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Proiectul
“Egalitate prin diferenţă.
Accesul femeilor rome pe piaţa muncii”
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► 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 afirmative 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.
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► Vor fi distribuite pe plan naţional unor organizaţii şi instituţii publice, guvernamentale şi neguvernamentale 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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Oportunităţi egale şi ne-discriminare pentru femeile rome în domeniul muncii

DE CE AVEM NEVOIE DE ACEST GHID?
Să cunoaştem !

► drepturile fundamentale pe care le avem ca persoane şi ca cetăţeni – indiferent
de etnia, genul/sexul nostru, vârsta noastră –, care includ şi drepturile noastre
economice, printre ele dreptul la muncă decentă ce asigură un trai decent;

► legislaţia din România care formal asigură drepturi egale, oportunităţi egale şi lipsa
discriminării tuturor, printre altele la locul de muncă;

► organizaţii şi convenţii internaţionale care impun asigurarea drepturilor universale ale
omului în domeniul muncii;

► cauzele sociale şi economice ale excluderii unor persoane şi grupuri de la
oportunitatea efectivă de a-şi exercita drepturile asigurate de legislaţia naţională şi
convenţiile internaţionale;
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► obligaţiile angajatorilor şi ale statului în domeniul muncii, precum şi în raport cu
asigurarea dreptului la egalitate, şanse egale şi ne-discriminare prevăzute în
legislaţia naţională.
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Să acţionăm !
împreună – angajaţi, sau persoane în căutarea unui loc de muncă şi angajatori din domeniul
privat şi public, personal al administraţiei locale şi centrale, al instituţiilor publice, al organizaţiilor
civice, al mass mediei – pentru:
► asigurarea efectivă şi impunerea drepturilor fundamentale ale omului în domeniul
muncii, acolo unde suntem şi prin mijloacele pe care le avem la dispoziţie;
► elaborarea şi implementarea unor modele practice care asigură accesul efectiv la
muncă decentă a persoanelor aparţinătoare grupurilor vulnerabile;
► conştientizarea şi eliminarea stereotipurilor noastre despre femei, romi, persoane cu
dizabilităţi, tineri sau în vârstă;
► sensibilizarea noastră a tuturor faţă de problemele cu care se confruntă persoanele
din grupurile vulnerabile la excluziune socială şi sărăcie;
► recunoaşterea responsabilităţii noastre în perpetuarea inegalităţilor social-economice
care împing şi menţin unele persoane şi grupuri în situaţii care nu le asigură nici
standardele minime ale traiului decent;
► dezvoltarea unei solidarităţi sociale între cei care se află în situaţii socio-economice
privilegiate şi cei în poziţii dezavantajate;
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► formarea unei societăţi incluzive care face posibilă în mod efectiv realizarea
potenţialului fiecărui individ în mod liber, neîngrădit de dezavantaje şi discriminare.
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Să recunoaştem !
► bunăstarea socială nu se reduce la creşterea economică, cea din urmă trebuie să
meargă mână-n mână cu redistribuirea economică care să asigure dreptatea socială
şi asigurarea demnităţii persoanei;
► societatea bunăstării nu poate să tolereze sărăcia, şi discrepanţele care se află între
cei foarte bogaţi şi cei care nu au acces la elementele minimale ale vieţii umane;
► nu toate locurile de muncă sunt locuri de muncă decente, căci nu toate locurile de muncă
asigură condiţii adecvate de lucru şi/sau remuneraţie din care se poate trăi decent;
► accesul la un loc de muncă este un element esenţial, dar nu şi suficient în eliminarea
sărăciei şi excluziunii sociale;
► multe persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prestează munci care nu au
prestigiu social şi/sau nu sunt remunerate adecvat, pentru că ele:
► lucrează în economia informală;
► lucrează în economia formală fără a beneficia de garanţiile unui loc de
muncă adecvat;
► prestează muncă domestică neplătită (muncă care necesită şi mai mult timp
şi efort dacă trebuie să se facă în condiţii precare);

pag 15

► dezavantajele cu care multe persoane se confruntă sunt probleme pe care întreaga
societate, noi toţi le-am creat, ele nu pot fi depăşite doar de persoanele respective,
noi toţi avem o responsabilitate în asta;
► problema nu o constituie romii, ci sistemul social-economic (cu toate instituţiile sale)
care exploatează munca informală a celor care sunt nevoiţi să-şi vândă forţa de
muncă în astfel de condiţii, perpetuează prejudecăţile anti-ţigăneşti şi îi proiectează
pe romi în imaginea duşmanului care ne periclitează siguranţa.

15

pag 16

Oportunităţi egale şi ne-discriminare pentru femeile rome în domeniul muncii

ŞTIAI CĂ?

► Legislaţia Uniunii Europene în domeniul ocupării forţei de muncă formal garantează
un nivel minim de protecţie pentru toţi cetăţenii care trăiesc şi lucrează în Uniunea
Europeană, ceea ce include:
sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
şanse egale pentru femei şi bărbaţi;
protecţie împotriva discriminării pe baza etniei, sexului, religiei, vârstei,
dizabilităţii şi orientării sexuale?

► Statele membre ale Uniunii Europene formal sunt obligate să transpună în legislaţiile
lor naţionale aceste reglementări, ele având obligaţia să asigure aceste drepturi?
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► La Summitul Dezvoltării Sociale al Organizaţiei Naţiunilor Unite din 1995 organizat în
Copenhaga s-a adoptat declaraţia privind cele patru mari categorii fundamentale ale
dreptului în domeniul muncii, printre ele şi dreptul la ne-discriminarea în ocuparea
forţei de muncă?
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► Pe baza Declaraţiei de la Copenhaga a Naţiunilor Unite, în 1998 Organizaţia
Internaţională a Muncii a adoptat Declaraţia asupra Principiilor şi Drepturilor
Fundamentale ale Muncii, care defineşte aceste drepturi în patru mari domenii:
libertatea de asociere şi negociere colectivă;
eliminarea tuturor formelor muncii forţate sau obligatorii;
dreptul la ne-discriminare în ocuparea forţei de muncă;
abolirea efectivă a muncii copiilor?

► România a ratificat toate convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, şi ca şi
stat membru al Uniunii Europe a transpus în legislaţia naţională prevederile UE
în domeniul muncii şi eliminării discriminării, asumându-şi astfel şi obligaţia de a
asigura efectiv cetăţenilor săi aceste drepturi fundamentale?
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► Trăirea în condiţii precare nu este opţiunea liberă a nici unei persoane, nu ţine de
“cultura” sa, ci se datorează multor procese sociale şi economice de marginalizare
şi discriminare, precum şi concepţiilor şi prejudecăţilor culturale create şi circulate
despre ea pe baza etniei, genului, vârstei sale?
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► În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene România, prin guvernul său, în 2008 a
prezentat “Raportul naţional strategic privind protecţia socială şi incluziunea socială (2008 –
2010)” în care printre altele s-a obligat la următoarele?

