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2005

Introducere
În martie 2005 Agenþia de Dezvoltare Comunitarã
«Împreunã» (Agenþia Împreunã) a mandatat o echipã de tineri
studenþi romi sã studieze problema accesului la servicii sociale
în câteva dintre comunitãþile de romi din România.
Realizarea acestui raport a fost susþinutã financiar de cãtre
KERKINACTIE Olanda prin proiectul «Monitorizarea accesului
romilor la servicii sociale». Raportul de faþã este al doilea
produs al Departamentului de Monitorizare a Accesului Romilor
la Servicii Sociale din cadrul Agenþiei de Dezvoltare Comunitarã
«Împreunã», dupã raportul privind accesul romilor pe piaþa
muncii, realizat ºi lansat în anul 2005.
Editarea materialului a fost realizatã cu sprijin financiar din
partea Fundaþiei pentru o Societate Deschisã Bucureºti.
Comunitãþile selectate au provenit atât din mediul urban,
cât ºi din cel rural tocmai pentru a avea o imagine de ansamblu
legatã de accesarea serviciilor sociale de cãtre comunitãþile de
romi. Atunci când s-a decis studierea accesului romilor la
serviciile sociale s-a dorit, de fapt, o mai bunã cunoaºtere a
problemelor cu care se confruntã comunitãþile de romi la nivel
local.
Acest raport nu face decât sã fie o completare la ceea ce
s-a spus deja pânã acum în literatura de specialitate, la
mãsurile propuse deja pentru eliminarea tuturor obstacolelor în
accesarea serviciilor sociale de bazã de cãtre cetãþenii români
de etnie romã.
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Obiectivele raportului
Chiar dacã pânã în anul 2005 s-au adoptat diverse
programe/strategii (inter)guvernamentale pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor, problemele la nivel local încã persistã, ºi chiar
par a creºte în amploare. Prin ideile pe care le vom promova în
acest raport dorim sã semnalãm tuturor actorilor interesaþi
(autoritãþilor publice, agenþii internaþionale, ONG rome etc) cã,
deºi s-au adoptat diverse programe, strategii ºi planuri,
obiectivele sunt încã departe de a fi atinse. Mai mult, raportul
nu face decât sã punã în evidenþã faptul cã problemele romilor
au fost ºi încã rãmân destul de grave.
Raportul nu se doreºte a fi unul exhaustiv, ci vrea sã punã
în luminã problemele cu care se confruntã comunitãþile de
romi, din diverse zone ale þãrii. Credem cã zonele alese oferã o
imagine generalã, respectându-se diverse criterii sociologice de
selectare a locaþiilor de studiu (sãrac-nonsãrac; urban-rural;
tradiþional–netradiþional; distribuþie geograficã).

Limitele evaluãrii
Numãrul mare de comunitãþi de romi, precum ºi
diversitatea problematicii întâlnite în perioada de colectare de
date, ne-au determinat sã punem accentul pe un numãr de 16
comunitãþi locuite de un numãr semnificativ de romi.
De asemenea, au fost selectate domeniile principale de
interes care apar în toate comunitãþile, ºi anume: educaþia,
sãnãtatea, ocuparea forþei de muncã ºi locuirea/infrastructura.
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Organizarea evaluãrii
O echipã de cercetare formata din membri ºi colaboratori ai
Agenþiei Împreunã, a fost responsabilã pentru elaborarea
metodologiei de culegere a datelor, relaþia cu actorii relevanþi,
controlul culegerii datelor în teren ºi raportarea finalã.
Etapa de analizã în dinamicã a indicatorilor privind
comunitãþile de romi s-a realizat prin analiza secundarã a
datelor ºi analiza literaturii în domeniu.
Culegerea datelor în teren a fost efectuatã de o echipã
formatã din 16 tineri studenþi romi, colaboratori ai Agenþiei
Împreunã.
Pentru obþinerea feed-back-ului la raportul intermediar, au
fost consultaþi specialiºti în domeniul problematicii roma,
precum ºi alþi specialiºti în domeniul politicilor sociale ºi al
managementului proiectelor.

Structura raportului
Capitolul 1 prezintã o serie de date socio-economice privind
populaþia romã din România, în dinamicã, urmãrind evoluþia lor
în perioada 1990-2005.
Capitolul 2 prezintã, într-o manierã agregatã ºi sinteticã,
informaþiile referitoare la datele culese din teren în ceea ce
priveºte accesarea serviciilor sociale de bazã. S-a avut în
vedere trecerea în revistã a principalelor probleme legate de
locuire, educaþie, ocupare ºi sãnãtate.
În capitolul 3 al raportului, Agenþia Împreunã doreºte sã
ofere soluþii durabile pentru toþi factorii de decizie responsabili
cu îmbunãtãþirea situaþiei romilor. Aceste recomandãri sunt
9

roma access to social services RO.qxd

ACCESUL ROMILOR LA
REALITÃÞI ºI TENDINÞE ÎN ANUL 2005

2/3/2006

16:03

Page 10

SERVICII SOCIALE

concepute þinându-se cont de realitãþile pe care le-am
constatat în locaþiile studiate.
În ultimul capitol, Agenþia Împreunã prezintã, într-o manierã
sinteticã ºi simplu de înþeles, principalele politici naþionale ºi
internationale care, într-o formã sau alta, vizeazã comunitãþile
de romi.
Mai trebuie amintit cã toate mãsurile propuse sunt strâns
legate de celelalte documente deja adoptate la nivel naþional ºi
internaþional. Se are în vedere ca în urmãtorii ani principiile
propuse de Strategia de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor (HG
430/2001) sã fie strâns legate de principiile de acþiune
propuse în Decada pentru Incluziunea Romilor, de programele
europene de ocupare ºi incluziune socialã ºi nu în ultimul rând,
de programul multi-anual PHARE 2004-2006 în care
problemele romilor vor avea un loc special.
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CAPITOLUL 1
Indicatori generali privind
comunitãþile de romi
A. Dimensiunea populaþiei de romi
Existã mai multe surse de informare asupra numãrului
romilor din România:
•

Recensãmântul din ianuarie 1992 a înregistrat
409.723 de cetãþeni români care s-au autoidentificat
(s-au declarat) cã fiind romi/ þigani.

•

Organizaþiile de romi au vehiculat însã estimãri ale
etniei de 2.500.000 - 3.000.000 de persoane, dar nici
una din aceste cifre nu a fost justificatã printr-o
metodologie de calcul ºtiinþificã.

•

În anul 1992, prin coroborarea mai multor metode, întro cercetare asupra condiþiilor social-economice de viaþã
a populaþiei de romi, dimensiunile acesteia au fost
estimate la aproximativ 1 milion de persoane (Þiganii
între îngrijorare ºi ignorare, Ed. Altera, E. Zamfir ºi C.
Zamfir, coord., 1993).

•

Cercetarea realizatã de ICCV în 1998 (Romii din
România, Ed Expert, C.Zamfir ºi M.Preda, coord.,
2002), foarte credibilã din punct de vedere statistic,
estimeazã numãrul romilor din România la 1.515.000,
adicã 6,9% din populaþie.
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Recensãmântul din ianuarie 2002 a înregistrat
535.312 de cetãþeni români care s-au autoidentificat
ca fiind romi/ þigani.

Se observã cã în ancheta realizatã de Recensãmântul din
anul 2002 persoanele care s-au declarat romi/þigani sunt cu o
treime mai multe decât la recensãmântul anterior ºi deþin în
totalul populaþiei o pondere de 2,5%, în creºtere faþã de 1992,
când aceasta era de 1,8%. Tendinþa de creºtere se regãseºte
atât în mediul urban (de la 1,3% în 1992 la 1,8% în 2002), cât
ºi în mediul rural (de la 2,3% în 1992 la 3,2% în 2002).
Proporþii semnificative ale persoanelor care s-au declarat
de etnie rom/þigan se aflã în judeþele: Mureº (7,0%), Cãlãraºi
(5,6%), Bihor (5,0%), Dolj (4,3%), Sibiu (4,2%) ºi Arad (3,9%).
În municipiul Bucureºti aceastã etnie deþine o pondere de
numai 1,4%, numãrul absolut al persoanelor din aceastã etnie
a crescut cu 2,1 mii persoane.
Comparativ cu recensãmântul din 1992, ponderea
persoanelor care s-au declarat de etnie romã a crescut în toate
judeþele, în unele dintre acestea creºterea fiind de peste douã
treimi (în Bihor – de la 3,4% în 1992 la 5,0% în 2002, Dolj –
de la 2,4% în 1992 la 4,3% în 2002 etc.).

B. Structura demograficã a populaþiei de romi
Populaþia de romi are o structurã demograficã foarte tânãrã
comparativ cu restul populatiei, structurã determinatã de
valorile mai înalte ale mortalitãþii ºi fertilitãþii romilor. În anul
1998, aproximativ o treime din populaþia de romi era
reprezentatã de copii (0-14 ani), ponderea vârstnicilor era de
aproximativ 5%, iar vârsta medie a populaþiei de romi era de
aproximativ 24 de ani. Datoritã tendinþei de scãdere a
12
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fertilitãþii, înregistratã ºi la populaþia de romi, ponderea deþinutã
de copii în populaþia de romi este în scãdere.
Prezentãm în cele ce urmeazã constatãri cu privire la
aspectele demografice ale populaþiei roma.
•

În anul 1998, 39,4% dintre cuplurile incluse în eºantion
au fost înregistrate în categoria „cãsãtorii fãrã acte”.

•

Ponderea cãsãtoriilor fãrã acte este mai mare pentru
categoriile de vârste tinere, raportul crescând de la 20%
în cazul grupei de 45-49 ani pânã la 83% în cazul
grupei de 15-19 ani. Cãsãtoria fãrã acte este mai
frecventã pentru cei care locuiesc în mediul rural,
pentru cei care au în vecinãtatea casei numai familii de
romi sau care au un numãr mai mic de clase absolvite.

•

Vârsta la prima cãsãtorie a femeilor rome este foarte
scãzutã: 35% dintre femeile cãsãtorite ºi-au început
viaþa în cuplu la mai puþin de 16 ani, 31% în perioada
17-18 ani, 26% între 19 ºi 22 de ani, doar 8% dintre
cãsãtorii fiind încheiate dupã aceastã vârstã. Ponderea
femeilor cu vârsta la prima cãsãtorie mai micã de 20 de
ani este în creºtere: 70% dintre femeile din generaþia
25-29 ani s-au cãsãtorit înainte de a împlini 20 de ani,
în timp ce 84% dintre femeile din generaþia 20-24 ani
s-au cãsãtorit înainte de a împlini 20 de ani. Ponderea
de femei cãsãtorite sub vârsta de 18 ani creºte de la
44,6% (corespunzãtor generaþiei 25-29 ani) la 52,1%
(corespunzãtor generaþiei 20-24 ani).

•

Existã douã modele dominante de familie ºi gospodãrie
de romi: 56% dintre gospodãrii sunt constituite din
familii mononucleare, iar 44% dintre gospodãriile de
romi cuprind ºi alte persoane decât familia nuclearã.

•

Dintre persoanele rome de 60 de ani ºi peste, 91,3%
locuiesc cu altcineva în gospodãrie, iar 8,7% locuiesc
13
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singure (pentru comparaþie, la nivelul întregii populaþii,
26,3% dintre persoanele peste 60 de ani locuiesc
singure).
Numãrul de copii nãscuþi de-a lungul vieþii de cãtre
femeile rome este în scãdere.

