e consemnată pentru prima dată în 1428, în timpul domniei lui Alexandru 
cel Bun, şi de această dată într-un act de donaţie către o mănăstire.

Cinci veacuri de sclavie (robie) în Moldova şi Ţara Românească

Romii aveau o poziţie socială umilă, numai în cele două principate române ei au fost defi niţi în 
mod colectiv şi exclusiv prin această categorie de tip castă. Starea de robie, numită de aboliţio-
nişti “lepră socială”, nu numai că i-a plasat pe rromi în afara societăţii, ci i-a exclus din condiţia 
de fi inţe umane, ei fi ind consideraţi bunuri mişcătoare, nicidecum persoane, servind totodată şi 
ca unitate de schimb. Obiect al dispreţului societăţii, robii au fost supuşi unei exploatări crunte, 
abuzurilor şi violenţelor care au mers până la viol şi tortură. Robia a fost total diferită de celelalte 
forme de servitute cunoscute în epocă, de pildă iobăgia sau rumânia, acestea din urmă legând ţă-
ranul de moşie, fără să-l facă însă pe boier stăpân absolut al ţăranului: robul nu era om, ci obiect, 

2  Capitol realizat de Carmen Marcu.
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gata să fi e cântărit, preţuit, vândut sau cumpărat, aşadar nici familia de romi nu era recunoscută 
ca structură a comunităţii, ci ca metodă de înmulţire a robilor, similară prăsilei necuvântătoarelor 
domestice. Robia i-a afectat profund şi pe copiii romi, aceştia fi ind despărţiţi de familiile lor după 
bunul plac al stăpânilor, schimbaţi, dăruiţi ori vânduţi, deseori la preţuri mai mici decât cele ale 
animalelor, pentru că nu erau consideraţi sufi cient de buni pentru muncă. Abuzul sexual al pro-
prietarilor de robi asupra fetelor rome şi torturarea robilor, nesancţionate de lege, ca şi multe alte 
abuzuri ale stăpânilor asupra robilor, erau practici aproape generalizate.

În Transilvania romii au avut statutul de “robi” doar în teritoriile aparţinând domnilor mun-
teni şi moldoveni, în restul teritoriului ei aveau un statut de “iobagi regali”.

Robii domneşti erau obligaţi să plătească statului un impozit anual şi, uneori, să preste-
ze anumite munci in folosul statului. Robii afl aţi în proprietatea boierilor şi a mănăstirilor erau 
scutiţi de orice fel de obligaţii faţă de stat, trebuind să răspundă doar în faţa stăpânilor lor. Au fost 
însă şi unele încercări, neîncununate de succes de a extinde obligaţiile robilor statului la toate 
categoriile de robi.

Statutul de robi afl aţi în proprietatea absolută a stăpânilor, devenea insuportabil când era 
vorba de căsătorii. Căsătoria robilor era permisă doar cu acordul şi la data stabilită de stăpâni. 
În cazul în care robii aparţineau unor stăpâni diferiţi era nevoie de acordul ambilor stăpâni. Era 
practic nevoie de o înţelegere între cei doi stăpâni pentru a se compensa pierderea pe care unul 
dintre ei o suferea dacă se accepta casătoria robilor cu proprietari diferiţi. Erau însă frecvente 
căsătoriile fără voia stăpânilor. În astfel de situaţii, până în secolul al XVIII-lea stăpânii aveau 
deplina libertate de a anula căsătoria şi a rezolva singuri problema. Începând cu acest secol o 
serie de modifi cări ale legislaţiei aduc precizări suplimentare atăt în privinţa căsătoriei căt şi a 
modului de tranzacţionare a robilor. Este interzisă de acum despărţirea familiei legal constituite 
şi a copiilor de părinţi.

Documentele vremii evocă aceste situaţii, transpuse apoi, multe dintre ele, în literatura 
romantică. Astfel, putem aminti nuvelele scrise de fraţii Negruzzi, I. Ghica, Vasile Alecsandri, 
Al. Rosseti, sau evocările scriitorilor străini care vizitau Principatele Române, care, impresio-
naţi de aceste drame din familiile de robi, au contribuit în mare măsură la formarea unui curent 
puternic aboliţionist.
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Contribuţia robilor la dezvoltarea economiei în Principate

Cei mai mulţi dintre romi erau meşteşugari. În Ţările Române, predominant agrare, activităţile din 
agricultură nu puteau fi  desfăşurate fără uneltele făurite de meşteşugarii romi. Robii executau 
toate muncile de pe moşiile boiereşti, mănăstireşti şi domneşti. Din punct de vedere juridic con-
stituiau proprietatea stăpânilor, care aveau toate drepturile asupra lor. Totuşi, meşteşugarii aveau 
un statut mai bun printre ceilalţi robi.

Preţurile mari la care se tranzacţionau pâna în secolul al XVIII-lea robii romi sunt o dova-
dă a rolului pe care îl aveu în economia Ţărilor Române. Prestigiul familiilor boiereşti era cu atât 
mai mare cu cât deţineau mai mulţi robi. În societatea românească de tip feudal patriarhal, institu-
ţia robiei întreţinută atâtea veacuri, menţinerea ei în ciuda eforturilor de modernizare a generaţiei 
paşoptiste, constituia un anacronism.

Cel mai mare proprietar de robi era statul, reprezentat de către domnitori, în general, 
vasali Imperiului Otoman, de la care îşi cumpărau acest privilegiu. Domnitorii obţineau venituri în-
semnate din impozitele pe care robii trebuiau să le plătească. Dregătorii statului colectau aceste 
impozite de la bulibaşii diferitelor cete de robi domneşti. Există documente în arhivele Academiei 
României care consemnează importante cantităţi de aur, ducaţi-galbeni, pe care robii le plăteau 
în schimbul libertăţii de circulaţie pentru a putea aduna aceste sume din practicarea diferitelor 
meşteşuguri pe care le ştiau şi le transmiteau din generaţie în generaţie.

Celelalte categorii de robi, mănăstireşti şi boiereşti erau folosiţi la tot tipul de munci, de 
la cele domestice, robii de casă, la cele din agricultură, mai ales pe domeniile mănăstirilor, şi la 
minerit, de suprafaţă sau din ocnele sare.

Se ştie că cei dintâi salariaţi, în sensul etimologic (sal-salis) al cuvântului erau robii din 
ocnele de sare. Meşterii aurari aveau căutare şi frumoasele miniaturi care îmbrăcau cărţile sau 
icoanele, lucrate în mănăstiri, munca anonimă a robilor, sunt admirate şi azi.

Pe lângă muncile pe care le prestau, robii mai trebuiau să-şi distreze stăpânii. Aproape 
fi ecare boier avea şi câte un taraf de lăutari care “oftau (cântau) când stăpânii erau nefericiţi în 
dragoste” şi “se veseleau” la petrecerile pe care le întreţineau cu arta lor. Fetele înrobite şi feciorii 
în casă, cât erau tineri şi frumoşi se bucurau de favorurile speciale ale stăpânilor lor, şi se consi-
derau norocoşi dacă stârneau interesul efemer de a fi  “jucărelele” boierilor.pa
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1856 20 februarie, Abolirea sclaviei

O contribuţie importantă la apariţia şi dezvoltarea unei mişcări de abolire a robiei în Ţările Româ-
ne au avut-o contactele cu Occidentul european. Astfel, numeroşi călători occidentali care au vizi-
tat Moldova şi Ţara Românească în prima jumătate a secolului trecut îşi exprimau dezaprobarea 
faţă de păstrarea instituţiei sclaviei de sorginte feudală şi susţineau înlăturarea ei, considerând-o 
una din condiţiile importante pentru realizarea unei apropieri reale a societăţii româneşti de ci-
vilizaţia europeană occidentală. Generaţia cunoscută sub denumirea de “paşoptistă” fi indcă au 
participat la Revoluţia burgheză din 1848 şi majoritatea tinerilor care îşi făceau studiile în occident 
au preluat ideile liberale şi democratice ale vremii.

Ei s-au constituit apoi, în special cu începere din deceniul premergător revoluţiei de la 
1848, în promotorii modernizării societăţii româneşti şi în susţinătorii proiectelor ce vizau elimi-
narea robiei. “Dezrobirea ţiganilor” fi gura ca un punct important în programul revendicărilor revo-
luţionarilor de la 1848. În Ţara Românească, printr-un decret al guvernului provizoriu instituit în 
timpul revoluţiei, ia fi inţă o “Comisie pentru liberarea robilor”, toţi romii fi ind declaraţi liberi.

Robilor eliberaţi le erau oferite “bilete de slobozenie” proprietarii urmând să primească 
despăgubiri. Şi programul revoluţionarilor din Moldova, publicat de Mihail Kogălniceanu sub titlul 
“Dorinţele partidei naţionale în Moldova”, face referire la eliminarea robiei. Toate aceste idei nu au 
fost însă puse în aplicare datorită înnăbuşirii revoluţiei de la 1848.