“Pentru perioada 2006 – 2008 obiectivul strategic al României din domeniul incluziunii sociale
a fost centrat pe acţiuni strategice care să conducă la creerea unei societăţi incluzive în
care să se asigure cetăţenilor resursele şi mijloacele necesare pentru o viaţă demnă. Pentru
atingerea acestui obiectiv principalele priorităţi identificate constau în: creşterea generală a standardului de
viaţă al populaţiei şi stimularea câştigurilor obţinute din muncă prin facilitarea ocupării şi promovarea politicilor
inclusive; facilitarea accesului cetăţenilor, şi în special al grupurilor dezavantajate la resurse, drepturi şi servicii;
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei Roma.
Incluziunea socială s-a aflat şi se va afla în continuare pe agenda politică a Guvernului României. Abordarea
strategică privind combaterea excluziunii sociale include orice formă de excluziune, sex, vârstă, etnie, şi se
adresează cu prioritate spre identificarea celor mai vulnerabile persoane, grupuri, comunităţi, etc.
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitatea sa de coordonator la nivel naţional al politicilor de
incluziune socială, este principalul responsabil cu obiectivele propuse, precum şi cu monitorizarea şi evaluarea
gradului de realizare. În acţiunile sale va fi sprijinit de către alte instituţii ale administraţiei publice centrale
(Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
Ministerul Economiei şi Finanţelor), precum şi de autorităţile locale, principalii furnizori de servicii sociale.
Pentru a se putea asigura o implementare cât mai eficientă, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se
va concentra pe stimularea unei atitudini responsabile din partea diferiţilor parteneri: organizaţii ale patronatelor,
sindicate, organizaţii neguvernamentale.
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De atunci guvernul României s-a schimbat, s-a schimbat şi numele ministerului la care se face
referire în acest text, dar promisiunile au rămas puse pe hârtie …
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MUNCA DECENTĂ
ÎN LUMINA ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE
După primul război mondial, în 1919, la Conferinţa de Pace de la Paris, s-a constituit
Organizaţia Internaţională a Muncii, prin asta recunoscându-se că dreptatea socială este
esenţială pentru asigurarea păcii universale şi durabile.
În 1949 Naţiunile Unite adoptă şi proclamă Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, iar în deceniile care vin, Organizaţia Internaţională a Muncii elaborează o serie de
convenţii în domeniul asupra cărora ea acţioneză, printre ele: în 1958 Convenţia privind
Discriminarea în Domeniul Ocupării, care protejează toţi muncitorii indiferent de rasa, sexul,
religia, opinia lor politică, sau originea lor socială; iar în 1964 Convenţia privind Politicile
de Angajare, care crează cadrul legislativ pentru angajarea liberă de discriminare a forţei de
muncă, arătând legătura dintre sărăcie şi discriminare.
În 1965 Naţiunile Unite adoptă Convenţia Împotriva Tuturor Formelor de
Discriminare, iar în 1979 Convenţia privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare
ale Femeilor. În 1993, Conferinţa Mondială a Naţiunilor Unite privind Drepturile Omului
militează pentru o abordare a dezvoltării din punctul de vedere al drepturilor fundamentale ale
omului, şi crează un nou post ONU, cel de Comisar Înalt al Drepturilor Omului.
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În 1995, Summitul Mondial pentru Dezvoltare Socială a Naţiunilor Unite din
Copenhaga declară că printre cele patru drepturi fundamentale ale omului se află şi eliminarea
discriminării în domeniul muncii, ceea ce pregăteşte adoptarea de către Organizaţia
Internaţională a Muncii, cu trei ani mai târziu, a Declaraţiei privind Principiile şi Drepturile
Universale ale Muncii.
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În anul 2000 Naţiunile Unite adoptă Declaraţia Mileniului care prevede eradicarea
sărăciei extreme în întreaga lume până în 2015, dar şi alte scopuri strâns legate de ea, cum
ar fi: asigurarea universală a educaţiei primare; promovarea egalităţii de gen şi capacitarea
femeilor; reducerea mortalităţii infantile; îmbunătăţirea sănătăţii materne; combaterea HIV/AIDS,
a malariei şi altor boli; asigurarea protecţiei mediului; dezvoltarea unui parteneriat global pentru
dezvoltare.
Raportul din 2008 al Naţiunilor Unite asupra realizării obiectivelor de dezvoltare ale
noului mileniu explicitează că unul dintre aceste obiective este asigurarea ocupării totale a
forţei de muncă, dar şi asigurarea accesului la muncă decentă pentru toţi, inclusiv femei
şi tineri. Se recunoaşte că fără ea, chiar şi cu asigurarea angajării pe piaţa muncii, nu se va
realiza eradicarea sărăciei. Declaraţia din 2008 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind
Dreptatea Socială pentru o Globalizare Justă arată că Agenda Muncii Decente include
patru mari obiective:
► promovarea ocupării forţei de muncă prin crearea unui mediu instituţional şi
economic durabil, în cadrul căruia societăţile pot realiza atât scopurile dezvoltării
economice, cât şi asigurarea unor standarde de viaţă şi progres social pentru toţi;
► dezvoltarea şi implementarea unor măsuri de protecţie socială, inclusiv măsuri
pentru asigurarea unor condiţii de muncă sănătoase şi libere de orice risc, dar şi
pentru asigurarea unor venituri minime necesare pentru toţi;
► promovarea dialogului social pentru a se facilita un consens naţional şi internaţional
cu privire la strategia şi programele privind munca decentă, transpunerea dezvoltării
economice în progres social, şi invers, şi asigurarea implementării efective a
legislaţiei muncii;
► respectarea, promovarea şi realizarea principiilor şi drepturilor fundamentale în
domeniul muncii.
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În 20 februarie 2009 la sediul din New York al Naţiunilor Unite s-a marcat prima
Zi Mondială a Dreptăţii Sociale. Cu acea ocazia s-a făcut referire la recentul raport al
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, care a arătat că atingerea scopului privind eradicarea
sărăciei până în 2015 nu pare deloc realist în condiţiile crizei economice mondiale. În discuţia
despre munca decentă s-a accentuat situaţia extrem de gravă a persoanelor care lucrează în
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economia informală (de exemplu 75% din populaţia ocupată a Africii sub-Saharene), dar şi a
celor care (majoritatea dintre ele fiind femei) efectuează “doar” munci domestice neplătite.
S-a recunoscut, de asemenea, nevoia de a introduce în dezvoltarea, implementarea şi
evaluarea politicilor macro-economice punctul de vedere al drepturilor fundamentale
ale omului. Scopul acestuia este observarea în ce măsură asigură politicile respective aceste
drepturi pentru toţi, sau din contra, în ce măsură le încalcă, statele în cauză încălcând astfel
şi obligaţiile pe care şi le-au asumat în domeniul drepturilor omului prin semnarea convenţiilor
internaţionale aferente. Într-un final, s-a formulat nevoia de a integra perspectiva dreptăţii
sociale în toate instituţiile şi politicile sociale, şi de a le aprecia pe cele din urmă din punctul
de vedere al modului în care ele afectează viaţa indivizilor de etnie, gen, vârstă diferită, precum
şi asigurarea efectivă a drepturilor omului pentru toţi.
La rândul ei, în 2006, Comisia Europeană a elaborat Comunicatul cu privire la
Promovarea Muncii Decente pentru Toţi, exprimând ataşamentul Uniunii Europene faţă de
Agenda Muncii Decente a Naţiunilor Unite. În 2007, Consiliul Europei a reafirmat dedicaţia
sa faţă de această agendă ca un instrument global pentru promovarea ocupării, îmbunătăţirea
standardelor de muncă, şi dezvoltare socială şi economică. Tot în acelaşi an, Parlamentul
European şi-a exprimat acordul faţă de diagnoza conform căreia asigurarea muncii decente
este elementul central al eradicării sărăciei şi excluziunii sociale. În 2007, Comitetul Economic
şi Social European a adoptat un document în acest sens, conţinând recomandări faţă de
statele membre, iar Comisia Europeană a început să-şi intensifice colaborarea cu Organizaţia
Internaţională a Muncii în domenii cum ar fi ocuparea, oportunităţile egale, anti-discriminarea,
migraţia forţei de muncă, educaţie şi formare profesională continuă.
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Înainte de aceste desfăşurări, desigur, încă de la începuturile sale, Uniunea Europeană
a elaborat numeroase reglementări cu privire la drepturile fundamentale în domeniul muncii,
drepturi pe care, în cadrul agendei Europei sociale, cu timpul le-a extins şi asupra altor domenii.
Articolul 6 al Tratatului de la Amsterdam afirmă: Uniunea Europeană “este bazată pe principiul
libertăţii, democraţiei, şi respectului drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”. De atunci
statele membre conferă Comunităţii competenţa de a acţiona pentru eliminarea discriminării
bazate pe sex, origine rasială sau etnică, religie sau crdeinţă, dizabilitate, vârstă, sau orientare
sexuală. Aceste decizii au fost urmate de elaborarea Programul de Acţiune Comunitară
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în vederea Eliminării Discriminării, precum şi a Directivei privind Egalitatea Rasială, şi
a Directivei privind Egalitatea în Angajare. Aceste directive adoptate în anul 2000 interzic
discriminarea, hărţuirea şi victimizarea în domeniul muncii pe baza criteriilor amintite mai sus,
dar şi în alte domenii ale vieţii, cum ar fi educaţia, securitatea socialpă, locuirea, sănătatea, şi în
general, accesul la servicii şi bunuri sociale.
Campania paneuropeană “Stop discriminării”, sau campania „Pentru diversitate.
Împotriva discriminării”, precum şi Anul European 2007 al Egalităţii de Şanse pentru Toţi,
şi Anul European 2008 al Dialogului Intercultural au urmărit, printre altele, sensibilizarea
cetăţenilor faţă de legislaţia în materie de egalitate, şi promovarea beneficiilor pe care
diversitatea le poate aduce la locul de muncă şi în societate, în general.
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În 2008 Consiliul European a reconfirmat importanţa dimensiunii sociale a Uniunii
Europene ca şi parte integrantă a Strategiei Lisabona, şi a accentuat nevoia de a integra şi mai
puternic politicile economice, cele de ocupare a forţei de muncă şi cele sociale. Coordonarea
protecţiei sociale şi incluziunii sociale printre statele membre, reforma protecţiei sociale, precum
şi strategiile împotriva sărăciei au fost şi ele aduse la lumină. S-a observat evoluţia pozitivă a
acestor domenii în ultimii ani, dar şi faptul că aceste beneficii nu ajung la toţi cetăţenii Uniunii
Europene. S-a accentuat că grupurile marginale şi vulnerabile la excluziune nu au şansa să
beneficieze de aceste dezvoltări pozitive, de aceea s-a adoptat abordarea incluziunii active,
ceea ce înseamnă în acest context combinarea asigurării unui venit minim, cu elaborarea şi
implementarea unor politici active de ocupare a forţei de muncă, şi de asigurarea accesului la
serviciile sociale de bază pentru toate categoriile sociale.
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CE DREPTURI TREBUIE SĂ NE ASIGURE
STATUL ROMÂN ÎN DOMENIUL MUNCII?
De-a lungul procesului de aderare la Uniunea Europeană statul român a fost nevoit
să transpună în legislaţia sa naţională reglementările europene în domeniul muncii, cel al
eliminării discriminării şi al asigurării oportunităţilor egale, cu un accent deosebit pe femei şi pe
grupurile etnice vulnerabile, printre ei romii. De asemenea, România a ratificat toate Convenţiile
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, aderând şi la principiile Organizaţiei Naţiunilor Unite în
domeniul muncii.
Aceste cadre globale şi/sau europene sunt favorabile, cel puţin formal, pentru
asigurarea efectivă a drepturilor fundamentale ale omului (şi) în domeniul muncii, precum şi
pentru recunoaşterea că aceasta presupune garantarea de către statul român a:
► drepturilor egale, adică a egalităţii formale şi a tratamentului egal în faţa legii;
► oportunităţilor egale, inclusiv prin mijloacele tratamentului special (ale acţiunilor
afirmative), în vederea asigurării ca persoanele aflate în condiţii socio-economice inegale
să-şi poată exercita efectiv drepturile egale;
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► ne-discriminării, sau eliminării tratamentului nedrept la care persoane sau grupuri
de persoane sunt supuse pe baza etniei, genului, vârstei, religiei, dizabilităţii lor, sau
orientării lor sexuale.