• Pentru populaþia femininã roma de vârstã fertilã (1544 ani), numãrul mediu de copii nãscuþi de-a lungul
vieþii înregistrat la recensãmântul din 1992 a fost de
2,35 copii la o femeie.
• În studiul din 1998, pentru acelaºi grup de vârstã, se
înregistreazã un numãr mediu de 1,93 copii/femeie
nãscuþi de-a lungul vieþii (respectiv 2,08 copii/
femeie, dacã luãm în considerare numai femeile din
gospodãriile în care respondenþii s-au autoidentificat
ca fiind romi).
• Comparaþia între generaþiile 25-29 ani ºi 20-24 ani
atrage atenþia asupra creºterii ponderii femeilor care
au avut prima naºtere înainte de 18 de ani, de la
30,6% la 37,1% (ca ºi creºterea ponderii femeilor
care au avut prima cãsãtorie înainte de 18 ani, de la
44,6% la 52,1%).
• În familiile de romi existã diferenþe semnificative între
numãrul mediu de copii dintr-o familie (3,19) ºi
numãrul de copii considerat ideal pentru o familie
(2,24). Deci, fiecare familie este – în medie – mai
numeroasã cu “aproape” un copil (0,95) faþã de
dimensiunile apreciate ca fiind ideale. Aceste
diferenþe sunt, de obicei, explicabile prin neutilizarea
metodelor contraceptive.
• Diferenþele privind utilizarea contracepþiei între
populaþia femininã totalã ºi populaþia femininã de
14
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etnie romã sunt dramatice: doar 13.7 % (în 1998)
dintre femeile rome de vârstã fertilã (15 – 44 ani)
utilizeazã contracepþia în timp ce pe totalul populaþiei, procentul utilizatoarelor de contracepþie este
de mai bine de 4 ori mai mare (57.3 %) în 1993.
• În ce priveºte motivaþia neutilizãrii contracepþiei, un
procent semnificativ (23.2 %) dintre femeile rome
între 15 ºi 44 de ani invocã necunoaºterea
metodelor contraceptive.

C. Indicatori
Fertilitate
Tabel 1: Numãrul mediu de copii nãscuþi de-a lungul vieþii, dupã
categoria de vârstã a femeilor, 1992
Altã
Comuni- Comuni- Autoidentificare identificatãþi
tãþi
re etnicã
compacte dispersate Roma

Total
eºantion

Urban

Rural

15-19
ani

1,62

1,08

1,91

1,62

1,64

1,64

1,51

20-24
ani

2,60

2,38

2,75

2,66

2,46

2,64

2,36

25-29
ani

3,55

3,49

3,60

3,71

3,35

3,53

3,63

30-34
ani

4,77

4,80

4,74

4,85

4,09

4,81

4,08

35-39
ani

5,03

4,69

5,25

5,32

4,39

5,18

4,59

40-44
ani

4,77

4,73

4,81

4,93

4,85

4,97

3,89

Note: the women included in the 1992 survey and therefore in this
analysis are women, either formally or in common law marriage.
15
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Cãsãtorie
Tabel 2. Vârsta medie la prima cãsãtorie
Comuni- Comuni- AutoidenAltã
tãþi
tãþi
tificare identificacompacte dispersate Roma
re etnicã

Total
eºantion

Urban

Rural

Ancheta 17,07
1992

17,12

17,05

17,07

17,11

16,90

17,79

Ancheta 17,96
1998

18,36

17,69

17,54

18,10

17,55

18,64

Tabel 3. Ultima formã de învãþãmânt absolvitã pentru cei peste 10 ani
care nu mai merg la ºcoalã, 1998
Nici o clasã

22,1%

ªcoalã profesionalã terminatã

6,7%

4 clase neterminate

8,4%

Liceu neterminat

5,9%

4 clase terminate

14,2%

Liceu terminat

4,1%

8 clase neterminate

12,2%

ªcoalã postlicealã

0,6%

8 clase terminate

17,1%

Facultate

0,3%

ªcoalã profesionalã
neterminatã

1,9%

Non-rãspuns

6,5%

16
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Profesii ºi ocupaþii
Tabel 4. Ponderea tipurilor de profesii în total populaþie
peste 16 ani
Ancheta 1992

Ancheta 1998

Profesii moderne

15,75 %

37,7 %

Profesii tradiþionale

7,14 %

10,3 %

Nici o profesie

77,1 %

52 %

Notã: În 1998 precizia întrebãrii referitoare la calificare a fost mult mai
mare, fapt care determinã o schimbare semnificativã în ceea ce priveºte
calificãrile de tip modern ºi lipsa calificãrii. O altã explicaþie þine de nevoia
romilor de a desfãºura activitãþi aducãtoare de venituri mai sigure, în
intervalul scurs din 1992 pânã în 1998.

Tabel 5. Statutul ocupaþional al populaþiei de peste 16 ani,
1992 ºi 1998
Ancheta 1992

Ancheta 1998

Salariaþi

23,4 %

12,9 %

Patroni

0,8 %

0,5 %

Activitãþi pe cont propriu

22,1 %

33,6 %

Pensionari

5,3 %

7,1 %

Fãrã lucru

46,8 %

40,7 %

La ºcoalã

0,5 %

2,5 %

În închisoare 1,1 %

Altã situaþie 2,7 %

17
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Tabel 6. Aprecierea subiectivã asupra veniturilor gospodãriei, 1992 ºi
1998
Ancheta 1992 - „Gândindu-vã la
veniturile totale ale familiei puteþi
spune cã vã ajung sau nu?”

Ancheta 1998 - „Dacã vã gândiþi la
veniturile totale ale familiei ce puteþi
spune?”

Nu ne ajung nici pentru a
putea trãi

40,9%

O ducem foarte greu

68,0%

Ne ajung doar sã supravieþuim, fãrã a putea sã
cumpãrãm ceva mai bun
sau sã strângem ceva bani

44,8%

De abia avem pentru
strictul necesar

18,2%

Reuºim sã strângem ceva
bani sau sã cumpãrãm
câte ceva mai bun, dar cu
economii ºi sacrificii

9,1%

Reuºim sã ne descurcãm,
dar încã ne lipsesc multe

10,9%

Ne ajung destul de bine
pentru ceea ce avem
nevoie

Non-rãspuns
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3,0%

2,2%

Ne descurcãm destul de
bine

2,1%

În general avem tot ce ne
trebuie

0,6%

Non-rãspuns

0,3%
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Situaþia proprietãþii asupra pãmântului
Tabel 7. Ponderea gospodãriilor care au pãmânt, 1992 (%)
Comuni- Comuni- Autoiden- Identifitãþi
tificare
care
tãþi
compacte dispersate Roma,
altã
din rural din rural
din
etnie,
rural
din
rural

Total

Urban

Rural

DA

15,4

3,3

23,2

21,5

28,9

15,5

59,2

NU

84,0

96,5

75,8

78,3

71,1

84,4

40,8

Non
Rãspuns

0,6

0,1

0,9

0,2

0,0

0,2

0,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Tabel 8. Ponderea gospodãriilor care au pãmânt, 1998 (%)
Comuni- Comuni- Autoiden- Identifitãþi
tificare
care
tãþi
compacte dispersate Roma,
altã
din rural din rural
din
etnie,
rural
din
rural

Total

Urban

Rural

DA

31,4

16,8

41,4

28,2

51,5

40,4

43,2

NU

63,6

78,7

53,3

66,2

43,3

55,6

49,1

Non
Rãspuns

5,0

4,5

5,4

5,6

5,2

4,0

7,7

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Locuirea
Tabel 9. Tipul de locuinþã, 1992 ºi 1998
Ancheta 1992
78,7% Locuinþã
proprietate

Ancheta 1998
74% Locuinþã proprietate, din care:
63,1% Casã la curte proprietate
10,9% Locuinþã la bloc, proprietate personalã

17,2% Locuinþã cu
chirie de la stat

8,7% Locuinþã la bloc cu chirie la stat

1,7% Locuinþã cu
chirie la particular

6,6% Casã la curte cu chirie
1% Locuinþã la bloc cu chirie la particular
3,2% Locuinþã proprietatea unei rude (mamã,
bunicã ...)
1,3% Nu are acte/casã construitã pe pãmântul
primãriei
0,8% Baracã, bordei, o singurã camerã
0,2% Casã naþionalizatã
0,2% Locuinþã moºtenitã
0,2% Uscãtoria blocului/la bloc clandestin
0,1% Locuinþã pãrãsitã
0,1% Improvizaþie, ocupatã abuziv

0,6% Cort

0,1% Locuinþã de serviciu

1,7% Non-rãspuns

3,5% Non-rãspuns

Tabel 10. Mãrimea medie a locuinþei ºi densitatea de locuire,
1992 ºi 1998
Ancheta 1992

Ancheta 1998

Numãr de camere pe gospodãrie

2,68

2,51

Numãr de persoane pe camerã

2,53

2,23

Suprafaþa locuitã pe persoanã
(m2)

Neinclus în
chestionar

6,15

Notã: în numãrul de camere sunt incluse ºi bucãtãriile dormitor.
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Tabel 11. Dotarea locuinþei cu electricitate, apã curentã ºi baie,
1992 ºi 1998
Ancheta 1992

Ancheta 1998

% gospodãrii conectate la
reþeaua electricã

87,8%

86,9%

% gospodãrii cu baie

17,2%

20,8%

Alimentarea locuinþei cu apã (% gospodãrii)
gospodãrii cu apã curentã

29,0%

42,5%

folosesc fântâna/ciºmeaua publicã
au fântânã proprie în curte

23,0% (în casã) +
7,4% (în curte)

Nu au fost
incluse în
chestionar

22,8%

folosesc apa din pârâu

1,3%

folosesc sursele de apã ale vecinilor

0,7%

Tabel 12. Aprecierea asupra locuinþei, 1992 ºi 1998
Ancheta 1992

Ancheta 1998

Bunã

26,1%

20,5%

Modestã

38,6%

35,2%

Proastã

34,9%

43,3%

Non-rãspuns

0,3%

1,0%
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D. Evoluþia nivelului de trai ºi sãrãcia în rândul etniei
rome
Tranziþia a provocat o prãbuºire generalã a nivelului de trai
ºi costuri sociale majore. Etnia roma pare totuºi sã fi plãtit
costuri sociale mai mari decât majoritatea populaþiei, în special
în zona sãrãciei severe.
Disproporþia între rata sãrãciei severe înregistratã în cazul
populaþiei rome ºi cea pe total populaþie este mult mai
importantã decât cea înregistratã în cazul ratei sãrãciei.

Tabelul 13: Rata sãrãciei în funcþie de etnie (2001)
Rata sãrãciei severe

Rata sãrãciei

Românã

9,3

24,4

Maghiarã

6,4

19,9

Romã

52,2

75,1

Germanã

1,8

7,4

Alta

11,3

31,7

Sursa: Calcule CASPIS (2003) pe baza datelor INS referitoare la anul
2001

O dovadã a sãrãciei în rândul romilor este impactul mult
mai mare pe care îl are asupra lor (comparativ cu media
populaþiei sau cu celelalte etnii) programul Cornul ºi laptele.
Impactul programului „Cornul ºi laptele” în funcþie de etnie.