La 10–22 decembrie 1855 Divanul Obştesc al Moldovei adoptă “legiuirea pentru desfi in-
ţarea sclaviei”, pe baza unui proiect de lege elaborat de Petre Mavrogheni şi Mihail Kogălniceanu. 
Proprietarii ai căror robi erau eliberaţi prin acestă lege puteau fi  despăgubiţi de către stat. În cazul 
în care ei renunţau la despăgubiri, benefi ciau de o serie de înlesniri fi scale.

La 8–20 februarie 1856 este adoptată 
“legiuirea pentru emanciparea tuturor 
ţiganilor din Principatul Ţării Româneşti”

Legea obliga romii eliberaţi de curând să se statornicească, fi indu-le apoi interzisă strămutarea 
pentru o anumită perioadă de timp. Era prevăzută şi în acest caz o despăgubire ce urma să fi e 
plătită eşalonat de către stat foştilor proprietari.
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Robii eliberaţi nu au benefi ciat în anii imediat următori şi de măsuri administrative de 
improprietărire cu pamânt, ceea ce a dus la înrăutăţirea situaţiei lor materiale, mulţi dintre ei re-
gretând vremurile de robie. Vasile Alecsandri surprinde cu amărăciune aceste situaţii paradoxale 
în cunoscuta sa nuvela “Vasile Porojan”.

Pentru numeroase grupuri de romi din Ţara Românească şi Moldova legile de dezrobire 
de la mijlocul secolului al XIX-lea au oferit în primul rând ocazia unei deplasări libere, cel putin în 
perioada de confuzie creată de aplicarea reformelor. Dacă în sistemul economic feudal romii au 
ocupat un loc important prin meşteşugurile pe care le practicau, odată cu trecerea spre capitalism 
romii s-au transformat tot mai mult într-o populatie marginală ce nu-şi putea găsi un loc potrivit 
în cadrul noii structuri a societăţii. În aceste condiţii, soluţia întrezărită de unele comunităţi a fost 
aceea a unei migraţii spre occident.

Perioada interbelică

În perioada interbelică, datorită modernizării generale a societăţii româneşti s-a ajuns în situaţia 
în care o serie de persoane provenind din rândul romilor să dobândească un statut social supe-
rior. Apar astfel intelectuali, artişti, oameni de afaceri de succes, care s-au afi rmat în perioada 
interbelică. Dat fi ind statutul marginal al comunităţii romilor şi numeroasele prejudecăţi negative 
la adresa romilor, adânc ancorate în societatea românească, mulţi romi ajunşi pe trepte sociale 
remarcabile şi-au negat identitatea, lucru care se mai întâmplă şi astăzi.

Holocaustul. Deportarea. Transnistria. Bug

În timpul celui de-al doilea război mondial şi în perioada premergătoare acestuia, romii ajung în 
atenţia autorităţilor ce promovau o ideologie naţionalistă, etnocentrică şi rasistă. Alături de evrei, 
romii suferă numeroase persecuţii.

În multe situaţii ei devin “ţapi ispăşitori” şi sunt acuzaţi pentru difi cultăţile cu care se con-
fruntă România în această perioadă. Regimul condus de Ion Antonescu a fost cel care a trecut de 
la declaraţii la măsuri concrete de reprimare a minorităţilor considerate inferioare.

În vara şi toamna anului 1942 au fost deportaţi 25.000 de romi în Transnistria, teritoriul 
dintre Nistru şi Bug, din ordinul lui Antonescu. Cei mai afectaţi de politica de deportare au fost 
romii nomazi. Intenţia regimului era aceea de a deporta toţi romii, consideraţi o “problemă” nocivă 
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pentru societate. Ca pretexte se invocau faptele antisociale, furtişagurile, vagabondajul, nevoia 
de curăţire a rasei de “plăgi” şi “paraziţi”.

Holocaustul şi sclavia sunt punctele culminante ale suferinţelor îndurate de romi de-a 
lungul lungii lor istorii de discriminare, excludere şi condamnare la moarte, doar pentru că erau 
consideraţi o rasă inferioară.

Comunismul

În perioada regimului comunist, romii au fost ignoraţi ofi cial de către autorităţi. Ei nu au fost recu-
noscuţi în rândul “naţionalităţilor conlocuitoare”, menţionarea lor fi ind omisă din discursurile ofi ciale. 
Până la mijlocul anilor ‘70, şi din punct de vedere practic autorităţile comuniste nu au avut o poli-
tică cu privire la romi. Situaţia socială şi economică a romilor a fost însă afectată de schimbările 
survenite în această perioadă la nivelul societăţii.

După 1989

Deşi regimul comunist pretindea alocarea unui loc de muncă pentru toţi cetăţenii, un procent 
foarte mare de romi nu benefi ciau decât de locuri de muncă cu un statut foarte precar: muncitori 
necalifi caţi, lucrători în cadrul intreprinderilor agricole de stat (IAS) − în care activitatea era de fapt 
cu caracter sezonier − şi doar în puţine cazuri muncitori califi caţi în industrie sau construcţii. În 
aceste condiţii, odată cu trecerea de la economia centralizată de stat la economia de piaţă, romii 
au fost probabil grupul cel mai vulnerabil, fi ind printre primii care şi-au pierdut locurile de muncă. 
Mai mult, situaţia socio-economică a numeroase familii şi comunităţi de romi a fost semnifi cativ 
agravată în primii ani ai tranziţiei şi de alţi factori.
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PRINCIPALELE GRUPURI DE ROMI DIN BANAT3

Satele bănăţene strămutate de la sat la oraş.

În apropiere de Timişoara, „Cimişoara” în grai bănăţean, la aproximativ 30 de km, pe marginea 
râurilor Bega „Beghei” şi Timiş, în apropierea zăvoielor cu lemn moale, uşor de lucrat, s-au aşezat 
romii băieşi / lingurari sau rudari.

Erau seminomazi într-o anumită măsură, atât înainte de anii instalării comunismului, cât 
şi în timpul acestui regim restrictiv mai ales în privinţa mobilităţii, fi zice şi spitituale. Din cronicile 
de familie şi „din poveştile de viaţă”, aşadar din cunoaşterea directă a acestor mărturii, grupurile 
de băieşi se cunoşteau între ele, se înrudeau, mai ales cei din satele Şuştra şi Topolovăţ, care 
erau „mai albi” şi se considerau ei înşişi „mai presus” de „băzoşeni”.

Asemenea delimitări şi ierarhii în interiorul grupurilor numite generic ”ţiganii”, erau obiş-
nuite între romi, stând la baza relaţiilor de alianţă şi rudenie.
În funcţie de prestigiul „viţei”, „neamului” pe care şi-l revendicau nu fără emfază şi băieşii − rudarii 
din Banat, binecunoscuta „fală” bănăţeană, faima neamului şi numelui, se încheiau şi căsătoriile 
şi cumetriile. Căsătoriile aveau loc la vârstă precoce, 13−14 ani în trecut, 15−18 ani în prezent.

Băieşii aveau conştiinţa unei identităţi distincte faţă de celelalte grupuri, denumiţi generic 
în mod peiorativ „lăieţi”, romii vorbitori ai limbii romani.

În Banat existau şi mai sunt şi alte grupuri care nu ştiau limba romani şi vorbeau alte graiuri 
locale, pe lângă limba română comună, dialectală cunoscută de către toate grupurile: şocaţii, care 
vorbeau un subdialect german local, „ţiganii” sârbeşti, ungureşti, ghipterii, vorbitori ai unei limbi ec-
lectice, amestec de cuvinte germane, romani, semănând mai degrabă cu dialectul „idiş”. La târgurile 
anuale, adevărate evenimente culturale, prilej de întâlniri memorabile, romii se întâlneau şi pe lângă 
schimburile comerciale fabuloase, vânzări de tot felul, de la cai şi căruţe, fuse şi linguri la încheierea 

3  Capitol realizat de Letiţia Mark.
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de tranzacţii, inclusiv aranjarea nunţilor, cumetriilor etc. Erau şi vendete, bătăi şi încheierea „de con-
turi”, „furturi de fete mari” sau „fugi” ale nevestelor. O adevărată epopee s-ar putea scrie evocând 
acele vremuri şi acele timpuri!

O lume a comunităţilor în care se amestecă trăsăturile arhaice ale unor comunităţi con-
servatoare, clădite pe valori orale, transmise în familie, din generaţie în generaţie, singurul patri-
moniu cultural în adevăratul înţeles al cuvântului, pentru grupuri umane menţinute sau menţinân-
du-se veacuri de-a randul „la distanţă” faţă de ceilalţi, numiţi generic ”gadge”.

Izolarea şi autoizolarea nu au fost nicicând totale, chiar şi în vremurile de răstrişte, nu 
rare în istoria romilor, au existat întotdeauna aşa zisele relaţii „interculturale”, în fapt relaţii înter-
umane, unele dintre ele cu adevărat memorabile, prietenii, schimburi comerciale, de la negoţ la 
relaţiile de muncă „cu ziua”, sau manifestări de apreciere, solidarite, emulaţie.