25

Oportunităţi egale şi ne-discriminare pentru femeile rome în domeniul muncii

Legislaţia românească în domeniul oportunităţilor egale şi anti-discriminării

► Legea pentru aprobarea Ordonanţei guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare (Legea nr.48/2002)
► Legea privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (Legea
nr.202/2002,republicată
► Legea pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale (Legea nr.116/15 din
2002
► Legea privind protecţia maternităţii la locul de muncă (Legea nr. 25/2004)
► Legea concediului paternal (Legea nr. 210/1999)
► Legea pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor
formelor de discriminare faţă de femei (Legea nr.283/2003),
şi, desigur:
► Constituţia României şi
► Codul Muncii.
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În cazul încălcării drepturilor fundamentale în domeniul muncii, mai direct putem face apel la
Hotărârea Guvernamentală 829/2002. În Capitolul 7, definit ca şi Obiectivul nr. 3, această
hotărâre prevede eliminarea de pe piaţa muncii a tuturor formelor de discriminare, precum şi
stimularea încadrării în muncă a unor persoane vulnerabile. Capitolul 15, Obiectivul nr. 5 al
hotărârii se referă în mod expres la stimularea ocupării populaţiei de romi în economia formală.
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Organisme naţionale la care putem apel în cazul încălcării drepturilor noastre
fundamentale (şi în domeniul muncii)
► Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
Este autoritatea de stat în domeniul discriminării, independentă, aflată sub control parlamentar
cu următoarele atribuţii: prevenirea şi medierea faptelor de discriminare; investigarea,
constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare; monitorizarea cazurilor de discriminare cu
care este sesizat; acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării (consultanţă).
Persoana care se consideră discriminată poate sesiza CNCD în termen de un an de la data
săvârşirii faptei sau de la data la care a luat cunoştinţă de săvârşirea ei. CNCD desfăşoară o
investigaţie proprie cu privire la
faptele cu care a fost sesizat. Termenul de soluţionare a petiţiei este de 90 de zile. Hotărârea
poate fi atacată în instanţa de judecată. Persoana interesată are obligaţia de a dovedi existenţa
faptelor de discriminare prin diverse probe: documente, declaraţii, martori, înregistrări audio şi
video, date statistice. Persoanei, sau instituţiei împotriva căreia s-a formulat sesizarea îi revine
obligaţia de a dovedi că faptele nu constituie discriminare. CNCD poate să dea un avertisment
sau să aplice amenzi contravenţionale în cazul constatării faptelor de discriminare (amendă de
la 400 RON la 4.000 RON, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv
amenda de la 600 lei la 8.000 RON, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o
comunitate).
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► Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse (ANES)
Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Egalităţii de Şanse. ANES elaborează şi aplică politicile Guvernului în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi răspunde de armonizarea cadrului legislativ
românesc din acest domeniu cu legislaţia UE. Poate fi sesizată, de către persoane fizice sau
juridice, în situaţii de încălcare a dispoziţiilor legale cu privire la egalitatea de şanse, urmând
să le transmită instituţiilor competente pentru soluţionarea lor şi aplicarea de sancţiuni. ANES
reprezintă şi oferă consiliere persoanelor victime ale discriminării, la nivel administrativ şi în
justiţie.
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► Comisia Naţională în Domeniul Egalităţii de Şanse (CONES) şi Comisiile Judeţene în
Domeniul Egalităţii de Şanse (COJES)
Promovează, la nivel naţional şi judeţean, principiul egalităţii de şanse. Controlează modul de
aplicare a politicii egalităţii de şanse.

► Reprezentanţii sindicali sau ai angajatorului
Persoanele angajate care se consideră discriminate pe bază de sex, pot să formuleze sesizări
către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat şi să solicite sprijinul
sindicatului sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de
muncă. Dacă situaţia nu s-a soluţionat favorabil, prin
mediere, cu angajatorul, persoana interesată se poate adresa instanţei de judecată, nu mai
târziu de 1 an de la săvârşirea faptei. Cererile în instanţă sunt scutite de plata taxei de timbru.