22

29,6

48,1
14,8

45,5

15,9
0,0

Îi prinde bine în zilele în care
nu aveþi ce sã-i daþi la
pachet

Reprezintã doar un supliment
care-i place

Nu au nici o valoare
10,9

45,7

39,1

4,3

Q3

11,5

42,3

42,3

3,8

Q4

29,0

58,1

12,9

0,0

Q5

0,0

13,3

26,7

60,0

Rom

40,9

36,4
13,6

35,8

40,8
10,8

15,6

44,0

31,2

5,6

35,4

39,1

19,9

9,1

12,7
9,2

Rural

Mediul

Român Magiar Urban

Etnia

10,3

39,4

35,4

14,9

Total

2/3/2006
16:03

REALITÃÞI ºI

Sursa: „Barometrul de opinie publicã – octombrie 2002” realizat de MMT cu sprijinul FSD

7,4

38,6

Q2

Este absolut necesar, Dvs.
Neavând ce sã-i daþi la
pachet

Q1

Quintile de venit

Tabel 14 „… pentru copilul dvs., cornul cu lapte ...” (%) *
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Accesul la ajutorul social (actualmente venit minim
garantat) este o sursã de ameliorare a stãrii de sãrãcie la care
foarte mulþi dintre romii sãraci apeleazã.

Tabelul 15:

Situaþia ajutorului social la populaþia de romi în anul 1998

Considerã cã nu sunt îndreptãþiþi sã primeascã ajutor social

21%

Se considerã îndreptãþiþi sã primeascã ajutor social

75%

Nu au rãspuns la întrebare

4%

Au depus dosar

47%

Nu au depus dosarul pentru cã oricum nu se dã

14%

Cred cã au dreptul dar nu au depus dosar

28%

Nu le-a fost primit dosarul (necorespunzãtor)

5%

Nu au actele necesare

9%

Dosarul a fost respins

17%

Dosarul este depus dar nu au primit rezultatul

5%

Dosarul a fost aprobat

25%

Sursa: Baza de date ICCV „Romii 1998”

O sursã gravã de sãrãcie ºi excluziune socialã a romilor este
situaþia locuirii.
În România, a locui cu chirie în prezent constituie în general
un dezavantaj (preþul chiriei ºi lipsa de siguranþã privind
pãstrarea contractului pe termen mediu ºi lung).

24

•

Dintre romi, 16,5 % locuiesc cu chirie, ceea ce
înseamnã cã au un risc ridicat de a rãmâne fãrã
locuinþã.

•

O situaþie ºi mai gravã o întâlnim la cei 21% dintre romi
care locuiesc într-o casã pentru care nu au acte de
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proprietate, casã construitã sau (în cazuri mai rare),
ocupatã ilegal. Pe lângã problemele juridice pe care
aceastã situaþie le ridicã (este vorba de multe zeci de
mii de gospodãrii de romi), riscul de excluziune socialã
este extrem de ridicat, practic sute de mii de persoane
fiind în pericol de a-ºi pierde locuinþa dacã legea s-ar
aplica în litera ei.
Problema proprietãþii asupra locuinþelor trebuie rezolvatã
rapid pentru cã altfel va încuraja perpetuarea modelului la
familiile tinere care se aflã în situaþii similare.
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CAPITOLUL 2.
Realitãþi 2005
Analizând care sunt problemele socio-economice
identificate deja de diverse studii elaborate de diverºi actori
interesaþi (instituþii academice dar ºi diverse rapoarte elaborate
de organisme naþionale ºi internaþionale) am vrut sã scoatem
în evidenþã principalele linii de acþiune de la care Guvernul
României nu ar trebui sã se abatã în urmãtorii ani.
În demersul nostru, am vrut sã analizãm care a fost situaþia
pânã în prezent la nivelul serviciilor sociale de bazã, care sunt
mecanismele de implementare a mãsurilor publice vizând romii
ºi nu în ultimul rând am dorit sã evidenþiem prioritãþile asumate
de guvern pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor. Pe acest fond,
membrii echipei Agenþiei „Împreunã” au fãcut o cercetare de
teren pentru a vedea modul în care accesul la serviciile sociale
de bazã pentru romi a fost îmbunãtãþit în ultimii ani, care sunt
obstacolele la nivel local ºi nu în ultimul rând ce ar trebui
îmbunãtãþit pentru a avea rezultate cât mai palpabile.
În acest capitol vom prezenta principalele date obþinute din
teren cu privire la accesul romilor la serviciile sociale. Nu dorim
sã extrapolãm concluziile acestor cercetãri de teren, ci doar sã
evidenþiem câteva din problemele cu care se confruntã
comunitãþile de romi studiate. Au fost alese un numãr
reprezentativ de comunitãþi de romi din întreaga þarã,
respectând întocmai echilibrul dintre urban ºi rural.
Metodologia folositã în culegerea datelor la nivel local a constat
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în discuþii aprofundate cu toþi liderii locali implicaþi în „problema
romilor”: reprezentanþi ai autoritãþilor locale, lideri de-ai romilor
la nivel local, alþi actori.
Într-o primã parte vom analiza principalele rezultate din
teren cu privire la accesul romilor la servicii sociale, urmând
apoi sã analizãm modul în care obiectivele asumate de guvern
prin Strategia de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor1 au fost
îndeplinite.
Pentru a face legatura între analiza noastrã ºi domeniile
Deceniului de Incluziune a Romilor, demersul nostru a avut în
vedere cele 4 mari domenii identificate ca fiind prioritare în anul
20032: Educaþia, Sãnãtatea, Locuirea ºi Ocuparea profesionala.

a) Educaþia
În ultimii ani au fost realizate diverse rapoarte ºi studii care
au evidenþiat lipsa educaþiei la mulþi romi din România ºi s-a
spus clar cã rolul educaþiei este acela de a fi punctul de pornire
care sã ofere mai multe ºanse de incluziune pentru romi la
nivelul întregii societãþi. În societatea modernã actualã,
educaþia în cadrul instituþiilor de învãþãmânt completeazã rolul
familiei în procesul de socializare al copiilor ºi adolescenþilor.
ªcoala are sarcina de a transmite informaþii, deprinderi ºi valori
pe care societatea le considerã importante pentru viaþa socialã.

1

1 HG 430/2001 privind aprobarea Strategiei de Îmbunãtãþire a
Situaþiei Romilor din România www.dri.gov.ro/documents/m_20012004.pdf

2

www.sgg.ro/back/documents/ 60/deceniu_incluziune_romi.pdf
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Au fost finanþate diverse programe care au vizat tocmai
îmbunãtãþirea educaþiei pentru populaþia de romi din România.
Investiþia în educaþie este una pe termen lung ºi nu întotdeauna
poate avea efectele scontate dacã nu se are în vedere luarea
acelor mãsuri care, în cele din urmã, sã ofere mai multe ºanse
romilor. Din pãcate, foarte multe programe de acest tip nu au
avut un efect pozitiv, un efect de mobilizare a comunitãþilor de
romi. Relativul eºec se datoreazã unor cauze complexe care
sunt strâns legate între ele ºi nu fac decât sã-i menþinã pe romi
într-un cerc permanent de excludere din cadrul societãþii
româneºti.
Analizând datele culese din teren este clarã existenþa mai
multor probleme legate de procesul educaþional în sine. Au fost
evidenþiate probleme atât în ceea ce priveºte accesul romilor la
educaþia formalã, cât ºi calitatea extrem de scãzutã a educaþiei
formale de care populaþia de romi beneficiazã.
Lipsa accesului la educaþie reprezintã cea mai stringentã
problemã cu care se confruntã comunitatea de romi în general,
sub toate aspectele ei, ºi anume:
-

educaþie preºcolarã

-

educaþie ºcolarã (de la ºcoala primarã la liceu)

-

calificare ºi recalificare profesionalã

-

educaþie familialã

-

educaþie civicã ºi religioasã

-

educaþie sanitarã

Putem semnala riscul la care sunt expuºi copiii romi
datoritã inegalitãþilor de ºanse existente, deseori acestea fiind
mascate. Conform interviului realizat la ªcoala generalã „Mihai
29
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Eminescu”, ºcoalã la care învaþã ºi copiii din comunitatea
Drumul Apelor (loc. Craiova), s-a identificat o clarã discriminare
pe criterii etnice pe motivul „igienei sanitare ºi corporale a
copiilor romi”. Motivaþia oferitã este, în general, o formã de a
disimula profundele atitudini discriminatorii pe care le putem
gãsi în rândul profesorilor.
Nu existã suficientã informare ºi consiliere în domeniul
educaþiei pentru familiile de romi respective ºi nici cursuri de
calificare/recalificare specifice pe nevoile ºi potenþialul
comunitãþii. Cadrele didactice abordeazã clasa în general într-o
manierã “rolul profesorul este sã transmitã informaþii ºi a
elevului sã le reproducã”, decât într-o manierã incluzivã care sã
þinã cont de înþelegere ºi utilitatea materiei predate.
Majoritatea subiecþilor intervievaþi din aproape toate
comunitãþile de romi þintã au arãtat cã existã anumite
discrepanþe atunci când vorbim de accesul la educaþie, datoritã
mai multor cauze: economice (lipsa resurselor materiale),
culturale ºi instituþionale (tratament diferenþiat din partea
cadrelor didactice).
Rezultatele ºcolare ale copiilor romi sunt scãzute din cauza
lipsei resurselor materiale sau a lipsei suportului educaþional ºi
motivaþional din partea pãrinþilor care, la rândul lor, nu au avut
parte de o educaþie corespunzãtoare. Alocaþia ºcolarã,
programul „Cornul ºi laptele” pentru elevii din clasele I-IV,
reprezintã pentru multe familii rome principalul motiv de a-ºi
trimite copiii la ºcoalã. Confruntându-se însã cu problema
supravieþuirii pe termen scurt, pãrinþii sunt înclinaþi sã-ºi punã
copiii la muncã de la vârste destul de mici (în jur de 9-10 ani),
aceºtia fiind îndemnaþi sã „producã banii” pentru a se descurca
singuri. Consecinþa acestor acte este absenteismul destul de
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ridicat în rândul copiilor romi, care inevitabil duce la abandon
scolar.
Datele din teren arata cã cei mai mulþi copii ar dori sã-ºi
continue studiile dacã circumstanþele ar fi mai favorabile,
respectiv dacã ar avea un suport material stabil. Elevii romi,
dupã ce terminã clasele primare I-IV în ºcoala din satul în care
locuiesc, sunt nevoiþi sã facã naveta pentru a continua studiile
gimnaziale în alte sate, care sunt la distanþe destul de mari
unele de altele, aºa cum este cazul satului Zeletin (judetul
Buzãu). Satul cel mai apropiat unde copii pot sã meargã la
ºcoalã ar fi Bisceni de Sus, situat la aproape 4 km de Zeletin.
O a doua problemã þine de nivelul extrem de scãzut al
educaþiei pentru mulþi romi. Foarte mulþi romi au doar câteva
clase primare ºi nu au posibilitatea de a continua studiile la alte
nivele. Foarte mulþi romi sunt înscriºi la nivel ºcolar tocmai din
cauza ca alocatia scolara, care pentru foarte multe familii
constituie singura sursa de venit, este conditionata de
frecventa scolara, însã abandonul ºcolar se face simþit la nivel
de gimnaziu.
Nivelul educaþional al persoanelor adulte, din mai toate
comunitãþile de romi studiate, variazã între ºcoala primarã ºi
profesionalã (foarte puþini romi reuºind sã termine liceul).
Aceºtia acþioneazã de multe ori ca “model comunitar”,
aspiraþiile copiilor fiind nu de puþine ori de a urma “cariera” ºi
modul de viaþã al pãrinþilor.
În ceea ce priveºte educaþia preºcolarã, foarte multe familii
nu-ºi trimit copiii la grãdiniþã. Motivele sunt: situaþia financiarã,
lipsa imbracamintii potrivite, un dezinteres al pãrinþilor pentru
a-ºi trimite copiii la grãdiniþã. Neparticiparea copiilor romi la
nivelul preºcolar creeazã o primã breºã între romi ºi ne-romi
31
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pentru cã cei mai mulþi romi când vor intra în ºcoala primarã au
deja niºte carenþe care nu pot fi recuperate pe parcurs. Aceste
carenþe nu pot decât sã se agraveze, ceea ce duce în cele din
urmã la eºecul ºcolar sau la rezultate mult mai slabe.
În ceea ce priveºte participarea ºcolarã, abandonul este o
problemã destul de serioasã în mod special în rândul tinerilor
care nici mãcar nu pot termina 8 clase, iar cei care terminã 8
clase nu mai continuã alte forme de învãþãmânt. În rândul
persoanelor de sex feminin, participarea ºcolarã ese mult mai
slabã.
Foarte mulþi copii romi care merg la ºcolã nu participã la
viaþa economicã a familiei doar cu alocaþia ci ºi cu munca pe
care aceºtia o presteazã împreunã cu pãrinþii lor, în timpul lor
liber. Alte modalitãþi de suplimentare a veniturilor materiale în
aceste familii sunt muncile prestate în pieþele din zonã, prin
colecþionarea materialelor reciclabile sau în unele cazuri
exploatând alte resurse marginale.
Lipsa unei calificãri profesionale moderne, într-o meserie
solicitatã pe piaþa muncii, determinã o parte din pãrinþi sã
presteze munci agricole, chiar în localitãþile din apropierea
municipiului, ceea ce duce la o fluctuaþie a veniturilor în funcþie
de anotimp. Absenteismul ºcolar înregistreazã cote înalte în
lunile de iarnã, aceastã situaþie este explicabilã, deoarece
resursele financiare ale familiilor sunt destul de reduse. Multe
dintre problemele de socializare ale copiilor romi care sunt
înscriºi în clasa I, precum ºi rezultatele ºcolare mai slabe decât
cele ale colegilor români, se explicã prin nefrecventarea
grãdiniþei sau rata mare de absenteism.
În general, nivelul maxim de ºcolarizare este de 5-8 clase.
În foarte puþine cazuri absolvirea ºcolii profesionale sau a unui
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liceu este o realitate pentru copiii romi. Consecinþa principalã
ar fi lipsa calificãrilor profesionale formale care sã ducã în cele
din urmã la o mai bunã integrare pe piaþa muncii. Pentru
majoritatea romilor participarea la ºcoalã reprezintã o pierdere
de timp ºi de resurse financiare.
ªi totuºi, de ce se întâmplã acest lucru; de unde vine
aceastã mentalitate?
-