Revenind la cele trei sate bănăţene, aşezarea lor langă Recaş, o localitate de tradiţie germa-
nă (şvabii din Banat), modul de viaţă a constituit atât pentru români cât şi pentru celelalte minorităţi din 
proximitate, un adevărat model. Erau admirate în mod deosebit atât trăsăturile de caracter considera-
te atribute incontestabile, cum ar fi  ordinea, hărnicia, corectitudinea şi punctualitatea, precum şi modul 
de viaţă, elementele de cultură şi civilizaţie, casele, curţile, chibzuiala şi profesionalismul.

Romii din satele învecinate transportau diferite mărfuri pentru şvabii din Recaş, ajutau la 
culesul viilor, făceau comerţ. Cei mai buni medici sau farmacişti se afl au la Recaş. După plecarea 
şvabilor din Banat, Recaşul a ajuns un orăşel al palatelor impunătoare construite de urmaşii unor 
familii vechi de căldărari care au fost printre primii emigranţi în Germania. Cele mai multe dintre ele 
sunt goale, nelocuite… stăpânii acestora fi ind de regulă emigraţi în Franţa sau Germania.

Limba lingurarilor (rudarilor, băieşilor din Banat)

Graiul rudarilor s-a desprins din graiurile vorbite în zona Munţilor Apuseni, purtătorii lui au fost iniţial mi-
neri aurari, scoţând aurul din galeriile subterane, sau din nisipul aurifer al râurilor din zona Munţilor Meta-
liferi unde această categorie distinctă de ţigani a fost românizată. Aici a avut loc contactul dintre limba lor 
ţigănească şi limba română, a creat situaţia de bilingvism, datorită statutului lor social inferior, de robi şi 
datorită prestigiului limbii române, au abandonat limba ţigănească şi s-a ajuns la substituirea acesteia cu 
limba română. Luând datele istorice în calcul, prima lor atestare clară, de grup distinct, enumerat printre 
grupurile de robi donaţi Mănăstirii Cozia, 1620, fără vreo referire la limba vorbită de ei, la o sută de ani 
deja se menţionează schimbarea meseriei, sau practicarea ambelor, şi cea de aurar şi cea de lingurar.
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Limba romani vorbită de geambaşii şi căldărarii din Banat, 
asemănări şi diferenţe

Când vorbim despre cultura romilor, nu ne putem dezbăra de anumite stereotipuri înrădăcinate 
în mentalul colectiv. În general sunt două abordări, pe de-o parte este imaginea exotică, roman-
tică, sălbatică a țiganilor − în opoziție cu lumea civilizată, manierată și educată − potrivit stan-
dardelor culturii europocentriste. Pe de altă parte, este imaginea sărăciei, mizeriei, ignoranței, 
predominant negativă vehiculată de mass-media. Între aceste extreme, cum se poate defi ni 
cultura romilor?!

Ca o simplă paradă de costume, dansuri căruțe, și alte elemente în stilul operei Carmen 
de Bizet?! Sau ca o înșiruire a lucrurilor sordide văzute la marginea orașelor, satelor or, mai nou la 
marginea compusurilor pe unde se aciuiesc romii, la limita subzistenței?! Există și oameni obișnuiți 
care duc o viață normală și care nu se deosebesc de populația majoritară, făcând eforturi să îmbine 
afi rmare propriei identități, fără a recurge la artifi cii identitare proslăvite sau incriminate de ceilalți. 
Defi nirea culturii, în sens larg înseamnă totalitatea elementelor prin care un om trăiește în familie, 
în societate, în lume. Din acest punct de vedere, romii au un patrimoniu cultural nescris, spiritual, 
au credințe, valori care au fost infl uențate de mediul înconjurător.

Romii nu se raportează la originea lor indiană, dar intuitiv au conștiința descinderii din 
acel spațiu. Au, deasemeni, conștiința înstrăinării de acel spațiu și aceea cultură sedimentată 
în limba pe care o vorbesc. Așadar, cel dintâi element defi nitoriu pentru cultura romilor este 
limba romani.

Dacă romii ar aprecia la justa valoare acest tezaur pe care l-au moștenit, pe care l-au 
purtat cu ei în diaspora, peste o mie de ani, ar fi  sufi cent pentru a-și revendica locul pe care îl 
merită între celelalte popoare ale acestei lumi, nu s-ar resemna și nu s-ar mulțumi cu dezvoltarea 
unei culturi a supraviețuirii ar fi  mult mai mândri, mult mai demni, și-ar cunoaște mult mai bine 
drepturile pe care le au. Nu s-ar mulțumi să trăiască din fârimituri.

Dar și despre limba romani au scris, au studiat-o și valorifi cat-o ceilalți. Sunt puțini poeți, 
sunt puțini prozatori și scriitori de etnie romă, în general sunt prea puțini intelectuali preocupați 
de propria lor limbă.

Limba romani vorbită de romii din Banat, are puternice infl uențe din limba sârbă și cel 
mai cunoscut scriitor care a devenit un nume de referință este Rajko Djurić. În Banat două grupuri 
mari vorbesc limba romani: geambașii si căldărarii.
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Romii gabori au venit mai târziu în Banat, din alte părți (Mureș și Satul Mare), iar limba 
vorbită de ei, are puternice infl uențe maghiare (accent, vocabular). Cu toate aceste diferențe fo-
netice și de vocabular, se înțeleg între ei.

Celelalte grupuri de romi, încluși în categoria romilor, gypteri, lingurarii, vătrașii, nu vor-
besc limba romani.

Familia de romi

Familia constituie încă un factor important față de ceilați, denumiți generic, gadje. Organizarea 
familiei, în comunitățile tradiționale potrivit cutumelor, rolul femeii, al bărbatului, regulile de supu-
nere a femeii în fața bărbatului, a bătrânilor, păstrarea acestui tip patriarhal de împărțire a rolurilor 
în familie - sunt considerate elemente identitare rome în opoziție cu provocările vieții moderne.

Din acest punct de vedre, familiile extinse, cu foarte mulți copii, și cu aceste norme de 
sorginte arhaică, sunt considerate autentic rome.

De aici decurg o mulțime de contradicții în interiorul familiilor, o ireconciliere între adapta-
re la elementele de civilizație modernă și păstrarea acestor norme în familiile tradiționale. Familia 
este bombardată de modernizare, căsătoriile timpurii sunt atacate din ce în ce mai vehement în 
mass-media. Păstrea acestei situații de inegalitate între bărbați și femeie are consecințe asupra 
vieții sociale și dependența femeii de bărbat.

În cazul familiilor sărace, căsătoria „de jure” neexistând, reminiscențele familiei patriarhale, 
duc la grave consecințe asupra femeilor și copiilor, victime ale acestor situații. Paradoxal, femeile 
consideră absolut normal acest mod de viață, ele îşi urmează destinul din generație în generație. La 
vârsta pubertății, școala este întreruptă, femeile devin un bun de schimb, trecând de sub autoritatea 
tatălui, sub autoritatea soțului și este valorizată mai ales dacă dă naștere băieților.

Ca și la celelate popoare străvechi, nașterea băieților aduce mai multă bucurie, decât 
cea a fetelor.

Comunităţile de romi din Banat azi

Fugind din calea colectivizării, romii s-au mutat rând pe rând, începând cu anii ’50 la marginea 
oraşului Timişoara, unde era cât de cât posibil să-şi continue modul de viaţă din cărăuşie sau 
comerţ. S-au format adevărate „colonii”, din „şuştreni, băzoşeni şi topoloviceni”, înserate între 
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alte grupuri de romi, căldărari sau geambaşi. Dacă la începutul convieţuirii lor, căsătoriile între 
aceştia erau destul de rare şi „amestecul” nu era privit cu ochi buni, în cea de-a doua generaţie 
de „orăşeni”, familiile s-au mai „modernizat”.

Băieşii au devenit „italieni” prin migraţia de după 1989, căldărarii s-au îmbogăţit cel mai 
mult în urma exodului în Germania, Franţa şi Belgia, încă din vremea comunismului. De altfel, 
ajutorul dat autorităţilor române în „vânzarea” paşapoartelor pentru etnicii germani, a fost o sursă 
de îmbogăţire rapidă, fără urmări şi fără risc pentru câteva familii de căldărari din Timişoara.

Renumele Timişoarei şi idealizarea vieţii relativ mai uşoare în „Vestul” ţării, comparativ 
cu restul, a constat mai ales în uşoara liberalizare din anii ’70, deschiderea graniţelor dinspre 
fosta Iugoslavie, şi comerţul mărunt, de contrabandă, cu sârbii, apoi cu italienii, cu polonezi, 
ţigări, ginşi etc. Romii au practicat în egală măsură cu toţi ceilalţi locuitori ai Timişoarei acest 
comerţ mărunt, ce se practica şi în instituţii, şi de multe ori de către persoane cu pretenţii de 
onorabilitate, funcţionărime sau chiar dăscălime.

Aparenţele se păstrau şi atunci, majoritatea populaţiei era „încadrată în câmpul muncii” 
şi de la exercitarea acestui drept cetăţenesc nici romii nu făceau excepţie. „De facto” erau mul-
te abateri de la aceste reguli stricte. Romii fi ind mai vizibili şi atunci ca şi acum, plăteau şi mai 
scump libertatea de a fi  comercianţi. Preţul plătit erau kilogramele de aur confi scate cu fi ecare 
descindere a echipelor de „miliţieni” locali sau veniţi de la Bucureşti, aşa-zisele „cote” stabilite 
de către „informatorii” romi în cârdăşie cu autorităţile; sute de „galbeni”, ducaţi de aur şi bijuterii 
erau predate de familiile de romi, când unul de-al lor, de regulă capul familiei, era arestat, bătut, 
torturat cu bestialitate.