► Instanţele de judecată civile
Persoana care se consideră discriminată poate formula, în faţa instanţei de judecată, cereri
pentru acordare de despăgubiri civile şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării prezentînd
un minim de probe care să susţină acuzaţia. Pe baza acestora, judecătorul poate prezuma că
a existat o discriminare şi poate cere pârâtului să-şi dovedească nevinovăţia.Termenul pentru
introducerea cererii este de 3 ani de la data săvârşirii faptei sau de la data la care persoana
interesată putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei.
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► Instanţele de judecată penale
Se poate apela la aceste instanţe dacă fapta de discriminare constituie infracţiune (de exemplu,
hărţuirea sexuală, potrivit Codului penal, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă).
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► Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale la rândul său are departamente prin
care se obligă să garanteze drepturile fundamentale în domeniul muncii, cum ar
fi: Departamentul de Afaceri Sociale şi Egalitate Socială (având în coordonarea sa
Direcţia Generală de Incluziune şi Asistenţă Socială), precum şi Departamentul de
Strategie şi Ocuparea Forţei de Muncă (având obligaţia, printre altele, să se asigure
de impunerea responsabilităţii sociale a corporaţiilor).
Instituţiile publice din subordinea MMFPS au şi ele rolul să asigure la nivel central şi în
teritoriu aplicarea unitară a legislaţiei muncii, printre ele se află deja amintita Agenţie Naţională
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, dar şi Direcţiile de Muncă şi Protecţie Socială
judeţene şi a municipiului Bucureşti, Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Agenţia Naţională pentru Protecţia
Familiei.
De asemenea, în subordinea MMFPS se află şi Inspecţia Muncii şi inspectoratele
teritoriale de muncă, care – pe baza Legii 108/1999, rectificată în 2002 – are obligaţia să
urmărească îndeplinirea obligaţiilor legale de către angajatori în domeniul relaţiilor de muncă,
precum şi a celor referitoare la condiţiile de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii
salariaţilor. Trebuie să mai amintim aici şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale, precum şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care, din 2006, împreună
cu agenţiile sale judeţene din teritorii aplică politicile şi strategiile privind ocuparea forţei de muncă
şi formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.
Oricât de anevoioase şi complicate sunt procedurile birocratice ale acestor instituţii,
ele trebuie obligate de către cetăţeni şi de către forurile care au tocmai acest rol, să asigure
implementarea politicilor pe care guvernul şi parlamentul României le-a elaborat. Şi să nu uităm
că Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale poate fi şi ea trasă la răspundere dacă nu
îşi satisface atribuţia de a îndeplini condiţiile ce decurg din statutul României de stat membru
al Uniunii Europene. Cetăţenii României au dreptul să depună petiţii la acest minister, pentru
că el este responsabil pentru punerea în execuţie a politicilor publice şi actelor normative din
domeniul muncii. Dar responsabilitatea de a se redepune în drepturi şi de a trăi cu drepturile
care li se acordă în mod formal nu poate fi pusă doar pe seama cetăneţilor. Este obligaţia
tuturor acestor instituţii să (re)stabilească încrederea oamenilor în ele, este datoria tuturor
puterilor statutului (legislativ, executiv şi judecătoresc) de a dovedi că întra-devăr gândesc şi
acţionează pentru cetăţeni.
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Dacă nu au fost repuşi în drepturile lor de către instituţiile statului, cetăţenii României
pot apela la organisme internaţionale, cum ar fi:
► Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Consiliul Europei, Strasbourg)
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului protejează dreptul la nediscriminare, inclusiv
pe criterii de sex şi orientare sexuală, în legătură cu drepturile şi libertăţile civile şi politice
recunoscute de tratat. Orice persoană fizică, organizaţie neguvernamentală sau grup de
particulari poate sesiza Curtea Europeană a Drepturilor
Omului în cazul în care se poate pretinde victimă a unei discriminări bazate, printre altele,
pe criteriul sexului. Plângerea este admisibilă, în anumite condiţii: reclamantul să apeleze, în
prealabil, la toate căile de acţiune la nivel naţional şi sa înainteze plângerea în termen de 6 luni
de la data deciziei interne definitive. Hotărârile Curţii sunt obligatorii pentru statul român şi, în
baza lor, Curtea poate dispune acordarea de despăgubiri şi restabilirea dreptului încălcat.
► Curtea Europeană de Justiţie (Uniunea Europeană, Luxemburg)
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene pot să sesizeze Curtea Europeană de Justiţie
în cazul în care se consideră victime ale încălcării legislaţiei Uniunii Europene referitoare la
egalitatea între sexe.
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► Comitetul privind eliminarea discriminării faţă de femei (Organizaţia Naţiunilor Unite)
Comitetul poate fi sesizat în legătură cu fapte de încălcare a drepturilor prevăzute în Convenţia
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei. Pentru ca petiţia să fie admisă,
reclamantul trebuie să fi epuizat, în prealabil, toate căile de acţiune disponibile la nivel naţional.
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IMPORTANT DE REŢINUT!

► Pentru ca cetăţenii să-şi poată impună şi ceară drepturile, nici pe departe nu este de ajuns
ca ei să le cunoască şi – în cazul încălcării acestora – nu este de ajuns ca ei să ia decizia
(şi eventual să şi aibă toate resursele umane şi materiale suficiente) de a face demersurile
necesare pentru a se repune în drepturi de către angajatori, inspecţii ale muncii, sau
tribunale naţionale sau internaţionale.