Lipsa modelelor – comunitãþile de romi nu beneficiazã
de modele de persoane, din interiorul lor, care au reuºit
prin “ºcoalã”. În general, modelul de reuºitã este
caracterizat prin “puterea de a-ºi întreþine familia”,
lucru pe care copilul rom îl învaþã încã de mic.

-

În societatea româneascã, ºcoala este vãzutã mai
mult ca un “prestator de servicii educaþionale” –
colaborarea ºcolii cu terþii (comunitate, bisericã,
autoritate publicã etc) este departe de ceea ce ar trebui
sã fie. Pãrinþii sunt mult prea puþin implicaþi, ceea ce
conduce, în cazul categoriilor dezavantajate – inclusiv a
romilor – la lipsa suportului familial.

-

Starea de sãrãcie care duce cãtre automarginalizare – multe dintre familiile rome trãiesc într-o
stare de sãrãcie severã. Sãrãcia romilor duce la
limitarea aspiraþiilor pentru copii, limitare care este clar
evidenþiatã prin diverse sintagme împãmântenite în
rândul romilor: “Nu o sã ajungã copilul meu popã!” sau
“Trebuie sã ºtie sã scrie ºi sã citeascã ca sã se
descurce în viaþã”. În multe dintre discuþiile avute cu
diverºi reprezentanþi ai romilor, referirile la comunitate
erau însoþite de epitete de genul «amãrâþi”, “vai de
capul lor”, “nenorociþi” ceea ce exprimã, printre altele,
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neputinþa de a valorifica ºi elementele pozitive care
existã. Trebuie însã sã menþionãm cã acest gen de
atitudine este un efect al inegalitãþilor sociale
–discriminãrilor – la care romii au fost supuºi o lungã
perioadã.

b) Sãnãtatea
Starea de sãnãtate reprezintã un indicator important al
calitãþii vieþii ºi este determinata de nivelul general de
dezvoltare, de structura consumului, de standardele de igienã,
de gradul de culturã ºi calitatea serviciilor publice. Asistenþa
medicalã publicã este garantatã de stat ºi finanþatã de la
bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, bugetele locale ºi dupã
caz de contribuþiile beneficiarilor. Aºa cum s-a evidenþiat în
diverse studii elaborate în anii anteriori, starea de sãnãtate a
romilor este una extrem de precarã ºi de aici nevoia de a lua
unele mãsuri în regim de urgenþã. Îmbunãtãþirea stãrii de
sãnãtate a membrilor comunitãþii de romi este o prioritate
exprimatã clar în Strategia de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor,
Memorandumul de Incluziune Socialã (JIM), Deceniul de
Incluziune a Romilor dar ºi alte documente programatice
asumate de România. În ultimii ani au existat diverse programe
ale Bãncii Mondiale, Uniunii Europene ºi ale Guvernului
României care sã îmbunãtãþeascã condiþiile de acces la
serviciile medicale pentru romi. Din pãcate, rezultatele obþinute
nu sunt pe mãsura aºteptãrilor ºi încã sunt semnalate mari
probleme în ceea ce priveºte accesul la servicii de sãnãtate
pentru comunitãþile de romi.
Conform cercetãrilor de teren din 2005, desfãºurate de
membrii echipei Agenþiei Împreunã, reiese clar cã situaþia
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medicalã a multor comunitãþi fie s-a înrãutãþit, fie este la fel ca
în ultimii ani. Analizând datele obþinute în urma vizitelor
efectuate, am putea clasifica problemele întâlnite în urmãtorul
mod:
1. acces dificil la serviciile de sãnãtate publicã: în
primul rând, ar trebui spus cã încã dupa 1989 accesul la
serviciile medicale din România s-a înrãutãþit la nivelul întregii
populaþii. Pe acest fond, multe comunitãþi de romi se confruntã
fie cu inexistenþa serviciilor publice de sãnãtate în zonele lor, fie
întâmpinã greutãþi majore în accesarea diverselor servicii
medicale oferite de stat. În foarte multe comunitãþi studiate se
poate observa o incapacitate a familiilor de romi de a-ºi plãti
serviciile medicale. Deºi foarte multe familii sunt calificate din
start pentru a putea avea un acces gratuit la serviciile
medicale, acestea (în special datoritã lipsei actelor de
identitate) nu sunt înscrise în sistemul de contribuþii de
asigurãri sociale, ceea ce nu le permite sã aibã acces la un
medic de familie ºi la alte tipuri de servicii medicale gratuite. Pe
lângã acest aspect formal, s-au evidenþiat cazuri în care
familiile care au apelat la serviciile medicale publice au trebuit
sã plãteascã alte costuri informale, ceea ce multe familii de
romi nu ºi le permit. Aceste costuri informale conduc ºi la
excluderea romilor din sistem.
În Municipiul Roman, din interviurile realizate cu romii din
patru comunitãþi din oraº ºi cu mediatorul sanitar, reiese cã
accesul la servicii medicale este unul deficitar. Din cele patru
comunitãþi de romi din Roman, cãldãrarii au cele mai multe
probleme. 90% din membrii comunitãþii nu au un medic de
familie. Motivul invocat cel mai des constã în refuzul medicilor
de familie sã-i înscrie pe listele lor susþinând cã listele cu
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pacienþi sunt complete. În alte cazuri, se evidenþiazã clar
existenþa unor practici discriminatorii (de cele mai multe ori
indirecte) faþã de comunitãþile de romi din municipiu (în special
faþã de cãldãrari). Mulþi medici din Roman refuzã sã îi trateze
pe romi; aceastã decizie este motivatã de existenþa unui
dispensar comunitar finanþat de la bugetul local, loc cãtre care
romii sunt direcþionaþi. De menþionat este cã în cadrul acestui
dispensar comunitar, medicii care activeazã au ieºit deja la
pensie ºi nu mai au dreptul sã mai dea trimiteri sau reþete
compensate.
În cazul romilor din ªimleul Silvaniei (sat Pusta Vale, jud.
Sãlaj), cele mai multe puncte sanitare existente în zonã sunt la
distanþe foarte mari de comunitatea de romi. Mai mult, în
aceastã comunitate, deºi este numeroasã, nu existã un
mediator sanitar.
În cazul comunitãþii de romi din Bãlteºti (jud. Prahova), nu
existã nici cabinet medical ºi nici un mediator sanitar, ceea ce
face imposibilã realizarea unor controale medicale. Pentru a
apela la un serviciu medical, cei mai mulþi romi sunt nevoiþi sã
strãbatã o distanþã destul de mare, în satele învecinate.
Datoritã distanþei mari dintre punctele sanitare ºi comunitatea
de romi, cei mai mulþi apeleazã la doctor doar în cazuri de
urgenþã, atunci când boala se aflã într-o stare avansatã, ceea
ce face ca depistarea bolilor în faze timpurii sã fie aproape
imposibilã.
În Mizil sunt prezenþi aproape 3000 de romi, din care
aproape jumãtate nu sunt înscriºi pe lista nici unui medic de
familie. Cauza principalã constã fie în numãrul insuficient de
medici de familie pentru oraºul Mizil (în oraº sunt doar 4 medici
de familie), dar ºi atitudinea discriminatorie a medicilor, ceea
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ce face imposibilã accesarea unor servicii medicale, care în
mod normal ar trebui sã fie gratuite. Mai mult, foarte multe
familii de romi s-au plâns cã medicii refuzã sã elibereze reþete
gratuite sau compensate, pe motiv cã nu sunt fonduri
suficiente alocate de la Ministerul Sãnãtãþii.
În Craiova se resimte, la nivelul întregii comunitãþi roma din
zona, lipsa actelor de identitate, ceea ce face imposibilã
accesarea unor servicii medicale de bazã. La nivelul
Municipiului Craiova activeazã un singur mediator sanitar.
2. mediul în care multe comunitãþi de romi se aflã
constituie un focar de infecþie. Foarte multe comunitãþi, atât
din mediul urban cât ºi din cel rural, sunt situate în zone
poluate, cu un risc crescut de infecþii care în cele din urma
duce la scurtarea speranþei de viaþã. Chiar dacã s-au creat
obiective naþionale de reducere a gradului de îmbolnãvire a
membrilor comunitãþii de romi, probleme de sãnãtate sunt
mereu prezente ºi chiar au proporþii îngrijorãtoare. Deºi multe
rapoarte ale diverselor organisme naþionale ºi internaþionale
aratã un grad ridicat al fertilitãþii în cadrul acestor comunitãþi,
focarele de infecþii existente duc de fapt la curmarea multor
vieþi. S-a arãtat cã în multe comunitãþi mortalitatea infantilã
este la nivele ridicate, mult peste media naþionalã.
În funcþie de mediul de rezidenþã al comunitãþilor
(comunitãþi din urban, comunitãþi din rural) problemele legate
de starea de sãnãtate a romilor diferã.
Starea de sãnãtate a romilor este influenþatã în mod direct
ºi de zonele în care se aflã aceste comunitãþi. Cele mai multe
comunitãþi sunt în zone periferice, cu un grad ridicat de
poluare, care are consecinþe grave ºi iremediabile asupra
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sistemului imunitar. În mediul rural, comunitãþile care suferã
cel mai mult sunt acele comunitãþi de romi compacte, care
sunt izolate ºi unde serviciile medicale publice sunt inexistente.
În satul Bãlteºti (jud. Prahova), se remarcã o ratã ridicatã a
infecþiilor tocmai datoritã lipsei igienei în zonele locuite de romi.
Lipsa celor mai importante facilitãþi (în special lipsa apei
potabile) sunt surse îngrijorãtoare de infecþie în aproape toate
comunitãþile cercetate.
În al doilea rând, este vorba de starea economicã precarã
a multor gospodãrii de romi, ceea ce face imposibilã atât
accesarea serviciilor medicale de bazã, cât mai ales expunerea
la riscuri de îmbolnãvire tocmai prin imposibilitatea de a avea o
alimentaþie corespunzãtoare. De exemplu la Roman, cercetãrile
de teren aratã cã alimentaþia deficitarã provoacã boli care sunt
considerate în cultura popularã drept „boli ale sãracului”. Bolile
preponderent întâlnite sunt: TBC, avitaminoze, anemie, ditrofie,
rahitism, deficit staturo-ponderal, intoxicaþii alimentare etc.
O problemã destul de gravã este apariþia bolilor la copii încã
din perioada pre-natalã. Foarte multe mame nu au o
alimentaþie corespunzãtoare ºi mai ales fumeazã în timpul
sarcinii, ceea ce face ca acei copii sã fie deja nãscuþi cu
probleme grave de sãnãtate, care pot lua forme ºi mai grave
pe parcursul vieþii. Este cazul comunitãþilor din Bãlteºti
(Prahova), Craiova (Dolj), Pusta-Vale (Sãlaj), Roman (Neamþ).
În multe comunitãþi studiate natalitatea este ridicatã, însã
ºi rata mortalitãþii infantile este cu mult peste media naþionalã.
Foarte multe femei au prima naºtere în jurul vârstei de 15-16
ani, ceea ce poate avea consecinþe grave atât pentru
organismul mamei tinere, cât ºi pentru organismul copilului,
datoritã slabei alãptãri dupã naºtere.
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3. lipsa surselor de informare medicalã pentru
familiile de romi: Pe lângã imposibilitatea de a accesa
serviciile medicale publice ºi mediul socio-economic care
produce focare de infecþie gravã, se remarcã ºi o lipsã de
informare adecvatã a multor familii de romi. Lipsa informãrii ºi
a planificãrii medicale se simte preponderent în zonele rurale,
unde accesul la informaþie este limitat, iar existenþa unor
prejudecãþi despre actul medical în sine este destul de
îngrijorãtoare.
Datoritã nivelului scãzut de educaþie, foarte multe familii de
romi au o oarecare reþinere faþã de metodele de contracepþie,
care sã previnã numãrul mare de naºteri, sarcinile nedorite etc.
Cazul romilor din Bãlteºti este unul convingãtor, unde pe lângã
faptul cã comunitatea în sine este un focar de infecþii, foarte
multe familii ºi-au manifestat reticenþa în a consulta medicul,
fie datoritã existenþei costurilor informale care nu pot fi
suportate de multe gospodãrii, fie datoritã impresiei generale
cã prin consultarea unor medici se pot gãsi ºi alte boli, care sã
ducã la alte cheltuieli costisitoare, fie datoritã neîncrederii în
toate acele metode de contracepþie etc.