Dacă scăpau de miliţie, rar scăpau de Legea 18, confi scarea averilor socotite ilicite. Mulţi 
căldărari, abia iesiţi de sub coviltir, abia sedentarizaţi, după ce cu eforturile întregii familii, reu-
şeau să-şi cumpere o casă, erau chemaţi în faţa justiţiei să justifi ce câte şi mai câte, lucruri care 
se presupunea că sunt indispensabile vieţii de zi cu zi, dar nefamiliare romilor. Erau abuzuri de 
toate feluri în numele moralei comuniste, care se înăspreau de la un an la altul şi care au dus la 
fuga peste graniţă şi înfruntarea pericolelor în numele împlinirii visului de libertate de care erau 
animaţi.

La revoluţia declanşată în Timişoara au participat şi romii, din diferite grupuri, însufl eţiţi de 
acelaşi dor de libertate, pe care îl trăiau cu intensitate, naivitate, entuziasm.pa
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După 1989

După euforia Vestul continentului experimentată cu frenezia primilor ani de „liberă circulaţie”, a 
urmat trezirea la această competiţie acerbă în căutarea mijloacelor de trai, fără o pregătire solidă 
şi într-o lume străină la care trebuie să te adaptezi în permanenţă.

În Banat, organizarea pe criterii etnice, în partide, sau organizaţii, a fost întârziată. Romii 
bănăţeni nu au pus prea mare preţ pe aceste forme de organizare civică, fi ind obişnuiţi cu o cul-
tură a individualismului şi a bunăstării afi şate cu mândrie, specifi că oarecum acestei zone.

Chiar dacă au fost difuzate aceste politici afi rmative, elevii romi nu s-au înghesuit să ocu-
pe locurile rezervate în licee şi facultăţi. Paradoxal pare faptul că o generaţie de părinţi tineri care 
au reuşit să-şi fi nalizeze cel puţin treapta I de şcolarizare, adică 10 clase, au copii analfabeţi sau 
semi-analfabeţi, înscişi la Programul „A doua şansă”, rezervat celor care au abandonat şcoala şi 
mai doresc să recupereze cel puţin scris-cititul.

Cu toate aceste eşecuri în plan educaţional, familiile de romi din Timişoara sunt mai 
înstărite faţă de romii de pe alte meleaguri. Câteva familii sunt chiar extrem de înstărite în urma 
tranzacţiilor imobiliare, spre marea invidie şi ură a celor care asistă neputincioşi cum se nasc pes-
te noapte marii „baroni” romi ostentativi prin opulenţă. Despre palatele şi acapararea clădirilor din 
centrul Timişoarei, despre demolarea palatelor au scris pe primele pagini aproape toate jurnalele 
locale şi naţionale.

S-a scris poate nu la fel de mult, dar s-a scris şi despre barăcile improvizate ale romilor 
care locuiesc sub cerul liber între gunoaie şi noroaie la fostele margini ale oraşului, din ce în ce 
mai înghesuite de vilele violent colorate ale noilor timişoreni. Aceste extreme sunt deopotrivă pri-
lej de iritare, incitare şi discursuri discriminatorii la adresa romilor din Timişoara.

Între scandalurile din Italia, expulzările „par avion” periodice din Franţa, palatele romilor 
bogaţi şi barăcile insalubre ale romilor extrem de săraci, cu greu poţi vorbi despre încercările de 
a trăi cât de cât normal. Totuşi sunt comunităţi întregi care fac eforturi de a-şi găsi un loc onorabil, 
clădit pe valorile în care cred, familie, prestanţă, respect şi demnitate.

Sunt comunităţi sau persoane, familii care ne-renunţând la identitate, se delimitează sau 
simt nevoia să precizeze când se prezintă, că ei sunt altfel decât cei prezentaţi în mass-media, 
nu sunt hoţi, violatori şi trafi canţi, mafi oţi ş.a.m.d.
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Atât de greu apasă această stigmă, încât a devenit un automatism această delimitare, 
această teamă colectivă de a fi  confundat cu cei care au devenit personajele predilecte şi eroii 
negativi desprinşi parcă din fi lmele de groază, care seamănă teroare oriunde ajung şi fac numele 
ţării de ruşine. Cum să răspunzi acestui val de ură şi de violenţă, aducând în prim plan fi rave 
imagini pozitive ale unor oameni care se zbat zi de zi să supravieţuiască în acestă avalanşă de 
imagini insultătoare pentru privitori?
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ORGANIZAŢIILE ROME DIN JUDEŢUL TIMIŞ4

Timişul este cel mai vestic dintre marile centre urbane ale României, ultimul recensământ arată 
faptul că dintr-un total de 677.926, 16.084 s-au declarat ca fi ind de etnie romă, dar în realitate 
numărul romilor este de aproape 30.000.

Judeţul are un specifi c multicultural, aici poţi auzi vorbindu-se fl uent maghiara, germana, 
sârba şi romani. De asemeni, judeţul nostru se învecinează cu Aradul şi Hunedoara, se mai în-
vecinează la vest cu Ungaria şi la Sud-Vest cu provincia Voievodina – Serbia. Este cel mai mare 
judeţ al României (8.697 km pătraţi).

4  Capitol realizat de Carmen Marcu.
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Se consideră că nivelul de trai în Timiş este unul dintre cele mai ridicate din ţară şi ca 
atare şi situaţia socio-economică a locuitorilor din această parte a ţării şi implicit şi a romilor Timiş 
este mai bună decât în alte părţi, ceea ce atrage o populaţie sărăcită din alte locuri.

Primele organizaţii ale romilor au apărut imediat după revoluţie. Astfel: Asociaţia Social 
Culturală a Romilor din Banat a fost înfi inţată de unul dintre puţinii romi activişti înainte de 1989, 
Mirescu Ion, instructor al unui ansamblu de dansuri ţigăneşti, care funcţiona sub tutela Casei de 
Cultură a Municipiului Timişoara.

După anul 1989, Asociaţia Social Culturală a Romilor din Banat a desfăşurat mai multe 
proiecte culturale şi sociale în parteneriat cu Institutul Intercultural din Timişoara, promotorul celor 
mai multe proiecte în comunităţile cu romi din zonă.

Uniunea Creştin Democrată a Romilor din Banat, a fost înfi inţată de „disidenţii” romi din 
Timişoara, care după 1990 se întorseseră. Aceasta desfăşura activităţi cu caractrer umanitar dar 
şi politic. UCDRB a desfăşurat activitaţi sporadice, până în anul 2000.

În anul 1997 s-a înfi inţat Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” şi-a defi nit 
misiune şi obiectivele în raport cu promovarea femeii rome şi iniţierea unor proiecte educaţio-
nale adresate copiilor romi. De la înfi inţare şi până în prezent a continuat să dezvolte multiple 
activităţi destinate cu precădere acestor două grupuri ţintă: femei şi copii. Printr-un proiect 
PHARE s-a construit Casa Femeilor Rome, sediul asociaţiei şi o mini spălătorie pentru femeile 
cu mulţi copii. Prin alte proiecte s-a construit un mini internat pentru studentele rome. Au fost 
publicate mai multe numere ale revistei bilingve Romeanqe Lumja, au fost organizate anual 
tabere interculturale şi sărbătorite evenimente importante din viaţa romilor, 20 februarie − Ziua 
Dezrobirii, 8 aprilie − Ziua Internaţională a Romilor, 1 iunie − Ziua Internaţională a Copilului şi 
alte evenimente.

Centrul Cultural pentru Copiii Romi funcţionează neîntrerupt de la înfi inţarea organizaţiei 
şi până în prezent, oferind zilnic copiilor programe educaţionale, sprijin din partea unor cadre 
califi cate în pregătirea lecţiilor, programe de socializare, o gustare şi activităţi de club.

În prezent  Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” coordonează două proiecte: 
„Femeile rome împotriva segregării” cu sprijinul Roma Education Fund şi „Egalitate prin diferenţă. 
Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”, proiect susţinut de Fondul Social European.
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În anul 2002, la iniţiativa unui grup de studenţi de etnie romă din cadrul Universităţii de 
Vest Timişoara şi cu sprijinul fi nanciar al Centrului de Resurse pentru Comunităţile de Romi, s-a 
înfi inţat Asociaţia Parudimos. Acesta a derulat diferite acţiuni la nivelul judeţului Timiş pentru îm-
bunătăţirea imaginii comunităţilor de romi.

După anul 2002, în urma derulării unor proiecte care aveau ca şi grup ţintă romii, au mai 
fost înfi inţate organizaţii ale romilor în localitatea Satchinez Asociaţia „Baxtale rom”, iar în Jim-
bolia Asociatia „Roma Acces”. Acestea din urmă au fost active pe perioada derulării proiectelor, 
după fi nalizarea suportului fi nanciar ne mai funcţionând.