► Recunoaşterea şi cunoaşterea drepturilor fundamentale ale omului (în domeniul muncii)
nu atrage după sine în mod automat asigurarea efectivă a dreptăţii sociale, care poată să
rămână pentru foarte mulţi un ideal foarte îndepărtat chiar dacă noi toţi trăim în acelaşi
sistem juridic care formal garantează aceste drepturi pentru toţi.
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► Drepturile noastre ca şi drepturi ale omului nu se reduc la legile care le garantează. Dar
aceste legi pot fi puse în slujba impunerii acestor drepturi. Mai departe, cele din urmă se pot
îmbunătăţi, şi trebuie îmbunătăţite, precum şi impunerea efectivă a lor trebuie asigurată.
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► Apelul la drepturile economice, sociale, culturale şi civice ale omului şi asigurarea acestora
prin legi, în sine nu schimbă modul în care economia este organizată sau bunăstarea este
distribuită în societatea noastră.
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► Totuşi: în vederea promovării şi realizării dreptăţii sociale să utilizăm aceste drepturi şi legi
ca instrumente care ne pot capacita, întări, face mai puternici ca şi persoane (şi/sau ca şi
indivizi care ne asumăm apartenenţa la anumite grupuri) în faţa sistemului, sau altor indivizi
sau altor grupuri care ne neîndreptăţesc pentru că suntem romi, sau pentru că suntem femei,
sau din alte motive.
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SITUAŢIA PERSOANELOR
DE ETNIE ROMĂ PE PIAŢA MUNCII
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Locul de muncă – fie el o fabrică, un birou, o fermă agricolă, sau chiar strada – ca şi
orice altă instituţie socială, ne poate face viaţa mai uşoară şi mai bună, sau din contra, mai
grea şi mai rea. Fiecare dintre noi are un loc de muncă, pentru că fiecare dintre noi lucrează
undeva, ceva. Unde şi ce anume lucrăm nu depinde doar de noi. Nici măcar ceea ce am dori să
devenim nu depinde doar de noi. Pentru că de mici copii învăţăm de la alţii ce anume trebuie să
dorim şi chiar ce anume ne putem dori.
Părinţii ne îndrumă către anumite ocupaţii (pentru că şi ei le-au avut, sau din contra,
pentru că nu le-au putut avea); şcoala ne promite că ne pregăteşte pentru meserii bune (pe
când ne poate pregăti doar pentru meserii despre care cadrele didactice, la rândul lor formate
tocmai într-un anumit fel, presupun că sunt cele mai bune şi cele mai căutate); mass media
şi reclamele comerciale ne ameţesc cu imaginile succesului (ne arată modelul care de multe
ori nu face altceva decât să ne simţim neîmpliniţi şi pe deasupra să ne simţim vinovaţi că nu
am reuşit să devenim ceea ce aceste imagini ne dictează că este bine să fi devenit); statul
ne garantează că face totul pentru ca noi să trăim bine şi că ne protejează dacă noi la rândul
nostru ne plătim taxele şi impozitele; angajatorii ne asigură de condiţii de muncă, de plată
şi de carieră optime; mai multe organizaţii ne învaţă cum să ne scriem CV-uri şi cum să ne
comportăm la interviuri; companii naţionale sau internaţionale vin şi pleacă, ne angajează şi ne
concediază; şi până la urmă piaţa muncii – ca o mână abstractă pe care nu o vedem – dictează
ce anume trebuie produs şi consumat, de ce şi de cine este nevoie şi pentru cât timp.
Ne place sau nu acest sistem în care trăim, îl acceptăm sau nu, încercăm sau nu să-l
schimbăm, cu toţii încercăm să ne acomodăm şi să ne integrăm în el într-o măsură sau alta.
Dar chiar dacă doresc acest lucru, unii dintre noi nu reuşesc să-l facă, pentru că sistemul social
îi exclude de la această şansă. Printre altele prin modul în care este organizat şi conceput, şi
prin felul în care oamenii relaţionează între ei şi gândesc unii despre alţii. Sau, până la urmă,
datorită faptului că toate acestea laolaltă, practicile individuale şi instituţiile (ceea fac oamenii
din instituţii, şi ceea ce fac instituţiile din oameni) sunt impregnate şi de acţiuni discriminatorii.
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Piaţa muncii (ca orice altă instituţie socială) poate fi şi cauza, dar şi soluţia la fenomene
cum ar fi tratamentul nedrept, marginanalizare şi excluziune socială. Nesoluţionarea acestor
fenomene problematice pe piaţa muncii are costuri sociale, economice şi politice enorme, mai
Pentru că discriminarea exclude anumiţi oameni de la anumite profesii şi ocupaţii, sau chiar le fură
şansa de a avea un loc de muncă oarecere, sau face ca anumiţi oameni (pentru că sunt de etnie
romă, sau femei, sau tineri) să nu beneficieze de aceeaşi recunoaştere (materială şi simbolică)
a muncii lor precum beneficiază cei care sunt cotaţi drept mai importanţi sau mai acceptabili de
către societate. Discriminarea nu este doar o distincţie culturală inocentă între cei care ne plac şi
cei care nu ne plac. Ea generează dezavantaje sociale şi economice care la rândul lor conduc la
ineficienţă economică şi la inegalitate socială. Mai departe, inegalităţile persistente în venituri şi
în oportunităţi pe piaţa muncii diminuează efectivitatea acţiunilor care sunt concepute tocmai în
vederea eliminării discriminării. Nemaivorbind despre faptul că foarte mulţi oameni au acces la
muncă doar în economia informală, şi din acest motiv nu au acces nici măcar formal la politicile de
nediscriminare şi de egalitate gândite în raport cu locurilor de muncă formale.
Pentru că discriminarea pe piaţa muncii generează dezavantaje în toate domeniile
vieţii, şi le generează în aşa fel încât le şi agravează şi intensifică de la o generaţie la alta.
Căci intervenţiile punctuale şi separate în diferite domenii (de exemplu şcoală, sănătate etc)
nu pot conduce la rezultate consolidate dacă situaţia economică a oamenilor nu se schimbă,
şi dacă nu se asigură efectiv tuturor şansa să aibă acces la muncă decentă prin care ei să-şi
asigure traiul decent. Mai degrabă, din păcate, aceste intervenţii punctuale, sau mai precis lipsa
rezultatelor aşteptate, reproduc ideea că anumiţi oameni “se aşteaptă” să fie şi trebuie “asistaţi”
şi “protejaţi”, “fără să dorească să muncească”. Toate aceste fenomene până la urmă pot să
conducă la instabilitate politică şi conflicte sociale. De aceea, încă o dată trebuie să ne amintim
că problema discutată nu este “problema romilor”, ci este problema întregii societăţi. Pentru că
nu romii în sine, ci întreaga societate o generează, printre altele prin modul în care îi tratează pe
romi, şi pentru că până la urmă întreaga societate are de suferit dacă nu schimbă practicile sale
culturale şi socio-economice.

“Analizele ştiinţifice definesc populaţia de romi ca o populaţie cu risc ridicat de sărăcie
şi excluziune socială”, afirmă Gelu Duminică şi Mariana Preda în cartea “Accesul romilor pe
piaţa muncii” (Bucureşti: Editura Cărţii de Agrobusiness, 2003). Făcând trimitere la publicaţia
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“Indicatori privind comunităţile de romi din România”, realizată de către Institutul de Cercetare a
Calităţii Vieţii din Bucureşti în 2002, autorii arată următoarele:
► În 1999, un număr de 23,4% dintre persoanele active, romi, erau salariate. În 1998,
numărul acestora a scăzut la 12,9%. A scăzut şi numărul patronilor de la 0,8% în
1992, la 0,5% în 1998. Singura variabilă în creştere este cea a activităţilor pe cont
propriu (zilieri) de la 22,1% în 1992, la 33,6 % în 1998.
► Gradul de ocupare a populaţiei de romi din România este mult mai mic decât cel al
populaţiei la nivel naţional (47% faţă de 61,7 %).
► Din totalul populaţiei ocupate, aproximativ 27,5% sunt salariaţi, procent reprezentat
în proporţie de 65% de către bărbaţi.
► Ponderea femeilor casnice este de peste 4 ori mai mare în rândul populaţiei de romi
decât în cea la nivel naţional şi arată slaba participare a femeii pe piaţa muncii.
► Aproximativ 80% din salariaţii necalificaţi au ca nivel de pregătire maximum 8 clase
terminate. Salariaţii calificaţi în cea mai mare parte a lor (57%) au minimum şcoală
profesională, iar ceilalţi 43 % au un nivel de instruire cuprins între 4 şi 8 clase;
► Cei mai mulţi dintre romii din România (71,7%) sunt lucrători pe cont propriu (zilieri).
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Investigaţiile arată că deficitul în calificarea profesională este şi mai mare în rândul
tinerei generaţii. Şi că generaţiile care erau la vârstă şcolară între 1950-1970 prezintă un nivel
mai ridicat de şcolaritate decât generaţia de vârstă şcolară din 1980-2000.
Ceea ce priveşte diferenţele între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, facem apel aici la
cercetarea realizată în 2008 de către Mircea Comşa, Cosima Rughiniş şi Claudiu Tufiş, intitulată
“Atitudini faţă de muncă în România” (Fundaţia Soros România). Printre altele ea ne arată că
indiferent de realizarea unei munci plătite sau nu, femeile petrec mai mult timp pentru muncile
casnice, iar bărbaţii mai mult timp pentru munca plătită.
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Tabelul de mai jos ne arată numărul mediu de ore, raportat la populaţia adultă de
neromi, respectiv romi – pe sexe.

Neromi

Romi

Feminin

Masculin

Feminin

Masculin

Muncă plătită

3.5

4.9

2.0

5.0

Muncă în gospodărie

6.1

4.7

7.1

4.4.