c. Locuire
Accesul la o locuinþã este o condiþie esenþialã în orice
societate, pentru a atinge un nivel minim de integrare socialã.
Accesul la o locuinþã este o precondiþie pentru fiecare individ,
înainte de orice alt drept. Lipsa unei locuinþe adecvate duce în
cele din urmã la sãrãcie ºi excludere socialã.
Accesul la locuinþã înseamnã, în primul rând, existenþa unei
locuinþe de bunã calitate. Aceasta este caracterizatã prin
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respectarea standardelor minime acceptate în societate:
existenta unui numãr echilibrat de persoane pentru o locuinþã,
suprafaþa unei gospodãrii sã fie echilibratã în funcþie de
numãrul membrilor familiei, existenþa unei infrastructuri
adecvate – apã, electricitate, gaze etc. Existenþa unei locuinþe
într-o zonã care sã nu fie poluatã ºi sã fie într-un mediu care sã
permitã o bunã dezvoltare a locatarilor (locuri de joacã pentru
copii, spaþii verzi, spaþii pentru socializare, acces rapid la orice
mijloc de transport) ºi nu în ultimul rând, existenþa unei locuinþe
care sã fie acceptabilã din punct de vedere economic sunt alte
elemente ale unei locuinþe de calitate. Lipsa uneia din aceste
condiþii duce la acel fenomen de excludere de la locuire ºi în
cele din urmã la un proces de excluziune socialã.
În ceea ce-i priveºte pe romi, excluderea de la locuire este
un fenomen destul de complex ºi cu cauze multiple. Din datele
culese din teren reiese existenþa unor diferenþe majore în ceea
ce priveºte locuirea, atât în interiorul unei comunitãþi de romi
cât ºi între aceste comunitãþi. Diferenþe legate de calitatea
locuirii sunt resimþite în orice tip de comunitate de romi
studiatã, oricât de micã ar fi aceasta. În funcþie de zona
geograficã (urban/rural) sunt identificate diverse tipuri de
excluziune de la locuire. Formele cele mai grave de excluziune
de la locuire sunt identificate în zonele unde predominã sãrãcia
severã. Aºa cum aratã datele din teren ºi mai ales un studiu
desfãºurat în 2005, la solicitarea Ministerului Transporturilor,
Construcþiilor ºi Turismului1 , sunt identificate mai multe
tipologii de locuire ale Romilor, atât în rural cât ºi în urban.
Conform studiului amintit, dar ºi din ceea ce reiese din datele
culese din teren am putea avea urmãtoarea tipologie:
1
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În rural:
•

avem de-a face cu comunitãþi de romi care sunt
izolate din toate punctele de vedere (de obicei gradul
de sãrãcie în cadrul acestor comunitãþi este unul sever;
avem de a face cu acele comunitãþi care nu sunt în
evidenþa nici unei autoritãþi publice – „comunitãþi
invizibile”): locuinþele (sau mai bine zis barãcile) în care
aceºtia se adãpostesc sunt în faze rudimentare,
construite din paiantã, chirpici ºi rareori din cãrãmidã,
fãrã nici un plan de construcþie adecvat. Sunt acele
locuinþe care abia stau sã cadã. Terenul ocupat de
aceste comunitãþi este unul poluat, aflat fie în gropile
de gunoi, fie în alte tipuri de asemenea locaþii (ex.
Cetateni – Argeº).

•

Existenþa comunitãþilor de romi para-rurale: aceste
comunitãþi sunt parte componentã a comunei, dar se
aflã întotdeauna la periferia acesteia. În aceste
comunitãþi sãrãcia este una ce þine mai degrabã de
întreaga comunitate, lipsa oportunitãþilor economice
resimþindu-se la nivelul întregii comunitãþi. Locuinþele
romilor sunt din cele mai modeste posibile, construite
cu materiale sãrãcãcioase, existând chiar ºi combinaþii
între cãrãmidã, paiantã, chirpici, lemne fragile tocmai
datoritã lipsei resurselor care sã le permitã sã-ºi facã o
casã nouã. Se resimte foarte puternic lipsa oricãror
surse de alimentare cu apã, curent ºi gaze. Aici pot fi
incluse comunitãþile de romi din satul Moceºti (com.
Iordãchescu, jud. Prahova), satul Fureºti (com.
Dobreºti, jud. Argeº), com. Ghighideni (jud. Galaþi).

•

Existenþa comunitãþilor de romi din centru: sunt
rezultatul ocupãrii (fie ilegal, fie în urma unei cumpãrãri)
41
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a unor case din aºezãri cu populaþie în declin sau unde
s-au produs imigrãri masive. Asemenea tipuri de
comunitãþi se gãsesc în special în Transilvania, în satele
pãrãsite de saºi la începutul anilor ‘90. Ceea ce s-a
observat a fost transformarea acestor locuinþe în urma
ocupãrii de cãtre romi. Degradarea fizicã a locuinþelor
predominã în mai toate localitãþile de acest gen.
2.

42

În urban
•

În primul rând, este vorba de acele comunitãþi plasate
în centrul istoric al oraºului: cele mai multe familii
sunt plasate în case naþionalizate, care se aflã într-o
stare avansatã de degradare fizicã, sunt ocupate abuziv
ºi sãrãcia severã predominã. Aceste zone sunt de fapt
produsul autoritãþilor care au mutat familiile de romi în
zone care nu au un statut juridic bine definit, ceea ce
duce la o stare de permanentã insecuritate a locuirii
(ex. Lipscani – Bucureºti, Dorohoi – Botoºani, Tg. Mureº
– Mureº).

•

În al doilea rând, avem de-a face cu ghetto-urile
urbane: foarte multe asemenea zone sunt formate pe
lângã zone dezafectate în urma restructurãrilor
industriale dupã 1989. Cele mai multe zone sunt
formate spontan, în urma evacuãrii forþate a familiilor
de romi care ºi-au pierdut locul de muncã din industrie
si nu au mai putut sã-ºi plãteascã cheltuielile de la
întreþinere. În aceste zone, raidurile poliþiei sunt cele
mai fecvente, rata infracþionalitãþii este destul de
ridicatã ºi mai ales coeziunea socio-economicã este
destul de slabã. Aici includem comunitãþile care sunt
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formate dupã 1989 în urma închiderii marilor
înterprinderi: oraºe din Valea Jiului, Braºov, cartierul
Energeticienilor din Bucureºti, Bârlad, Satu Mare etc.
•

Comunitãþi de Romi care sunt la periferia oraºelor
– de obicei sunt parte componentã a oraºului, însã ele
însele formeazã structuri administrative separate (cum
ar fi cazul de la Pusta Vale, oraº ªimleu Silvaniei, jud.
Sãlaj). Cercetãtorii mai spun cã aceste comunitãþi sunt
de fapt „în coasta” oraºelor. Foarte multe asemenea
comunitãþi trãiesc pe la gropile de gunoi, existã chiar ºi
o linie de demarcare (naturalã sau creatã special de
autoritãþi) între comunitãþile de romi ºi cele ale nonromilor. Aceste comunitãþi sunt des întâlnite pe lângã
gropile de gunoi ale oraºlui, pe terenuri virane ºi
principala sursã de venit constã tocmai în exploatarea
materialelor refolosibile din groapã ( de ex. Valea Rece
– Tg. Mureº, Pata Rât – Cluj Napoca etc).