În Măguri, localitatea Lugoj, există din 2007 Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară, 
membrii acesteia făcând parte dintr-un fost grup de iniţiativă implicat într-un proiect PHARE care 
a vizat asfaltarea unui drum.

În privinţa organizaţiilor care au participat la alegeri, după anul 2000, în judeţul Timiş, Par-
tida Romilor a manifestat un oarecare interes în preajma alegerilor, deschizându-şi două fi liale, 
dar dezamăgită de rezultatele electorale sub nivelul aşteptărilor, şi-a redus activitatea. La fel şi 
Comunitatea Etniei Romilor şi Centrul Creştin al Romilor - fi liala Banat au fost active o perioadă 
relativ scurtă. Sporadic, înaintea alegerilor a funcţionat în regiune şi Alianţa pentru Unitatea Ro-
milor. Ca şi în alte situaţii lupta din timpul campaniilor electorale a scindat comunităţile de romi din 
Banat, care istoric vorbind nu au exerciţiul unor acţiuni comune în vederea unei implicări politice 
şi civice de amploare.

Afl ate la început de emancipare, comunităţile de romi sunt în continuare destul de izo-
late şi timide în afi rmarea drepturilor pe care ar trebui în primul rând să le cunoască, apoi să le 
exercite. Cauzele acestei stări de fapt sunt multiple. Una dintre cele mai importante este şi lipsa 
reală de comunicare între diferitele grupuri de romi. Astfel, multe dintre obiectivele propuse de 
organizaţiile neguvernamentale sau Partida Romilor au găsit o slabă audienţă. Chiar şi între noile 
instituţii create la nivelul Consiliilor Locale sau Prefecturi, au fost mai degrabă forme fără fond, 
cu activităţi organizate doar pentru a fi  bifate, fără a fi  monitorizate şi evaluate cu răspundere şi 
susţinere efectivă din partea autorităţilor.

Începând cu anul 2005, la iniţiativa Asociaţiei Parudimos s-a înfi nţat Grupul de Lucru al 
Organizaţiilor Rome din Timişoara, care a reuşit să îmbunătăţească comunicarea dintre acestea 
şi să stabilească obiective comune. Grupul de Lucru a fost funcţional aproximativ opt luni, după 
care treptat întâlnirile dintre organizaţii au fost tot mai rare.
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Actualmente, în judeţul Timiş sunt două organizaţii neguveramentale funcţionale, Aso-
ciaţia Femeilor Ţigănci ”Pentru Copiii Noştri” şi Asociaţia Parudimos, acestea derulează activităţi 
pentru comunităţile de romi.

Chiar dacă în celelalte organizaţii neguvernamentale pentru romi, care sunt înfi inţate în 
judeţul Timiş există dorinţa de a face ceva pentru îmbunătăţirea situaţiei existente în comuntăţi, 
lipsa de informaţii şi abilităţi necesare pentru elaborarea unor planuri de măsuri, face ca acestea 
să nu fi e încununate de succes.

Ultimele evenimente petrecute la nivel internaţional şi naţional, care au avut în centrul 
atenţiei romii, a făcut ca mulţi lideri ai comunităţilor de romi din judeţul Timiş, să conştientizeze 
faptul că fără informaţii şi cunoştinţe care să le permită să stea la masa negocierilor de la egal la 
egal cu reprezentanţii instituţilor publice şi fără să existe o unitate între comunităţi, lucrurile nu se 
vor îmbuntăţii.

Surse de informare:
Institutul Intercultural, Timişoara• 
www.cjtimis.r• o
discuţii cu Valentin Pepenel, expert în cadrul Biroului Regional Vest ANR• 
discuţii cu Ioan Mirescu, preşedintele Asociaţiei Social Culturalale a Romilor din Banat.• 
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INCURSIUNI ÎN CÂTEVA SATE BĂNĂŢENE5

Măguri

La câţiva kilometri de inima Banatului, care bate la Lugoj, aproape în acelaşi ritm cu cel de la 
Timişoara, se afl ă un sat numit Măguri, locuit în proporţie de 90% de romi, lăutari „în timpul liber”, 
lingurari pe vremuri, după mărturisirea unui bătrân Rădulescu, într-un sat cu mulţi Răduleşti, 
apropae un clan. Când l-am întrebat de unde-şi aminteşte el că au venit romii, mi-a răspuns că 
de la marginea pădurilor din jur, unde găseau lemn pe care-l lucrau şi apoi îl vindeau „pe sate”. În 
vremea comunismului, toţi lucrau în fabricile din Lugoj. Şi-au ridicat case mari, frumoase, împo-
dobite cu piatră smălţuită în diferite culori.

În trecut faima acestui sat s-a datorat muzicanţilor vestiţi care erau chemaţi să cânte la 
„rugile” sărbătorite în toate satele vecine. De aceea ruga lor o sărbătoreau joia, cand nu cântau 
pentru alţii. Nu numai muzica şi dansul i-a făcut renumiţi pe romii din Măguri. În biserica din sat sunt 
enumerate toate familiile de romi care au pus umărul la ridicarea bisericii şi au făcut donaţii.

Aproape toţi bărbaţii au urmat cel puţin o şcoală de meserii, dar şi licee. Este satul cu cei 
mai mulţi intelectuali romi, ajunşi în funcţii de răspundere. Din acest sat provine şi singura poliţistă 
romă, câteva învăţătoare, o profesoară de limba romani şi mai mulţi asistenţi sociali. Este satul 
care se mândreşte cu şcoala care are clase cu predare în limba romani.

După revoluţie, majoritatea romilor din Măguri au plecat periodic, mai întâi în Austria, apoi 
în Italia, Franţa şi Spania. După o perioadă petrecută în străinătate unde au lucrat la patroni, în 
construcţii, la cules de fructe sau, mai ales femeile, la îngrijirea bătrânilor, s-au intors în satul lor 
cel puţin cu o maşină şi obiecte de comercializat. Tranzacţiile comerciale sunt la preţ în comuni-
tăţile de romi. Se vând de toate, maşini, telefoane, haine, tot ce se poate comercializa.

5  Capitol realizat de Carmen Marcu.
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E o comunitate extrem de interesantă din toate punctele de vedere. Deşi sunt foarte mo-
derni, adaptabili şi mobili, romii din Măguri nu şi-au uitat limba. O vorbesc într-un mod aparte, eu 
spun că sunt „ţănţărei” fi indcă „ţănţăresc” limba. Portul lor însă este cel românesc, ca şi vechea 
meserie, cea de lucrători în lemn, îi apropie mai de grabă de străvechile populaţii de aromâni, 
care şi ei „ţănţăreau limba”. Totuşi sunt foarte multe elemente ale limbii romani în limba vorbită 
de romii din Măguri.

Din punct de vedere lingvistic şi antropologic, romii din Măguri ne pot oferi foarte multe 
surprize în diferite planuri, lingvistice în primul rând. Această localitate considerată suburbie a 
Lugojului, merită o atenţie mai mare.

Saravale – Sárafalva – Saravola – Sarafola

Numeroasele denumiri în cele trei limbi vorbite în această străveche localitate bănăţeană ne dez-
văluie nu numai diversitatea etnică ci şi destinul satelor de graniţă.

Aprope de graniţa cu Ungaria, lângă Cenad, una dintre cele mai vechi localităţi bănăţene, 
se afl ă un sat cu populaţie semnifi cativă de romi, împărţită în trei grupuri distincte, în funcţie de 
limba pe care o vorbesc în familie: română, maghiară şi sârbă. De altfel satul este multietnic, ca 
multe alte sate de la graniţele Banatului. 

Despre Saravale mai ştim că în sat există trei biserici, românească, sârbească şi maghia-
ră; există o emulaţie în rândul localnicilor când este vorba de reprezentarea identităţii la sărbă-
torile mari ale satului, fi ecare contribuind la menţinerea tradiţiilor locale. Romii fi ind la rândul lor 
împărţiţi în cele trei grupuri lingvistice, se afl ă între integrare şi auto-izolare. Există însă un mare 
potenţial, populaţia fi ind tânără şi dornică să-şi găsească un loc de muncă.

Checea

Despre acest sat bănăţean şi descrierea demografi că citim pagina din Wikipedia, unde găsim o 
monografi e a localităţii. „În ceea ce priveşte colonizarea romilor (ţiganilor) nu se cunosc date nici 
de natură documentară şi nici narativă. Pre su punem că au venit odată cu sârbii. Sunt atestaţi 
documentar în anul 1801, ca fi ind «în număr de trei căşi».”

După cercetările întreprinse de institutele de fi lologie şi istorie pe plan naţional se atestă că 
sunt de origine asiatică, de undeva de la periferiile Indiei. Venirea lor spre Europa este determina-
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tă de către turci, şi după cum arată Istoria României, au venit mai întâi prin Grecia, Serbia, iar pe 
vremea lui Ştefan cel Mare ajung primele familii şi în Moldova. Deci prezenţa lor în localitate este 
explicată de apropierea geografi că faţă de Serbia, şi în plus venirea sârbilor”. Din statistica prezen-
tată afl ăm următoarele. Citind printre rânduri folosirea adverbului restriciv „numai”, ne sugerează 
regretul că în 1928 au fost doar 8%, comparativ cu bucuria creşterii „considerabile” din 2002:

„Populaţia de etnie romă (ţigani) prezintă o creştere considerabilă în ultima perioadă 
astfel încât dacă în 1928 aceştia erau într-un procent de numai 8% din populaţia totală, astăzi, 
conform recensământului din 2002 sunt prezenţi într-un procent de 29%.”