Total muncă

9.6

9.6

9.1

9.4
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Considerând că toţi indivizii care petrec timp pentru a realiza muncă plătită participă
de fapt pe piaţa muncii, cercetătorii observă că femeile rome participă semnificativ mai rar pe
piaţa muncii decât cele nerome, dar în cazul bărbaţilor nu există o diferenţă semnificativă. Din
punct de vedere cantitativ, luând în calcul doar persoanele care petrec o oarecare cantitate de
timp pentru muncă plătită, se observă că în medie persoanele nerome estimează că petrec
cu aproximativ jumătate de oră mai mult pentru muncă plătită decât cele rome. Iar în ceea ce
priveşte calitatea ocupării măsurată prin statutul ocupaţional, diferenţele dintre persoanele rome
şi cele nerome sunt substanţiale, precum arată tabelul de mai jos.
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Neromi

Romi

Femei %

Bărbaţi %

Femei %

Bărbaţi %

Angajaţi

87

77

52

36

Patroni

6

6

3

1

Lucrători pe cont propriu

3

7

4

15

Zilier

1

3

13

16

Non-răspuns
(“Nu are loc de muncă”)

3

6

29

32
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Autorii afirmă: categoria non-răspunsurilor se datorează faptului că întrebarea privind
statutul ocupaţional era aplicată doar subiecţilor care considerau că au un loc de muncă plătit,
care nu include o proporţie semnificativă dintre subiecţii romi dar şi neromi. Observând că – în
pofida faptului că indicatorii folosiţi în ancheta ICCV din 1998 şi cercetarea de faţă sunt diferiţi
– ei conclud că din totalul bărbaţilor romi care realizează muncă plătită, aproximativ două treimi
sunt zilieri sau lucrează pe cont propriu (incluzând aici şi categoria non-răspunsurilor), “prin
urmare, situaţia nu pare să se fi îmbunătăţit în ultimii zece ani”.
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VULNERABILITATEA MULTIPLĂ
A FEMEILOR ROME
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În cazul femeilor, discriminarea etnică şi de gen funcţioneză de multe ori împreună.
Şi ea funcţionează, am putea spunea, chiar fără ca cei care o practică să fie conştienţi de
acest lucru, căci datorită stereotipurilor pe care nu le (re)cunosc ca atare, oamenii nici nu-şi
dau seama că îi dezavantajează pe unii pe baza culorii pielii sau sexului lor, ci consideră că „îi
tratează aşa cum aceştia merită să fie trataţi”. Oricum ar fi, discriminarea, şi prejudecăţile care
susţin tratamentul nedrept, sunt cauze majore ale excluziunii sociale şi sărăciei.
În condiţiile legislaţiei care interzice discriminarea, cea din urmă se practică în forme
indirecte, de multe ori fiind mascată de intervenţii aparent neutre, care însă – datorită condiţiilor
în care de exempu femeile rome trăiesc – au un impact negativ doar sau mai ales asupra lor,
excluzându-le de la o serie de resurse sociale şi materiale.
De asemenea, poate şi datorită asimilării idealului egalităţii cu realităţile socialiste, sau
cel puţin cu teama de a nu eradica diferenţa dintre femei şi bărbaţi (mai degrabă în sensul de a
nu masculiniza femeile), egalitatea continuă să fie văzută ca un element care nu-şi are locul în
noua societate post-socialistă. Şi mai mult, spiritul competiţiei în contextul economiei de piaţă
denaturează de multe ori şi în ochii multora cauzele inegalităţilor: fixează ideea că – mai ales în
condiţiile asigurării egalităţii în faţa legii – individul este responsabil atât pentru succesele, cât şi
pentru eşecurile sale; astfel ascunde impactul relaţiilor sociale şi al regimurilor de putere asupra
şanselor de afirmare şi carierei de viaţă a individului.
Mai departe, mulţi dintre cei care recunosc valoarea egalităţii, nu fac distincţia dintre
egalitatea formală (cea în faţa legii) şi cea efectivă (care se realizează sau nu în viaţa de zi cu
zi a oamenilor). Cauza principală a acestei atitudini este nerecunoaşterea faptului că diferenţele
între oameni, şi modul în care oamenii înţeleg/explică aceste diferenţe se formează în anumite
situaţii concrete, marcate de relaţii de putere, astfel încât aceste diferenţe se transformă în
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inegalitate. Şcoala, locul de muncă, politicile unui stat, mass media, ca şi instituţii sociale – în
condiţiile în care societatea contemporană este gândită şi în termenii drepturilor fundamentale
ale omului – ar trebui să re-echilibreze dezavantajele copiilor care se nasc şi cresc în medii de
viaţă precare. Dar ele, din contra, pot nu doar să reproducă, dar să şi intensifice inegalităţile, în
timp ce maschează cauzele lor, susţinând responsabilitatea individului şi familiei.
Şi mai departe, nerecunoscând cauzele sociale ale excluziunii şi vulnerabilitatea
crescută a unora faţă de excluziune (cum sunt şi femeile rome) – în condiţiile acceptării
principiului tratamentului egal – mulţi nu pot înţelege de ce este nevoie de tratament special
în cazul acestor grupuri vulnerabile. Astfel de reacţii putem întâlni chiar şi printre membrii
grupurilor vulnerabile, cine – exprimându-şi temerea că grupul lor ar putea fie asimilat în mod
general cu sărăcia şi cu diversele probleme sociale – accentuează mai ales dezavantajele
acţiunilor afirmative. Alţii dintre ei atenţionază asupra unui alt efect posibil, cel al creării
dependenţei faţă de astfel de practici afirmative. Duşmanii acestei strategii aparţinând majorităţii
exprimă chiar opinii conform cărora tratamentul special al grupurilor vulnerabile dezavantajează
şi tratează nedrept populaţia majoritară.
În măsuri diferite, dar toate aceste poziţii uită de faptul că asigurarea drepturilor formale,
ba chiar şi a dreptului la nediscriminare – fără strategii temporare care să se adreseze punctual
eliminării unor dezavantaje acumulate în timp şi structural de către grupurile vulnerabile –,
indivizii aparţinând celor din urmă nu au nici o şansă să depăşească condiţiile lor socialeconomice. Într-o ultimă măsură ele nu iau în considerare că femeile rome au de înfruntat în
viaţa lor cotidinaă atât prejudecăţile privind femeile, cât şi cele privind romii, atât discriminarea
pe bază de etnie, cât şi cea pe bază şi gen, precum şi excluziunea socială şi sărăcia.
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Femeile rome au un rol productiv important în familiile şi comunităţile lor, chiar dacă
acesta se exercită ca şi o muncă invizilă. Neplătită (precum în cazul muncii domestice) sau
slab plătită (precum sunt muncile prestate în economia informală). Poziţia şi rolul lor ca şi femei
(aşa cum ele sunt definite de către normele comunitare, dar şi de aşteptările societătii mai largi
referitoare la relaţiile şi caracteristicile de gen) structurează şansele lor de afirmare în viaţă.
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Datorită acestor regimuri de gen dominante, femeile rome sunt afectate diferit decât
bărbaţii romi de condiţiile materiale în care ele trăiesc, dar şi de rasismul anti-ţigănesc
al societăţii majoritare. Sexismul la care ele sunt supuse transformă experienţa trăită a
discriminării pe baza etniei lor.
Pe de altă parte, datorită faptului că ele sunt percepute prin stereotipurile dominante
despre romi şi sunt supuse discriminării etnice înscrise în modul în care societatea
funcţionează, experienţa feminină a femeilor rome este diferită de cea a femeilor ne-rome.
Rasismul care le inferiorizează transformă experienţa dezavantajării lor pe baza sexului.
Accesul femeilor rome (grupul ţintă prioritar al proiectului nostru) pe piaţa muncii, şi în
mod particular la munci decente este îngrădit de o mulţime de factori, cum ar fi:

► lipsa sau gradul redus al educaţiei lor şcolare, care la rândul său se poate datora
condiţiilor materiale precare ale familiilor lor, precum şi sistemului educaţional şcolar
incapabil să asigure accesul tuturor măcar la educaţia obligatorie conform legii;