Analizând modul de excluziune de la locuire a famillilor de
romi (atât în urban, cât ºi în rural) s-au evidenþiat urmãtoarele
tendinþe:
1. foarte multe familii de Romi ocupã atât terenurile,
cât ºi imobilele în mod ilegal, fie datoritã inexistenþei
actelor de identitate, ceea ce nu le dã dreptul sã
acceseze nici un titlu de proprietate, fie datoritã
evacuãrilor permanente din diverse alte localitãþi,
evacuari din cauza carora aceste familii fiind nevoite sã
se mute dintr-o zonã în alta. Mai mult, se poate observa
cã situaþia ilegalã este menþinutã de foarte mulþi ani,
tocmai pentru cã autoritãþile nu au gãsit soluþiile
potrivite pentru eliberarea titlurilor de proprietate pentru
familiile care locuiesc pe acele terenuri sau în acele
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imobile de ani buni de zile. Tocmai de aici apar ºi acele
abuzuri ale poliþiei sau ale autoritãþilor publice locale,
care îºi permit sã intervinã de fiecare datã pentru a
„curãþa” zona.
Foarte multe familii nu au acte de proprietate pentru
terenurile pe care le ocupã, sunt prezente în zone în care se
practicã foarte des închirierea informalã, zone în care supraîndatorarea la utilitãþi publice (în special în urban) este
omniprezentã.
2. cele mai multe locuinþe ale romilor, pe lângã faptul cã
sunt ocupate ilegal, nu pot fi considerate decât simple
adãposturi care au un grad ridicat de supraaglomerare. Cele mai multe familii trãiesc îngrãmãdite,
într-un spaþiu destul de restrâns. S-au evidenþiat cazuri
în care într-o singurã camerã stãteau 5-8 persoane (în
mai toate localitãþile rurale studiate de membrii echipei
de la Agenþia Împreunã).
3. însã, cele mai multe cazuri documentate în teren aratã
cã situaþia locuirii la romi þine mai degrabã de
existenþa unor forme de adãpost care sunt total
inadecvate pentru o locuire în condiþii minime. Aceste
condiþii sunt sub orice normã acceptabilã la nivelul
societãþii ca întreg. Calitatea locuirii este una
deplorabilã, de multe ori comparabilã cu cazuri de
„catastrofe umanitare”. Ceea ce este grav în cazul
acestor comunitãþi este tocmai cã aceste condiþii de
locuit improprii sunt de multe ori sub limitele
acceptabile de sãrãcie din zonele locuite de populaþia
sãracã majoritarã.
4. foarte multe comunitãþi de romi, atât în rural cât ºi în
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urban, sunt situate în zone în care infrastructura este
fie slab dezvoltatã, fie inexistentã – sunt zone care
constituie ele însele un focar de infecþie, care sunt
situate în zone care cu greu mai pot fi reabilitate de
autoritãþile publice, tocmai pentru gradul de uzurã a
terenurilor ocupate, iar reabilitarea infrastructurii este
aproape imposibilã.

d) Ocupare
De foarte mult ori accesul romilor la servicii sociale se
restrange tocmai lipsei de venituri stabile care sã le permitã
acestora sã aibã o stare de sãnãtate adecvatã, o educaþie
stabilã ºi condiþii de locuire acceptabile.
Lipsa surselor financiare stabile este una din cauzele care
declanºeazã excluziunea socialã. Acele surse financiare stabile
ar permite multor romi sã-ºi satisfacã cel puþin nevoile de bazã,
însã în multe cazuri acestea lipsesc cu desãvârºire. Lipsa
resurselor financiare determinã o menþinere a romilor într-un fel
de „stand-by continuu”, intr-o stare de nesiguranta
permanenta, pentru cã de cele mai multe ori sursele financiare
obþinute sunt surse de supravieþuire fãrã sã existe siguranþa
zilei de mâine. Chiar ºi acele venituri obþinute din activitãþi
ilegale pot fi considerate surse marginale de venit, pentru cã
acestea pot dispãrea la un moment dat.
Dupã 1989 România a intrat într-o adevãratã crizã
economicã care a dus la o sãrãcire a popuaþiei la nivele destul
de ridicate. În 2004, conform datelor Bãncii Mondiale, în jur de
30 % din populaþia României era sãracã, din care 7% trãiau
într-o sãrãcie extremã. Aceastã crizã economicã a dus la
pierderea locurilor de muncã a multor categorii sociale, iar
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aceastã stare persistã pânã în prezent. Aºadar, ar trebui înþeles
acest fenomen al lipsei locurilor de muncã pentru romi într-un
context general de sãrãcire a populaþiei României. Desigur cã
existã anumite condiþii care favorizeazã menþinerea romilor întro stare permanentã de inactivitate, însã lipsa locurilor de
muncã afecteazã aproape toate categoriile sociale din
România. Lipsa locurilor de muncã se face simþitã atât în
zonele urbane cât ºi în zonele rurale. În zonele urbane,
fenomenul de discriminare pe criterii etnice este mult mai
accentuat în comparaþie cu zonele rurale. În urban, cei mai
mulþi romi recurg la activitãþi care de foarte multe ori sunt la
limita legalitãþii, ceea ce-i menþine într-o marginalizare
permanentã, în timp ce în rural activitãþile cele mai frecvente
sunt cele legate de agriculturã.
Conform datelor culese din teren, majoritatea romilor sunt
supra-reprezentaþi în sectorul informal al economiei româneºti.
Datoritã lipsei de oportunitãþi economice în zonele populate de
romi, a lipsei de calificãri profesionale, lipsei actelor de
identitate care sã le dea dreptul la diverse servicii sociale de
bazã ºi mai ales datoritã prejudecãþilor destul de rãspândite
care favorizeazã neangajarea romilor, aceºtia din urmã îºi obþin
veniturile cum pot de la o zi la alta.
Asa cum s-a arãtat ºi în studiile ICCV-ului, dar ºi din datele
culese din teren de cãtre operatorii noºtri cele mai multe surse
de venit obþinute de comunitãþile de romi din România s-au
încadrat în douã mari categorii:
-
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grea, fie în agriculturã), alocaþiile de ºomaj (care sunt
extrem de limitate pentru cã cei mai mulþi romi n-au
avut parte de nici un serviciu ceea ce-i face ineligibili în
accesarea fondurilor sociale) ºi în foarte puþine cazuri
se poate vorbi de existenþa acelor venituri obþinute în
urma angajãrii cu contract de muncã.
-

surse de venit informale: sunt cele mai numeroase
forme de venit, tocmai datoritã imposibilitãþii accesãrii
altor fonduri formale. Cele mai multe familii de romi
sunt nevoite sã recurgã la tot felul de activitãþi
marginale pentru a obþine o sursã de venit. În urban se
pot evidenþia activitãþi de tipul colectãrii diverselor
materiale refolosibile ºi vânzarea acestora, mici
activitãþi comerciale (vânzarea de seminþe, flori,
produse second-hand etc), activitãþi de încãrcare ºi
descãrcare a mãrfurilor pentru diverse firme, alte tipuri
de activitãþi aflate la limita legalitãþii. În rural, paleta de
activitãþi ce pot fi întreprinse este mult redusã. De cele
mai multe ori, romii sunt nevoiþi sã munceascã cu ziua,
sã presteze activitãþi în folosul altor membri ai
comunitãþii, deplasarea sezonierã în alte zone ale þãrii,
colectarea de materiale feroase ºi neferoase etc.
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CAPITOLUL 3 .

I. Recomandãri de ordin general:
1. întãrirea rolului organizaþiilor non-guvernamentale: trebuie recunoscut roulul organizaþiilor non-guvernamentale în implementarea proiectelor care vizeazã îmbunãtãþirea
situaþiei romilor. Aceste organizaþii au un contact permanent cu
nevoile comunitãþilor de romi la nivel local ºi au resursele
necesare pentru a pune în practicã cele mai bune soluþii de
succes la toate nivelele. De foarte multe ori s-au propus forme
de colaborare între autoritãþile publice ºi organizaþiile nonguvernamentale, însã aceste partenariate au fost doar pe hârtie
fãrã sã îºi producã efectele în realitate. De aceea e de dorit sã
se evite aceste tipuri de „partenariate de carton” ºi sã se punã
în practicã ceea ce s-a convenit între parteneri.
2. depolitizarea structurilor, de la toate nivelele,
responsabile cu aplicarea Strategiei: în cele mai multe
cazuri s-a raportat o politizare excesivã a structurilor naþionale
ºi locale care trebuie sã implementeze Strategia. De cele mai
multe ori, reprezentanþii locali responsabili cu Strategia sunt
numiþi în funcþie de apartenenþa lor politicã. În mod legal, orice
reprezentant al autoritãþii publice locale sau centrale nu trebuie
sã facã parte din structuri politice sau sã nu intre în conflict de
interese. De aceea, recomandãm aplicarea legii la toate
nivelele astfel încât sã se evite numirile în funcþie de
apartenenþa politicã a reprezentanþilor locali. Apartenenþa
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politicã nu înseamnã ºi competenþa pentru postul ocupat.
Considerãm cã aplicarea legii trebuie sã se facã în mod
imparþial ºi mai ales ca trebuie sã se respecte acele criterii de
transparenþã atunci când un reprezentant local sau naþional
este numit în funcþie.
3. dezvoltarea la scarã largã a partenariatului publicprivat: în ultimii 15 ani România a trecut printr-o crizã
economicã profundã ceea ce a derminat ºi reducerea
resurselor pentru a pune în practicã diverse soluþii pentru
populaþiile aflate în sãrãcie. Cele mai multe eforturi ale statului
pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor necesitã eforturi
financiare considerabile din partea autoritãþilor. Cele mai multe
proiecte pot fi realizate în partenariat între autoritãþile publice ºi
sectorul privat local, care sã reflecte cât mai bine problemele
comunitãþii locale. În special, în domeniul construirii de
locuinþe, autoritãþile pot avea un bun punct de plecare. Cele
mai multe comunitãþi posedã deja competenþele necesare ºi de
aceea nu se poate folosi decât forþa de muncã localã în
construcþia de locuinþe. Parteneriatul public-privat nu înseamnã
neapãrat acel partenariat între autoritãþi publice ºi companii
private, ci poate sã însemne ºi parteneriate cu comunitãþile
locale ale romilor, organizate sub diverse forme, plecând de la
premisa cã aceste comunitãþi sunt cele care îºi cunosc cel mai
bine nevoile locale ºi mai ales posedã deja calificãrile necesare
pentru a pune în practicã diverse proiecte.
4. includerea problemelor romilor în politicile
generale (procesul de mainstreaming): în ultimii ani s-a
remarcat o încercare de limitare a domeniilor dupã care se
ghideazã autoritãþile publice atunci când iau mãsuri pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor. Cele mai multe mãsuri sunt
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concentrate pe domeniul social, ceea ce permite statului sã-i
menþinã intr-o stare permanentã de „dependenþã”, fãrã sã le
dea posibilitatea de a se afirma deplin în cadrul societatii.
Agenþia Împreunã considerã cã pentru a avea un proces
complet de incluziune a romilor în cadrul societãþii este nevoie
de o atenþie concertatã a autoritãþilor în toate domeniile de
activitate. Susþinem ideea conform cãreia un proces de
includere a problemelor romilor în politicile generale ale
Guvernului nu poate duce decât la o mai bunã convieþuire întro societate multi-culturalã, o societate care este capabilã sã
accepte diferenþele de toate genurile, inclusiv pe criterii etnice.
5. reevaluarea Strategiei ºi punerea la punct a unui
sistem complex de monitorizare ºi evaluare a obiectivelor
asumate în document: la aproape cinci ani de la adoptarea
Strategei, rezultatele dorite n-au avut ºi efectul scontat tocmai
pentru cã mecanismele au fost puse în practicã fãrã sã se
aloce resursele necesare în vederea implementãrii obiectivelor
asumate. Pânã în prezent au existat foarte puþine exemple
pozitive ºi de aceea e nevoie de o reevaluare a Strategiei care
sã arate toate punctele slabe ºi cele tari ºi ce ar fi de fãcut. În
momentul de faþã au fost puse în practicã doar structurile de
implementare, fãrã sã se punã în practicã un sistem de
monitorizare ºi evaluare continuã a obiectivelor asumate în
Strategie. E nevoie de acest sistem care sã implice, pe lângã
autoritãþile publice, ºi organizaþiile din sectorul nonguvernamental, care sunt mult mai aproape de nevoile reale
ale comunitãþii.
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II. Recomandãri pentru fiecare domeniu în parte:
Educaþie
Problema educaþiei a fost discutatã ºi rediscutatã, însã cele
mai multe probleme sunt prezente ºi în ziua de azi. În foarte
multe comunitãþi existã tendinþe de agravare ºi de perpetuare
a modelului de excluziune de la procesul educaþional datoritã
mai multor factori explicaþi mai sus. În foarte multe comunitãþi
asistãm la un proces de excluziune datoratã atât lipsei
condiþiilor care sã permitã un proces cât mai echitabil de
educaþie, a calitãþii scãzute a actului educaþional ceea ce duce
la o ratã ridicatã a abandonului ºcolar, dar ºi a lipsei modelelor
pozitive ale romilor care au avut succes prin educaþie, care sãi determine pe ceilalþi membri ai comunitãþii sã-ºi trimitã copiii
la ºcoalã.
Aºa cum au relevat ºi datele din teren, în procesul
educaþional ne întâlnim cu cel puþin douã tipuri de probleme:
lipsa accesului la educaþie ºi calitatea scãzutã a actului
educaþional. Mai existã comunitãþi de romi care se confruntã ºi
cu dificultatea de a-ºi afirma propriile valori etnice, ceea ce nu
le permite sã dezvolte o conºtiinþã de sine, sã-ºi afirme propriile
valori culturale ºi mai ales sã aibã posibilitatea de a studia în
propria lor limbã. În acest raport ne referim doar la primele
douã probleme, probleme ce þin de accesul la educaþie.
Educaþia este vãzutã ca un element cheie în procesul de
afirmare a identitãþii romilor, a posibilitãþii achiziþionãrii acelor
competenþe care sã ducã la o bunã integrare pe piaþa muncii,
a posibilitãþii dezvoltãrii personale ºi mai ales a posibilitãþii de
dezvoltare a relaþiilor sociale atât în interiorul comunitãþilor de
romi, cât ºi în relaþiile dintre romi ºi restul populaþiei. La romi
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educaþia slabã poate fi consideratã ca o primã verigã din acel
lanþ al excluziunilor de care mulþi sociologi amintesc. Raportul
de faþã considerã cã înaintea afirmãrii valorilor etnice ale
comunitãþii de romi, e nevoie de un acces echitabil la procesul
de educaþie. De aceea, educaþia este vãzutã ca un punct
esenþial în accesarea serviciilor sociale de bazã. Neaccesarea
serviciilor educaþionale poate fi consideratã ºi un proces de
respingere a romilor din cadrul societãþii.
În acest sens propunem mai multe recomandãri în funcþie
de problemele identificate:
•