Deşi Banatul se mândreşte cu această diversitate multietnică care atestă rânduri de cul-
turi şi civilizaţii, creşterea demografi că a romilor în detrimentul altor minorităţi, germane sau croate, 
după exemplele de mai sus, se consideră o ameninţare, uitându-se de modul în care era privită în 
trecut „înmulţirea” românilor. În localităţile din Banat, prezenţa romilor laolaltă cu sârbii, maghiarii 
şi din ce în ce mai puţin germani, ne aminteşte de confi guraţia istorică a Banatului, împărţit în 
diferite perioade istorice în disputele teritoriale şi re-confi gurarea geo-politică diversă.
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OCUPAŢII TRADIŢIONALE
VERSUS OCUPAŢII DE VIITOR6

Diversitatea grupurilor de romi, delimitarea acestora în funcţie de meseriile pe care le exercitau, 
s-a transmis până în prezent, deşi aceste ocupaţii au rămas o simplă amintire, un criteriu de cla-
sifi care pentru cercetătorii comunităţilor de romi. Astfel, cel mai răspândit grup din Europa până 
în America, este cel al căldărarilor, iar limba vorbită de aceştia stă la baza limbii romani stan-
dardizate. De la exodul de amploare de la începutul secolului al XIX-lea, după abolirea sclaviei 
din Ţările Valahe, căldărarii s-au răspândit în lumea liberă, ajungând până în Nordul continentului 
European, ţările baltice şi ţările scandinavice. Astăzi, această ocupaţie e artizanală şi sunt din ce 
în ce mai puţini care ştiu acest meşteşug foarte apreciat în trecut. Diferite organizaţii au încercat 
periodic să revigoreze această ancestrală ocupaţie a romilor care a hrănit nu numai legende, ci 
şi generaţii la rând de romi. Familii prestigioase de căldărari întâlnim nu numai în România, ei 
sunt răspândiţi în Rusia, Suedia, America şi chiar Australia. Astăzi ei sunt cei mai întreprinzători 
oameni de afaceri, patroni, comercianţi şi unii dintre cei mai bogaţi dintre romii din România. 
Uniunea Mondială a Romilor este organizaţia de prestigiu, foarte selectivă în alegerea grupului 
reprezentativ şi care are în componenţa sa familii renumite de căldărari, printre care se afl ă şi 
familia regelui Cioabă din România.

Lăutarii, sau „ţiganii de mătase” cum mai sunt alintaţi, datorită virtuozităţii lor interpre-
tative, unanim recunoscute în lumea muzicii, au atins un rang apreciabil de respectabilitate şi 
recunoaştere, mai ales în perioada interbelică, şi datorită prestigiului câştigat în lumea „albilor” a 
muzicii „negrilor”. Breslele de lăutari au rezistat de-a lungul timpului, culegând laurii şi aprecierea 
unor muzicieni de renume, de la Fr. Liszt la Yehudi Menuhin. Ion Voicu, este cel mai celebru nume 
în lumea muzicii culte, elevate. Taraful Haiducilor, sau Fanfara Ciocârlia sunt doar câteva exem-

6  Capitol realizat de Letiţia Mark.
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ple faimoase, mesageri valoroşi şi păstrători ai unei tradiţii muzicale transmise din tată în fi u.
În plan local, muzicanţii sunt pretutindeni apreciaţi şi această profesiune se practică în continuare 
cu pasiune. Trecerea la „manele” marchează supunerea faţă de gustul actual al publicului, şi 
adaptarea la piaţă, potrivit raportului dintre cerere şi ofertă. Cel mai cunoscut manelist bănăţean 
rămâne Guţă.

Geambaşii sau lovary, din păcate sunt ocupaţii pe cale de dispariţie, creşterea şi comer-
cializarea cailor, ne mai fi ind rentabile. O vreme geambaşii au practicat cărăuşia, lucru imposibil 
în marile oraşe supra aglomerate de maşini. Cei mai mulţi au trecut la altă ocupaţie – comerţul 
stradal sau în pieţe.

Geambaşii şi-au păstrat limba şi sunt unul dintre cele mai mândre grupuri de romi în ceea 
ce priveşte respectul faţă de legile nescrise ale „onoarei”, „Pakivale Romane”. Cei mai mulţi romi 
geambaşi au emigrat încă înainte de revoluţie mai întâi în Germania, apoi în Franţa, Italia şi Spa-
nia. Sunt foarte abili în învăţarea limbilor străine, cei mai mulţi cunoscând cel puţin trei limbi de 
circulaţie şi foarte adaptabili la noul stil de viaţă, cu toate că modernismul exterior nu le afectează 
vechile valori în care cred şi pe care le transmit în modul de organizare al familiei. Generaţiile ti-
nere sunt atrase de şcoală şi ştiu să se folosească de oportunităţile pe care programele naţionale 
şi internaţionale le dezvoltă pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor.

Gaborii, la origine tot căldărari, au o organizare aparte, şi în prezent sunt meşteşugari 
renumiţi în prelucrarea metalelor neferoase. Denumirea de gabori nu este legată de meserie ci de 
faptul că au numele de familie Gabor şi vorbesc cel puţin trei limbi: romani, maghiară şi română. 
Majoritatea au venit în Banat din Mureş sau Satu Mare.

Sunt foarte uniţi, practică endogamia, fi ind extrem de conservatori. Şi în prezent mai 
meşteresc burlane, dar această meserie cade în desuetudine, din cauza concurenţei. Gaborii 
s-au adaptat şi sunt foarte buni comercianţi. Trecerea la neoprotestantism, cult care le permite 
folosirea limbii romani, le-a deschis noi căi de afi rmare, fi ind foarte buni predicatori şi practicanţi 
fervenţi, membri respectaţi în bisericile neoprotestante.

Despre băieşi–rudari–lingurari, putem spune că al doilea mare grup de romi în privinţa 
răspândirii lor în Europa de Est şi Centrală, Balcani, diversele denumiri pe care le au, denotă că 
şi-au schimbat meseriile de-a lungul timpului, adaptându-se la condiţiile vremii. Elementul comun 
îl constituie faptul că vorbesc o limbă comună, limba română arhaică, oriunde s-ar afl a, şi acest 
fapt ne duce la concluzia unei origini comune. Perioada lor de glorie pare să fi e în vremea Impe-
riului Austro-Ungar, pe vremea când îşi asigurau bunăstarea din aurul cules din nispurile aurifere, 
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contribuind la visteria imperială cu importante cantităţi de aur, impozite stabilite pentru a-şi exer-
cita meseria. Au trecut apoi la meşteşugul prelucrării lemnului, apoi la cărămidărie şi împletirea 
coşurilor din răchită, la cules de fructe şi lucrul cu ziua în agricultură. Cei mai mulţi trăiesc în Un-
garia şi Croaţia. Acest grup, cel puţin în România, a fost cel mai uşor de asimilat şi datorită limbii 
vorbite şi delimitării lor ferme de celelalte grupuri de romi, vorbitori ai limbii romani. De ce sunt 
ei consideraţi ţigani, este „o enigmă” după afi rmaţia unuia dintre cei mai importanţi cercetători ai 
rudarilor, Ion Chelcea. Alte multe grupuri nu-şi mai cunosc meseriile străvechi şi nici breslele din 
care se trag, ei se numesc fi e vătraşi, fi e romi românizaţi. S-au integrat mai mult sau mai puţin în 
societatea comunistă, care favoriza asimilarea şi transformarea tuturor în „oameni noi, multilateral 
dezvoltaţi”, devenind muncitori, agricultori, mecanici, meseriaşi etc.
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Statutul socio-profesional a grupurilor de romi din România7

Principalele neamuri de romi din România sunt: 
- boldeni (fl orari) – romi care, pe vremuri, se ocupau cu confecţionarea fl orilor artifi ciale pen-

tru coroane, coroniţe, jerbe, iar astăzi vând fl ori şi se ocupă cu negustoria în general;
- cărămidari – romi care, tradiţional, se ocupau de confecţionarea cărămizilor din lut nearse 

(chirpici), proveniţi din ursari, vătraşi şi rudari;
- fi erari – romi care, tradiţional, se ocupau cu prelucrarea fi erului, inclusiv cu feroneria şi lă-

cătuşeria, confecţionau unelte din fi er, legau căruţe în fi er şi potcoveau cai;
- gabori – romi unguri, vorbitori de limbă maghiară, aşezaţi mai ales în Transilvania şi Banat, 

care, tradiţional, se ocupă cu tinichigeria, dar astăzi fac şi comerţ ambulant cu covoare, 
cuverturi, obiecte casnice;