► lipsa actelor de identitate, fenomen care nu numai că exclude posibilitatea angajării
lor în economia formală, dar atrage după sine şi ne-accesul lor la protecţie socială (la
rândul său acest factor rezultă şi din lipsa actelor de proprietate asupra locuinţelor
în care trăiesc, sau din lipsa unui domiciliu stabil, datorat şi unor evacuări din cauza
imposibilităţii de plată cauzată de pierderea locurilor de muncă, sau imposibilităţii de
a avea o locuinţă în proprietate personală);
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► lipsa de informaţii despre posibilităţile de calificare, recalificare şi de ocupare
profesională, respectiv procedurile birocratice de accesare a instituţiilor care oferă
aceste informaţii, cursuri şi/sau plasamente la alte cursuri;
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► constrângerile de ordin familial şi normele comunitare tradiţionale referitoare la rolurile
femeilor şi relaţiile de gen, în urma cărora ele se căsătoresc şi dau naştere la copii la
vârste foarte tinere, prestează toate muncile domestice, au grijă de membrii dependenţi
ai familiei, toate acestea în condiţii de viaţă precare şi în condiţiile în care statul nu
garantează accesul gratuit al persoanelor dependente la instituţii care să îi îngrijească;

► condiţiile de sărăcie în care ele trăiesc şi care le determină să accepte orice tip de
muncă aducătoare de oricât de puţin venit, de obicei suficient doar supravieţuirii de
pe o zi pe alta;

► condiţiile neadecvate de locuire, inclusiv precaritatea infrastucturii de bază ale locuinţei
şi vecinităţii în care trăiesc (lipsa de apă, gaz, curent, drum asfaltat, transport în
comun, servicii medicale, şcoală, grădiniţă etc), care printre altele intensifică greutăţile
inerente muncii domestice şi de îngrijire a membrilor de familie dependenţi;

► lipsa de încredere în sine, şi a stimei de sine, pe care femeile rome şi le cultivă şi
în urma interiorizării devalorizării lor atât în comunităţile proprii, cât şi din partea
populaţiei majoritare;
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► auto-devalorizarea care rezultă şi din dependenţa lor economică (susţinută şi de
lipsa de orice fel de proprietate), precum şi din condiţiile de muncă şi de viaţă
nedemne condiţiei umane, pe care le învaţă să le accepte, neavând mijloacele
schimbării acestora;

► dificultatea reconcilierii vieţii de familie cu activitatea profesională, datorată printre
altele şi lipsei serviciilor sociale accesibile în materie de îngrijirea membrilor de
familie dependenţi;
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► atitudinea angajatorilor faţă de romi în general şi faţă de femeile rome în special, bazate
pe stereotipuri şi prejudecăţi, precum şi practicile discriminatorii rezultate din acestea;

► lipsa de informaţii privind legislaţia oportunităţilor egale şi anti-discriminării atât la
femeile rome, cât şi la angajatori;

► imaginea negativă despre romi promovată de mass media, care descurajează
angajatorii în raport cu angajarea romilor şi susţine ideea periclitării „siguranţei
noastre de către romi”;

► tratamentul inegal al persoanelor de etnie romă în instituţiile administraţiei publice
şi în şcoli, cu repercusiuni negative asupra relaţiei cu autorităţile şi asupra şanselor
ocupării unui loc de muncă;

► statul român care nu-şi exercită obligaţia de a asigura fiecărui cetăţean al său
indiferent de etnia, genul, vârsta acestuia, în mod efectiv drepturile fundamentale ale
omului (dreptul la locuire, muncă decentă, educaţie şcolară, sănătate);
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► sistemului economic caracterizat şi de competiţia pentru creşterea profitului şi de
exploatarea muncii informale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, care
sunt nevoite să-şi vândă forţa de muncă fiind constrânşi de nevoia supravieţuirii de
pe o zi pe alta.

Cazul prezentat mai jos redă sintetic aceste stări de fapt prin povestea unei femei de etnie
romă din oraşul Timişoara, notată de mine în anul 2007 în cadrul cercetării “Incluziunea şi
excluziunea romilor în România”.
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După ultimele blocuri ale cartierului Blascovici, nici ele în stare prea bună, pe dreapta apare o
baracă, un pic mai încolo vreo alte patru barăci şi şoproane făcute pe câmp din diverse materiale
(carton, nylon, aluminiu, lemn). Mai încolo de aceste barăci se află alte familii, în alte barăci,
ei sunt veniţi din alte locuri. Cei cu care vorbim noi, accentuează: „noi suntem din Timişoara, avem buletin de
Timişoara”. Povestesc despre cum şi pe unde au stat înainte, cum au ajuns aici, şi cum nu mai ştiu ce să mai facă,
după opt ani de zile. N-au loc de muncă, n-au asigurări, căci n-au nici ajutor social. Nu demult au primit amendă
de la salubritate, căci depozitează fier vechi. Este fierul pe care-l colectează de aici-acolo, sursa lor de venit.
N-au electricitate, n-au apă, iarna fac foc folosind haine, pantofi, flacoane din plastic. Cazul a fost mediatizat, prin
European Roma Rights Center a devenit chiar şi subiect internaţional.
E.L. şi L.L., două femei din acest cartier, sunt invitate la un moment dat să participe la întâlnirea organizată în
cadrul proiectului „Timişoara – oraşul incluziunii sociale”, un proiect susţinut printre altele de Institutul Intercultural
Român şi Primăria Municipiului Timişoara. Ele nu prea înţeleg ce trebuie să facă acolo. Li se spune în franceză şi
în română că este vorba despre un exerciţiu democratic: cetăţenii îşi spun părerea despre cum se simt ei în oraşul
lor. E.L. a făcut multe „exerciţii democratice”: i-a scris preşedintelui României, care de altfel i-a şi răspuns, vine de
multe ori la primărie, îşi sesizează problema majoră şi nimic nu se întâmplă după asta. Anul trecut a venit poliţia
şi salubritatea la ei, să facă „curat”: au dac foc la barăci, au ars şi documentele care erau acolo, au apărut la ei
dimineaţa la ora cinci, i-au scos din barăci, şi au început să dea foc. Apoi şi-au reconstruit barăcile, nu au unde
să meargă, şi ei oricum au buletin de Timişoara. Ele, asemenea celorlalţi invitaţi la discuţii, trebuie să răspundă
la întrebarea: „ce înseamnă să trăieşti bine în Timişoara”. Toată lumea face nişte notiţe pe foile colorate… Şi din
ele reiese că există în oraşul Timişoara persoane pentru care a trăi bine înseamnă a nu trăi sub cerul liber pe
câmp. E.L. asta scrie pe hârtia ei: „ Pentru mine a trăi bine înseamnă să nu dorm în câmp”. Lucruri elementare,
care îi lipsesc cu desăvârşire: patru pereţi, un acoperiş, curent, apă etc. Şi apoi toate celelalte: locul de muncă,
asigurarea medicală, sănătatea.
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A doua zi vrem să scoatem adeverinţele lui E.L. şi al soţului ei de la finanţe (cum că n-au nici un fel de venit), de
care au nevoie la forţele de muncă, iar apoi să mergem înapoi la asistenţă socială (ca să depunem dosarul pentru
ajutor social). Mergem cu două troleibuze, aşteptăm mult în staţii, mergem mult, mult, este cald… Primăria este în
centru, finanţele la marginea oraşului, asistenţa socială cam la doi km de primărie, Casa de Asigurări de Sănătate
iarăşi într-o altă parte, şi tot aşa. Cât am umblat în acea zi, ne-a luat cam cinci ore. Un traseu lung al birocraţiei. O
experienţă trăită a cercurilor vicioase. Şi, printre altele, biletele de autobus costă mult. Ca să facă acest traseu, de
la ei din Blascovici, E.L. ar avea nevoie de cel puţin opt bilete, asta înseamnă o sută de lei. Dacă o prinde din nou
fără bilet, iarăşi primeşte o amendă. Iar pe jos probabil i-ar lua toată ziua.
La finanţe poate să scoată documentul numai pentru soţul ei. Al ei nu este gata, o reprogramează pentru vineri.