îmbunãtãþirea accesului la educaþie: cele mai multe
bariere în integrarea romilor în cadrul societãþii provin
tocmai din lipsa accesului la educaþie. Pentru foarte
multe comunitãþi umane din România accesarea
educaþiei a devenit o problemã, iar în acest cadru larg
de excluziune, accesarea educaþiei de cãtre copiii romi
constituie o problemã ºi mai gravã. Accesarea educaþiei
trebuie sã fie o prioritate pe agendã publicã prin
dezvoltarea unei culturi investiþionale ºi abandonarea
modelului de asistenþã: prin educaþie de fapt se
investeºte în viitoarea forþã de muncã competitivã, în
viitoarea elitã care stã la baza unei societãþi
multiculturale.

•

Accesul la educaþie nu poate fi îmbunãtãþit decât prin
creºterea gradului de participare la nivel pre-ºcolar.
Foarte multe familii nu îºi trimit copiii la grãdiniþã, fie cã
nu au resursele adiþionale pentru trimiterea la ºcoalã
(haine, rechizite, mâncare etc), fie pentru ca modelul
cultural al comunitãþii nu dã o importanþã majorã
acestei forme de învãþãmânt. De fapt, modelul de
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excluziune ºi intrarea romilor în acel „cerc vicios” al
marginalizãrii ºi excluderii sociale porneºte chiar de la
neparticiparea la învãþãmântul preºcolar.
Îmbunãtãþirea accesului la educaþie nu se poate realiza
dacã nu se lucreazã pe cel puþin douã direcþii: integrarea
copiilor romi în sistemul ºcolar ca întreg (mainstream schools)
ºi participarea romilor însiºi la procesul educaþional.
Un prim pas în îmbunãtãþirea accesului la educaþie ar fi
tocmai oferirea unor resurse acelor copii care provin din familii
extrem de sãrace. Nu ar trebui focalizate acele mãsuri de sprijin
doar pe comunitãþile de romi, pentru a nu crea disensiuni între
comunitãþi, ci ar trebui sprijiniþi acei copii care provin din familii
sãrace. Lipsa resurselor este, de fapt, primul motiv care
împiedicã accesarea educaþiei ºi de aceea statul trebuie sã
aibã un program de „investiþie socialã” atunci când oferã un
sprijin copiilor de etnie romã ºi nu un program de „asistenþã”.
Acest cerc al dependenþei trebuie rupt pentru totdeauna, altfel
riscãm sã intrãm într-o „culturã a dependenþei” faþã de
resursele statului, însã calitatea actului educaþional va fi
întotdeauna extrem de scãzutã.
O altã soluþie propusã ar fi integrarea romilor în clase
normale ºi interzicerea formãrii acelor „clase speciale” în care
copiii de etnie romã predominã. Scopul final al procesului
educaþional ar fi tocmai integrarea copiilor romi în ºcoli
normale, care sã ofere posibilitatea dezvoltãrii intelectuale în
comparaþie cu ceilalþi copii din alte comunitãþi etnice.
•
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membrii comunitãþii de romi din România. Calitatea
educaþiei a avut de suferit la nivelul întregii þãri, în
ultimii ani. Pe acest fond populaþia de romi nu a fãcut
decât sã fie ºi mai exclusã de la procesul de educaþie
calitativã. Calitatea educaþiei nu înseamnã doar
construirea unor ºcoli ºi oferirea unor materiale ºcolare,
dar ºi modul în care cei mai mulþi romi participã la actul
ºcolar, modul în care primesc educaþia. Mai târziu sunt
importante cauzele care duc la abandon ºcolar odatã
cu intrarea în anii superiori ºcolari (în special începând
cu clasele V-VIII). Este de dorit sã existe cât mai mulþi
romi care sã urmeze cursurile universitare, dar
deocamdatã ne limitãm la a recomanda câteva principii
de intervenþie doar pentru forma de învãþãmânt preuniversitar. Un accent deosebit trebuie sã se punã pe
primii ani de ºcoalã, însã nici ceilalþi ani nu trebuiesc
neglijaþi.
De aceea ar trebui sã se conceapã programe care vizeazã
toate nivele ºcolare posibile:
•

la nivel primar (clasele I-IV):
•

dezvoltarea unor programe de asistare ºcoalarã
suplimentarã pentru acei copii care nu au putut
intra la grãdiniþã. Astfel s-ar asigura o mai bunã
recuperare a copiilor romi în comparaþie cu ceilalþi
copii (oferirea unei gustãri zilnice, ajutor special
pentru pregãtirea temelor, oferirea de rechizite);

•

continuarea programului „Cornul ºi Laptele” pentru
acei copii care provin din familii sãrace;
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•

oferirea de rechizite ºi orice alte materiale ºcolare
într-un mod gratuit pentru copiii din familiile cu
venituri mici;

•

multiplicarea ofertelor educaþionale pe baza a noi
alternative educaþionale (ca de ex.: programul Step
by Step, Waldorf etc.)

•

formarea mai multor mediatori ºcolari de origine
romã pentru a se asigura o mai bunã reprezentare
a copiilor romi în ºcolile generale normale

la nivel gimnazial (clasele V-VII):
•

programe de formare a pãrinþilor romi pentru a se
conºtientiza rolul educaþiei în gãsirea unui loc de
muncã

•

sprijin cu materiale didactice pentru acele familii de
romi cu venituri mici

•

formarea profesorilor dupã metode educaþionale
alternative;

•

oferirea unui sprijin social ºi de altã naturã pentru
copiii care sunt pe cale sã abandoneze cursurile
ºcolare

la nivel liceal (clasele IX-XII):
•

continuarea „politicilor pozitive” pentru acei copii
romi care vor sã se înscrie la cursuri liceale sau
profesionale;

•

oferirea de burse adecvate pentru copiii care
continuã liceul ºi au rezultate ºcolare de excepþie;

•

alte tipuri de mãsuri stimulatorii pentru copiii romi
care urmeazã cursurile liceale;
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formarea, din rândul liceenilor, a viitorilor mediatori
ºcolari, mediatori sanitari, care sã se întoarcã în
comunitãþile de origine ºi sã facã legãtura cu
societatea majoritarã

educaþia adulþilor:
•

un rol deosebit ar trebui sã-l aibã programele de
educaþie civicã care sã facã legãtura între
comunitãþile de romi ºi populaþia majoritarã.

•

un alt aspect ce ar putea fi dezvoltat pe viitor ar fi
acele programe de conºtientizare a adulþilor asupra
rolului important pe care îl are ºcoala. De foarte
multe ori cei mai mulþi romi refuzã sã-ºi trimitã
copiii la ºcoalã, fie cã modelul cultural în care
trãiesc nu le permite sã continue cu investiþia în
educaþie, fie cã nu gãsesc un rost anume prin
trimiterea copiilor la ºcoalã.

creearea de modele pozitive din rândul romilor care au
reuºit prin educaþie: În ultimii ani educaþia din România a
suferit un proces de degradare la nivelul întregii societãþi. În
acest context o serie de categorii sociale au avut cel mai mult
de suferit datoritã excluziunii sociale la care sunt supuse. Însã
lipsa modelelor apare ºi datoritã unor alegeri individuale sau
colective, fie în funcþie de modelul cultural al comunitãþii (care
nu pune un accent deosebit pe actul educaþional), cât ºi
perpetuãrii unor modele de afirmare în societate, care nu
valorizeazã ºcoala. Cei mai mulþi romi sunt formaþi de pãrinþii
lor dupã modelul conform cãruia succesul se datoreazã
obþinerii banilor, modelul omului de succes fiind cel care
reuºeºte sã îºi întreþinã familia. În acest context, al perpetuãrii
unui model de afirmare rapidã ºi fãrã nici un mare efort, rolul
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ºcolii este limitat. De aceea, se impune urgentarea unui
program naþional care sã vizeze tocmai încurajarea modelelor
pozitive de romi care au reuºit sã se impunã datoritã educaþiei
ºcolare pe care au primit-o. Încurajarea acestor „modele
pozitive” nu poate avea decât un efect de „magnet” asupra
altor copii, ceea ce permite o mai bunã incluziune a
comunitãþilor de romi.