- geambaşi – romi care pe vremuri se ocupau cu creşterea şi comercializarea cailor, iar astăzi 
sunt întâlniţi în special în zona Banatului, şi se ocupă cu comercializarea autovehiculelor, 
precum şi micul comerţ ambulant;

- xoraxané (turci) – romi turci musulmani, vorbitori de limbă turcă, profund infl uenţaţi de cul-
tura turcă, aşezaţi mai ales în Dobrogea;

- xanotari (spoitori) – romi care, pe vremuri, se ocupau cu spoitul sau cositorirea vaselor din 
metal, iar astăzi recuperează metale feroase şi neferoase;

- kïkavari (căldărari) – romi a căror meserie tradiţională este prelucrarea aramei / cuprului, 
din care fac cazane, căldări, tăvi, ibrice;

- lăutari – romi muzicieni, mai ales instrumentişti, proveniţi mai ales dintre ursari şi vătraşi;
- lovari – romi unguri, vorbitori de limbă maghiară, aşezaţi mai ales în Transilvania şi Banat, 

care se ocupau, în trecut, cu geambăşia / negustoria de cai;
- ursari – romi care, pe vremuri, se ocupau cu „umblatul” cu ursul, apoi, prin „reconversie 

profesională”, au devenit fi erari (prelucrează fi erul), pieptănari (prelucrează osul şi cornul 
şi confecţionează piepteni şi alte obiecte din os şi corn), ciurari (prelucrează pieile de 
animale şi confecţionează ciururi şi site) şi lăutari;

7  Capitol realizat de Carmen Marcu.

pag 37



Comunităţi şi culturi rome

38

- romungre – romi unguri, vorbitori de limbă maghiară, profund infl uenţaţi de cultura maghia-
ră, aşezaţi mai ales în Transilvania şi Banat;

- rudari – romi care, în majoritatea lor, şi-au pierdut limba maternă şi cultura romani tradiţio-
nală, sunt profund infl uenţaţi de cultura românească şi se ocupă cu prelucrarea lemnului, 
confecţionând linguri, fuse, furci, albii, mobilier, împletituri din nuiele;

- argintari – romi care, tradiţional, se ocupă cu prelucrarea argintului şi aurului şi fac în spe-
cial bijuterii şi alte obiecte de podoabă;

- vătraşi – romi asimilaţi / aculturaţi, sedendarizaţi cu multă vreme în urmă, care şi-au pierdut 
limba maternă şi cultura romani tradiţională şi sunt profund infl uenţaţi de cultura româ-
nească.
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PROVOCĂRILE LUMII MODERNE8

Acestea sunt provocările lumii moderne: meseriile străvechi nu mai sunt de actualitate, nu mai 
asigură un venit pentru familiile de romi, în general, numeroase. Şcoala nu a fost punctul forte al 
comunităţilor de romi, nu neapărat pentru că romii înşişi ar fi  refuzat cursul fi resc al educaţiei pro-
puse de societatea majoritară, aşa cum se susţine de reprezentanţii ofi ciali ai instituţiilor şcolare. 
Numeroase studii şi sondaje privind nivelul educaţional în rândul romilor, repetă invariabil ace-
leaşi stereotipuri şi prejudecăţi care se referă la dezinteresul părinţilor romi faţă de educaţia co-
piilor lor. Şcoala oferă un model rigid şi conformist în care copiii romi nu se regăsesc. Acolo unde 
există iniţiative din partea şcolii de a se adapta cerinţelor şi nevoilor copiilor, există şi participare 
şi dorinţă de a învăţa atât din partea copiilor şi a părinţilor. Dar, din păcate, sub diferite pretexte, 
grădiniţele şi şcolile publice, rămân în mare parte inaccesibile copiilor romi. Deşi învăţământul 
general este în mod ofi cial gratuit, în realitate, costurile pentru educaţia copiilor devin din ce în ce 
mai copleşitoare şi practic, imposibil de acoperit de familiile care în majoritatea cazurilor nu au un 
venit sigur în afara alocaţiei pentru copii. De îndată ce copiii romi trec de învăţământul primar, cei 
mai mulţi lucrează împreună cu părinţii pentru întreţinerea fraţilor mai mici.

Cercul vicios se învârte în jurul educaţiei şcolare. Remedierea, şcoala fără frecvenţă, pro-
gramele de tipul „A doua şansă”, devin nişte programe „surogate” prin care se asigura doar norma 
profesorilor şi învăţătorilor sau subvenţii şi soluţii ad-hoc pentru şcolile în care scade îngrijorător 
populaţia şcolară şi sunt pe cale de desfi inţare. În aceste şcoli nu se asigură competenţe pentru 
a trece de aceste obstacole care se ridică în faţa celor în căutarea unui loc de muncă decent şi 
demn. Asigurarea accesului egal la un învăţământ de calitate, prin politici afi rmative şi programe 
coerente, non–formale, ar fi  o soluţie esenţială în ruperea „cercului vicios” despre care se vorbeş-
te când este vorba de educaţie.

8  Capitol realizat de Letiţia Mark.
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În faţa schimbărilor rapide pe care le parcurgem, învăţământul ar trebui să se adapteze la 
situaţiile concrete şi să iniţieze cursuri de scurtă durată în cazul adulţilor, să găsească alternative 
educaţionale adecvate nevoilor diverse ale lumii moderne, motivând în mai mare măsură elevii 
care provin din comunităţile rome.

Structurile instituţionale noi şi politicile afi rmative să devină funcţionale, iar „problema 
romă” să nu fi e pură speculaţie sau simplă recunoaştere la nivelul discursului politic, ci odată ce 
legislaţia a fost adaptată cerinţelor europene, să fi e aplicată cu răspundere.

Rolul mass-media este crucial şi este una din marile provocări ale lumii moderne. Cir-
culaţia înformaţiei şi infl amarea opiniei publice prin amplifi carea faptului divers şi atribuirea unor 
lucruri banale dimensiuni apocaliptice, pentru a găsi „ţapi ispăşitori”, deviază atenţia şi incită la 
ură şi violenţă împotriva romilor.

Evenimentele recente din Italia sau Spania difuzate în mass-media naţională şi internaţio-
nală, au dus la creşterea manifestărilor rasiste faţă de romi. Romii nu dispun de instituţii în mass-
media, cu un spaţiu de emisie destinat minorităţilor, nu-şi exercită dreptul la opinie.

În lipsa unei reprezentări politice şi a pârghiilor moderne de afi rmare, romii rămân în ciu-
da eforturilor, departe de exercitarea drepturilor pe care le au; femeile şi copiii, cu atât mai puţin. 
Acestea sunt considerate cele mai vulnerabile grupuri sociale.
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CONDIŢIA FEMEII ROME

Extinderea agendei de politici publice 
prin integrarea perspectivelor de gen şi etnice 

Iniţiativele tinerelor rome, generaţia de aur formată la „Şcoala Soros”, sunt remarcabile. La 
seminarul organizat de Asociaţia Femeilor Ţigănci, la Timişoara în decembrie 2006 au fost 
puse în discuţie teme diverse, printre care şi o abordare curajoasă a temelor specifi ce miş-
cării feministe.

Un grup de acţiune al femeilor rome, împreună cu reprezentanţi ai instituţiilor centrale şi 
locale au stabilit priorităţi de acţiune pentru o mai bună integrare a perspectivei de gen şi etnice 
la nivelul politicilor publice şi programelor naţionale şi locale cu impact direct în îmbunătăţirea 
situaţiei femeilor rome din România.

„Femeile rome se confruntă cu barierele multiple ale prejudecăţilor rasiale, ale dis-
criminării etnice şi de gen şi ale sărăciei. Femeile rome sunt minoritatea cea mai dezavanta-
jată nu doar în România, ci din întreaga Europă”. Isabela Mihalache, manager de programe 
al Institutului pentru o Societate Deschisă a declarat că „Soluţionarea problemelor femeilor 
rome conduce de fapt la soluţii pentru cele mai critice probleme ale societăţii în ansamblu, 
prin faptul că femeia romă se afl ă la marginea societăţii.” „Date recente de cercetare arată 
că femeile rome sunt cele mai expuse marginalizării şi discriminării în toate domeniile vieţii 
publice şi private.”

„Ne dorim cât mai multe proiecte pentru romi!” a declarat reprezentanta Autorităţii 
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
(AM POSDRU). AM POSDRU coordonează implementarea asistenţei fi nanciare a Uniunii Eu-
ropene prin Fondul Social European, în cadrul Obiectivului “Convergenţă”, pentru perioada de 
programare 2007 – 2013. Elaborat în contextul Planului Naţional de Dezvoltare 2007–2013, 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este un instrument impor-
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tant în sprijinirea dezvoltării economice a ţării noastre. În acest context, programul consideră 
necesar să acorde o atenţie specială pentru implicarea unui număr cât mai mare de romi în 
proiectele integrate de sprijin.

Reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 
(ANES) a subliniat că strategia ANES are ca obiectiv inserţia pe piaţa muncii a femeilor rome. De 
asemenea, în cadrul Anului European al Egalităţii de Şanse (2007), o iniţiativă a Comisiei Euro-
pene coordonată în România de ANES, majoritatea acţiunilor imaginate vizează discriminarea 
multiplă.
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PERSPECTIVE9

Remarcăm că la seminarul desfăşurat la Timişoara din decembrie 2006, femeile rome şi-au de-
fi nit în mod concret câteva arii prioritare de acţiune, perspective pe care le considerăm benefi ce 
pentru schimbările şi provocările vieţii moderne.