44

Oportunităţi egale şi ne-discriminare pentru femeile rome în domeniul muncii

Mergem mai departe: înapoi spre oraş la CAS. Acolo deja este închis pentru public, aflăm totuşi că hârtiile soţului
sunt în ordine, îi mai lipsesc „doar” banii şi devine asigurat în toată regula.
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A treia zi mă întâlnesc cu E.L.de dimineaţă. Luăm un troleu şi mergem către CAS. Cam într-o oră rezolvăm
acolo, se dau numere de ordine, stăm până ne vine ordinea. Plătim asigurarea. Pornim către spital, ne ia
desigur mult şi acest drum, între timp povestim de toate cu E.L. Despre cum trăiesc ei; cum şi-au făcut un WC
săpând o groapă şi punând în jur nişte scânduri; de unde îşi aduc apa; cum stau copiii la lumânare; cum îşi fac
de mâncare (vara punând foc afară); n-au lemne pentru încălzire (folosesc haine şi flacoane); despre şobolanii
uriaşi care le umblă prin casă; despre cum nu primesc copiii manuale la şcoală şi cum n-au reuşit să înveţe să
citească şi au fost lăsaţi repetenţi; despre disperarea ei fără sfârşit; despre cum trebuie să fie ea şi femeie şi
bărbat, pentru că I.L. oricum este bolnav şi nu poate lucra (nu putea nici înaintea accidentului): despre cum lui
I.L., înainte de accident, la pocăiţi i s-a spus că i s-a va întâmpla ceva, şi cum Dumnezeu i-a arătat că îl poate
omorî, dar l-a lăsat în viaţă; despre foamea copiiilor; despre cum le-au ars barăcile şi cum s-au întors la ei cei
cu pricina să-i certe că „au făcut scandal la ziare şi televiziune şi i-au făcut de ruşine”. În vecinătatea spitalului
se află Centrul de Sânge. E.L. vrea să doneze sânge, îmi spune că n-a fost aici de ani de zile... Are fişă făcută,
mi-o arată, scria ianuarie 2007, deci a fost chiar recent. Cu o ocazie se ia o jumătate de litru de sânge. Are doar
45 de kilograme, şi este anemică, nu prea vor s-o ia, dar totuşi... Ideea este că primeşte şapte bonuri de masă,
fiecare valorând 7,8 RON – în total vreo 50 RON, din care poate să şi vândă să facă nişte bani. Îmi povesteşte
şi despre cum şi-a scos ea firele nu demult, după şapte ani după cezariană. Şi îmi mai spune cum născuse. În
timpul sarcinii n-a fost deloc la control. Nu ştia că are gemeni. Nici medicul cu care a născut n-a ştiut. Pe primul
l-a născut normal, pe urmă n-a mai avut dureri, totuşi doctorul i-a semnalat că ceva nu este în ordine, şi întrun final, făcându-i ecografie, a observat al doilea copil, atunci au adormit-o şi i-au făcut cezariană. După toate
astea ei i-a fost frică să se mai întoarcă să-i scoată firele. Acum are ceva cu urechea dreaptă, tocmai de asta
n-au angajat-o la salubrizare. Pe drum, mâncăm o brânzoaică, ne oprim la asistenţă socială, să mai întrebăm ce
le trenuie la dosar... E.L. speră, că cineva îi va spune că este în ordine, îi primeşte dosarul pentru ajutor social.
Doamna de la ghişeul de la intrare, care ia actele, ne spune că îi poate lua dosarul... apoi se duce şi întreabă,
revine, i s-a spus, că, chiar dacă ea ar lua dosarul, oricum acesta va fi oprit şi ea tot nu va primi ajutorul social
până nu îşi achită amenzile. Deci n-are rost să-l lase. Şi ea cunoaşte cazul. Ştie că ei au avut ajutor social, dar
nu demult Asistenţa Socială le-a găsit de lucru, i-a repartizat către RETIM, şi în acest moment i-au scos din
drepturile de ajutor social. Însă RETIM-ul nu i-a angajat pe motiv de stare de sănătate. În drumul între asistenţă
socială şi RETIM şi-au pierdut ajutorul social. Şi nimeni nu i-a mai pus înapoi în acest drept automat.
Trebuia să facă un nou dosar. Şi aşa s-a început calvarul din nou....
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NU UITA!

► Statul de drept are obligaţia să asigure egalitatea în domeniul muncii tuturor
cetăţenilor săi indiferent de etnia, genul/sexul, vârsta, orientarea lor sexuală, dar
organizaţiile angajaţilor şi angajatorilor, organizaţiile societăţii civile şi până la urmă
toţi indivizii au rol important în realizarea efectivă a acestei egalităţi!

► Este important pentru tine să-ţi cunoşti drepturile asigurate de lege, chiar dacă asta
nu este suficient pentru ca ele să ţi asigure în mod efectiv!

► Dacă simţi că eşti tratat(ă) nedrept atunci când aplici pentru un loc de muncă,
sau când eşti nevoit(ă) să lucrezi în condiţii nefavorabile, sau când angajatorul te
hărţuieşte, pentru că eşti femeie şi/sau pentru că eşti de etnie romă, este important
pentru tine să acţionezi!

► Legile nu vor funcţiona niciodată de la sine, şi tu trebuie să le impui, trebuie să crezi
în dreptatea ta, este vorba despre drepturile tale fundamentale, este vorba despre
dreptul tău de a te repune în drepturi!
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► În cazul nerespectării drepturilor tale fundamentale în domeniul muncii, printre altele
în cazul discriminării sau hărţuirii tale la locul de muncă (sau cu ocazia angajării) poţi
apela la instituţiile statului, iar angajatorul este nevoit să dovedească că nu te-a tratat
în mod discriminator!
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► Pentru tine, ca şi angajator (indiferent dacă lucrezi în sectorul public sau privat),
promovarea diversităţii culturale şi crearea unui mediu de lucru liber de discriminare
nu înseamnă doar că respecţi legislaţia (europeană şi naţională) în acest domeniu.
Aceasta este parte integrantă a strategiei tale de a încuraja creativitatea şi inovaţia,
de a dezvolta capitalul uman prin care lucrezi, de a avea acces la forţă de muncă
diversificată, dar şi de a evita litigiile, absenteismul şi pierderea angajaţilor tăi din
motivul că nu le respecţi drepturile!
► Personalul instituţiilor de stat de la nivel central şi local are obligaţia să cunoască şi
să transpună în practică legislaţia care asigură drepturi egale, oportunităţi egale şi
eliminarea discriminării (în domeniul muncii), să vegheze asupra implementării lor şi
să sancţioneze abaterile de la ele. Fără dedicaţia efectivă implementării lor şi fără
măsuri financiare care să susţină acest demers măsurile legislative nu o să elimine
de la sine discriminarea şi inegalitatea în domeniul muncii!
► Indiferent dacă eşti angajator sau angajat, persoană care ia decizii sau persoană
afectată de aceste decezii, este obligaţia ta să elimini discriminarea în domeniul
muncii!
► Discriminarea violează drepturile fundamentale ale omului, perpetuază stări socioeconomice precare nedemne pentru viaţa umană peste mai multe generaţii, iroseşte
talente şi până la urmă are efect negativ nu doar asupra condiţiei individului, ci şi
asupra progresului economic şi social!
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► Locul de muncă este un punct esenţial în eliberarea societăţii de discriminare, pentru
că acesta aduce laolaltă persoane de etnie, gen şi vârstă diferită, şi are potenţialul
de a crea sentimentul apartenenţei şi de a spulbera stereotipurile ce stau la baza
discriminării.
► Asigurarea efectivă a egalităţii şi a oportunităţilor egale în domeniul muncii este atât
dreptul, cât şi obligaţia noastră a tuturor!
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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, afişe)
► 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
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
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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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