Tema principală a dezbaterii a fost educaţia fetelor şi femeilor rome, abandonarea tim-
purie a şcolii, căsătoria, creşterea copiilor, dar şi aşteptările mai scăzute ale părinţilor în ceea ce 
priveşte şcolarizarea fetelor comparativ cu a băieţilor. O altă problemă abordată a fost aceea a 
rezultatelor şcolare mai scăzute ale fetelor rome datorită implicării în muncile din gospodărie. În 
ceea ce priveşte femeile rome, s-a pus în evidenţă nivelul de şcolaritate mai redus al acestora 
comparativ cu bărbaţii romi.

Ca politici pe termen scurt au fost evidenţiate:
implicarea mai multor fete rome în programe de tip “A doua şansă”, care oferă posibilita-- 
tea reluării traseului şcolar;
califi carea şi recalifi carea fetelor şi femeilor rome în meserii conforme cu abilităţile aces-- 
tora şi nu cu stereotipurile de gen, conform cărora meseriile “potrivite femeilor” ar fi  doar 
croitoria, coafura sau alimentaţia publică;
acordarea unor burse sociale pentru fetele rome care se întorc la şcoală şi sunt nevoite - 
astfel să renunţe la muncile prestate în gospodărie şi / sau în afara gospodăriei;
iniţierea unor formule de şcolarizare în care mamele rome tinere care au întrerupt şcoala - 
să poată veni la şcoală împreună cu copiii lor, a căror supraveghere şi instruire, în funcţie 
de vârstă, ar urma să fi e realizată de personal califi cat.

9  Capitol realizat de Letiţia Mark.
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Schimbarea atitudinilor părinţilor faţă de şcolarizarea fetelor rome s-ar putea realiza prin 
intermediul consilierii şcolare la nivelul clasei a VIII-a, consiliere în urma căreia fetele rome ar tre-
bui orientate şi spre meserii mai putin tradiţionale din perspectiva de gen. Pentru schimbarea ati-
tudinilor părinţilor ar trebui organizate forme de educaţie a adulţilor şi în special a femeilor rome.

Participantele la atelierul de lucru în domeniul educaţiei au discutat în detaliu şi o propu-
nere de intervenţie la nivel de politici publice privind eliminarea stereotipurilor etnice şi de gen din 
manualele şcolare. Obiectivul intervenţiei prin politici publice ar fi  acela de a integra perspectiva 
de gen în manualele şi curriculumul şcolar, concomitent cu integrarea informaţiilor despre istoria, 
cultura şi tradiţiile romilor. Integrarea perspectivei de gen ar urmări în primul rând introducerea 
mai multor modele feminine pozitive în manualele de literatură şi istorie, în care deocamdată 
bărbatul este fi gura principală, caracterizat întotdeauna în mod pozitiv, în timp ce femeia este 
cvasi absentă, iar atunci când este prezentată, referirea se face la caracteristici care o pun într-o 
lumină nefavorabilă. Informaţiile despre istoria, cultura şi tradiţiile romilor sunt de asemenea ne-
cesare pentru a oferi copiilor romi experienţa integrării, nu doar în dimensiunea socială, ci şi în 
cea culturală.

Alte perspective care vizează schimbări de atitudine faţă de participarea femeilor rome în 
spaţiul public sunt cele legate de ocuparea forţei de muncă feminine.

În domeniul ocupării,10 participantele au identifi cat următoarele direcţii de acţiune:
Este esenţială atragerea fetelor în programe de tip „A doua şansă”.1. 
ONG-urile rome şi mai ales cele ale femeilor rome au un rol esenţial în organizarea cam-2. 
paniilor de conştientizare a benefi ciilor muncii plătite pentru femei, mai ales în comunită-
ţile tradiţionale. Aceste eforturi se pot desfăşura şi în colaborare cu serviciile publice de 
ocupare şi cu Birourile judeţene pentru romi.
Este necesară iniţierea unui dialog cu sindicatele şi patronatele din România, cu perspec-3. 
tiva dezvoltării unor parteneriate pe viitor.
Este necesar să existe un inspector de ocupare pentru romi.4. 
Trebuie urmărită creşterea calităţii serviciilor Inspectoratelor de Muncă / Inspectoratelor 5. 
Teritoriale de Muncă, care au atribuţii în sancţionarea abuzurilor în relaţiile de muncă.

10  Facilitator Cristina Mocanu, Institutul Naţional de Cercetare în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale.
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În cadrul atelierului în domeniul ocupării, participanţii au identifi cat următoarele priorităţi:
Realizarea de studii şi cercetări, care să ofere date specifi ce privind situaţia femeilor 1. 
rome.
Campanie de conştientizare / promovare a forţei de muncă feminine rome în rândul sin-2. 
dicatelor şi patronatelor din România.
Campanii de „capacitare3. ” a femeilor rome în vederea activării lor pe piaţa muncii.11

Parte din aceste planuri de viitor au fost materializate prin proiecte iniţiate de organizaţiile 
de romi, printre care se afl ă şi proiectul: „Egalitate prin Diferenţă. Accesul Femeilor Rome pe piaţa 
muncii”, proiect fi nanţat prin Fondul Social European, Axa prioritară 6.

11  Isabela Mihalache, Offi cer Coordinator RPP, OSI Budapesta: Raportul Seminarului „Extinderea agendei de politici 
publice” Timişoara, 5–6 Decembrie 2006, Broadening the Agenda. The Status of Romani Women in Romania 
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PLANUL DE ACŢIUNE AL PROIECTULUI
“EGALITATE PRIN DIFERENŢĂ. 

ACCESUL FEMEILOR ROME PE PIAŢA MUNCII”

Activităţile proiectului se derulează pe plan local, multiregional, naţional şi transnaţional. 
Prin rezultatele lor proiectul nostru va putea deveni un model de bună practică aplicabil şi 
în alte contexte. Unele dintre activităţile sale sunt informative (oferă servicii de informare 

pentru comunităţile de romi, sau sensibilizează conştiinţa publică faţă de problemele pe care femeile rome le 
întâlnesc în domeniul muncii). Iar altele sunt formative (urmărind să aibă impact direct asupra unor grupuri ţintă cu 
care lucrăm, dar şi asupra gradului de (re)cunoaştere în societatea noastră a existenţei discriminării etnice şi de 
gen, şi a importanţei eliminării sale). În cadrul proiectului activităţile de cercetare se îmbină cu cele de intervenţie 
socială, recunoscând faptul că nici un proiect de schimbare socială nu se realizeză în mod efectiv şi nu serveşte 
interesele celor în numele cărora se face dacă nu se bazează pe cunoaşterea nevoilor şi problemelor acestora, 
precum şi a modului în care ei doresc şi pot să le soluţioneze. Observând multiplele cauze ale vulnerabilităţii 
femeilor de etnie romă, proiectul acţionează asupra stereotipurilor culturale faţă de ele cu scopul de a le elimina, 
dar şi asupra condiţiei lor socio-economice pentru a le crea efectiv posibilitatea (de exemplu prin cursuri de 
formare, prin informarea şi consilierea lor, dar şi prin mediere între ele şi angajatori, precum şi prin acompanierea 
copiilor lor) să se angajeze la locuri de muncă care să le garanteze un trai decent. 
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Promovarea principiului oportunităţii egale şi non-discriminării (plan multi-regional şi naţional)
►  Elaborare şi publicare materiale informative (ghiduri, pliante, afi şe)
►  Campanii de informare (diseminarea materialelor informative)

 ►  Sesiuni de formare 
►  Colaborare cu comitetele judeţene pentru egalitate de şanse 

Cercetări, studii, analize (plan multi-regional)
 ►  Anchetă sociologică
 ►  Focus grup
 ►  Colectare informaţii despre piaţa muncii
 ►  Studii de caz calitative
 ►  Studiu asupra pieţii muncii 
 ►  Studii asupra bunelor practice în ocuparea forţei de muncă

Asigurarea incluziunii sociale (plan regional)
 ►  Informare
 ►  Consiliere psihologică
 ►  Mediere
 ►  Acompaniere copii
 ►  Plasament la cursuri de formare profesională
 ►  Cursuri în TIC
 ►  Bursa locurilor de muncă 
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Colaborare transnaţională
 ►  Schimb de experienţe prin vizite reciproce 

►  Publicarea revistei „Nevi Sara Kali. Roma Women’s Journal. Revista Femeilor Rome. 
Romane 3uvleange 3urnalo”

 ►  Conferinţa internaţională 

Publicitate şi informare (plan naţional, transnaţional)
 ►  Pagină de internet
 ►  Materiale publicitare (articole, emisiuni TV şi radio)
 ►  Videoclipuri
 ►  Filmul proiectului

►  Volumele proiectului (rapoarte de cercetare, rapoarte de activitate)
 ►  Dezbateri publice 
 ►  Albumul proiectului
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