Sãnãtate
Dacã accesul la sãnãtate pentru populaþia de romi nu
poate fi privit decât luând în considerare contextul general de
degradare a serviciilor medicale, un rol important în aceste
comunitãþi este tocmai accesul la surse de informare medicalã
ºi mai ales schimbarea unor stiluri de viaþã care permit apariþia
bolilor. De cele mai multe ori serviciile medicale sunt
inaccesibile pentru acele comunitãþi de romi care nu sunt
înregistrate în sistemul social, care sunt izolate geografic.
Costurile ridicate ale serviciilor medicale ºi existenþa costurilor
informale sunt, de asemenea, o piedicã în accesarea serviciilor
medicale de bazã, însã ele nu sunt neapãrat legate de
comunitãþile de romi. Acest fenomen este extins la nivel
naþional ºi poate fi pe alocuri dus pânã la extrem în cazul
romilor.
Însã problema cea mai gravã apare în cazul acelor
comunitãþi care locuiesc în focare de infecþie, dezvoltându-se
chiar o „culturã a nepãsãrii” medicale. Cei mai mulþi romi tind
sã lase problemele medicale pe ultima sutã de metri,
limitându-se doar la cazuri de intervenþie chirurgicalã. De
aceea, trebuie avutã în vedere dezvoltarea unor programe
medicale de informare care sã-i conºtientizeze pe romi de
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riscurile netratãrii bolilor infecþioase în stadiile incipiente. Acea
culturã a „tratãrii pe ultima sutã de metri” trebuie înlocuitã de
un model de „sãnãtate preventivã”. Aceste programe de
sãnãtate preventivã nu pot avea un succes dacã nu sunt
formaþi mediatorii sanitari, care sã-i informeze pe romi, dacã nu
sunt alocaþi bani pentru deschiderea unor dispensare în zonele
locuite de romi, dacã medicamentele necesare pentru tratarea
bolilor nu sunt accesibile etc.
O altã problemã este aceea a planificãrii familiale. În multe
comunitãþi de romi au început deja programe de planificare
familialã, tocmai pentru a se arãta riscurile naºterilor timpurii
asupra copiilor.

Ocupare
Existenþa locurilor de muncã constituie o verigã extrem de
importantã în procesul de incluziune socialã a romilor. Foarte
multe familii sunt excluse social tocmai pentru cã nu au locuri
de muncã stabile în economia formalã. În marea lor majoritate,
romii lucreazã în domeniul informal care-i menþine într-o stare
de permanentã incertitudine. Cele mai multe surse provin din
munca cu ziua, micul comerþ, activitãþi care sunt la limita
legalitãþii, ceea ce nu le conferã dreptul de a fi incluºi în
totalitate pe piaþa formalã a muncii.
Accesul pe piaþa muncii se datoreazã atât unor cauze ce þin
de sistemul economic general, cât ºi de lipsa calificãrilor
profesionale ceea ce-i face pe romi vulnerabili în faþa altor
categorii sociale. Situaþia socio-economicã din România
ultimilor ani este una dificilã, ceea ce a fãcut ca mulþi oameni
sã-ºi piardã locurile de muncã ºi sã nu mai poatã fi integraþi pe
piaþa formalã a muncii. În acest context general, cazul romilor
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este unul destul de grav dacã avem în vedere cã accesarea
pieþei muncii este dificilã atât din cauza lipsei calificãrilor
profesionale formale care sã le permitã sã fie angajaþi (cei mai
mulþi având deja competenþe în diverse domenii, însã nu au
diplomã care sã le ateste aceste competenþe), atât
discriminãrii pe criterii etnice din partea angajatorilor, cât ºi
atitudinea din partea unor membrii ai comunitãþii de romi care
refuzã sã caute un loc de muncã tocmai pentru cã serviciile
sociale le permit sã fie într-o stare de permanentã pasivitate.
În aceste contexte se impune luarea unor mãsuri pentru
revitalizarea resurselor umane existente în comunitãþile de
romi. De aceea propunem mãsuri în funcþie de urmãtoarele linii
directoare:
1.

60

investiþii în dezvoltarea resurselor umane:
•

formarea profesionalã a adulþilor: cei mai mulþi adulþi nu
posedã calificãrile necesare cerute pe piaþa muncii,
datoritã lipsei unor diplome formale care sã le
recunoascã pregãtirea. E nevoie de punerea la punct a
unui sistem dezvoltat de formare a adulþilor pe întreg
parcursul vieþii.

•

includerea tinerilor între 18-25 ani în programe ºcolare
de tip „A doua ºansã” pentru a putea dobândi
competenþe în sistemul ºcolar normal;

•

adaptarea programelor de formare vocaþionalã la
nevoile comunitãþilor de romi;
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creºterea calitãþii ºi competitivitãþii pieþei de
muncã:
•

locuri mai bune ºi mai competitive: conform obiectivelor
stabilite în Strategia de la Lisabona, pentru 2010 toate
statele europene vor trebui sã dezvolte un sistem care
sã promoveze cât mai multe locuri de muncã
competitive ºi de calitate. Aceste locuri de muncã nu
pot fi create dacã piaþa muncii din România este una
inflexibilã, cu costuri sociale ridicate ºi incapabilã sã-i
atragã pe piaþa formalã a muncii pe cei care activeazã
în economia informalã.

•

Sustenabilitatea locurilor de muncã: au existat
programe de includere pe piaþa muncii a multor romi,
însã odatã intraþi pe piaþa muncii aceºtia au renunþat la
posturile obþinute.

•

Mãsuri de sprijin pentru angajatorii care au angajaþi
proveniþi din rândurile etniei rome: dacã ar exista unele
facilitãþi fiscale pentru acele firme care angajeazã
persoane de etnie romã, ºansele de acceptare din
partea patronilor ar fi mult mai mari.

•

Sprijinirea antreprenoriatului în rândul romilor: sunt
extrem de puþine programe care sã sprijine dezvoltarea
spiritului antreprenorial în rândul romilor. Cele mai
multe programe s-au axat pe mãsuri pasive, de
susþinere socialã fãrã sã-i determine pe romi sã fie
activi pe piaþa muncii, sã caute noi oportunitãþi
economice în domeniile în care sunt specializaþi.

•

Sprijinirea unor Centre de Incluziune Profesionalã
pentru Romi: deja s-a desfãsurat un proiect pilot în zona
Bucureºtiului care a avut succes deosebit tocmai

61

roma access to social services RO.qxd

ACCESUL ROMILOR LA
REALITÃÞI ºI TENDINÞE ÎN ANUL 2005

2/3/2006

16:03

Page 62

SERVICII SOCIALE

pentru cã s-a axat pe acele nevoi ale comunitãþilor de
romi. Aceste centre de incluziune pot funcþiona ca un
catalizator pentru includerea romilor pe piaþa muncii.
Aceste Centre de Incluziune Profesionalã pot dezvolta
baze de date integrate cu acele persoane rome care au
nevoie sã fie acceptate pe piaþa muncii, pot dezvolta
programe de formare profesionalã pentru romi în
funcþie de nevoile identificate pe piaþa muncii, pot
dezvolta partenariate cu celelalte instituþii publice
centrale ºi locale responsabile cu politicile sociale carei vizeazã pe romi.
3. combaterea excluziunii sociale: excluziunea socialã nu
poate fi combãtutã decât prin iniþierea unor programe de
reinserþie profesionalã care sã punã un accent pe mãsuri active
de susþinere a romilor ºi nu mãsuri pasive de asistenþã socialã.
Pânã în prezent cele mai multe programe de asistenþã socialã
din România s-au axat doar pe mãsuri care îi menþin pe cei fãrã
loc de muncã într-o stare de dependenþã continuã ºi mai ales
îi menþin într-o stare de auto-suficienþã determinând o atitudine
de neimplicare din partea acestora. Programele de asistenþã
socialã pot fi îmbunãtãþite prin dezvoltarea acelor mãsuri care
sã-i oblige pe romi sã-ºi caute un loc de muncã, sã îi
transforme pe aceºtia din pasivi în activi în cãutarea unor
oportunitãþi economice.

Locuirea
Dintre toate mãsurile propuse în acest raport, locuirea
adecvatã este una dintre prioritãþile de bazã în vederea
incluziunii sociale a romilor. Pot fi luate diverse mãsuri, însã
inexistenþa unor locuinþe adecvate îi va menþine pe romi într-o
stare de permanentã marginalizare ºi excludere. Excluderea de
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la locuire are diverse cauze care îºi pot gãsi rãdãcinile atât în
specificul comunitãþilor de romi, dar mai ales în procesul
economic general actual al societãþii româneºti.
Accesul la o locuinþã este o condiþie de bazã pentru deplina
integrare socio-economicã a tuturor indivizilor din cadrul unei
societãþi. Lipsa unei locuinþe adecvate înseamnã excluderea
din sistemul social ºi mai ales sãrãcie. Aºa cum a reieºit din
datele culese din teren, cei mai mulþi romi din România sunt
excluºi de la locuire tocmai pentru cã întâmpinã extrem de
multe probleme atât în ceea ce priveºte calitatea locuinþelor,
infrastructura sãrãcãcioasã din zonele locuite, cât mai ales
incertitudinea juridicã a terenurilor ºi caselor ocupate de mulþi
membri ai acestei comunitãþi etnice.
Se impune deci luarea unor mãsuri pe cel puþin 3 axe, însã
aceste mãsuri trebuie gândite într-un mod coordonat atât între
ele, cât mai ales în strânsã legaturã cu celelalte tipuri de
servicii sociale prezentate mai sus. Dezvoltarea unor programe
de construire a locuinþelor sociale, de dezvoltare a
infrastructurii zonale sau a reglementãrii situaþiei juridice a
terenurilor ºi apartamentelor deþinute de romi nu pot fi gândite
decât în strânsã legaturã cu alte tipuri de programe care vizeazã
în primul rând oferirea de oportunitãþi economice pentru aceste
comunitãþi. Cel puþin din perspectiva acestui raport, locuirea
este strâns legatã de ocupare: nu poþi oferi o locuinþã dacã
nu existã o posibilitate de angajare în acele zone locuite de
romi.
De aceea propunem dezvoltarea unor principii de
intervenþie care sã ducã în cele din urmã la existenþa unor
locuinþe adecvate ºi mai ales sã rãspundã nevoilor membrilor
comunitãþii de romi:
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-

dezvoltarea conceptului de „mediator al locuirii”
care sã permitã comunitãþilor de romi sã-ºi rezolve
problemele legale de ocuparea terenurilor sau a
apartamentelor în care se aflã. S-a constatat cã mai
toate comunitãþile de romi nu au acces la informaþie
atunci când trebuie sã-ºi rezolve problemele
administrative ºi juridice legate de locuinþe, de aceea
existenþa unui mediator care sã cunoascã problemele
din comunitate, sã fie capabil sã reprezinte
comunitatea în relaþiile cu autoritãþile publice ºi mai
ales sã poatã sã-i ajute pe membrii comunitãþilor de
romi sã-ºi rezolve problemele juridice, nu poate fi decât
beneficã;

-

toate proiectele care vizeazã construirea sau
îmbunãtãþirea locuinþelor pentru romi nu pot fi
fãcute decât implicându-i activ pe aceºtia. Din
proiectele anterioare reiese cã cele mai bune soluþii au
fost cele care au folosit forþa de muncã din cadrul
comunitãþii;

-

proiectele de dezvoltare a locuinþelor nu pot avea un
succes dacã nu þin cont de specificul zonei în care
se aflã comunitatea de romi. Fiecare comunitate are
specificul ei, are un anumit mod de interacþionare cu
restul populaþiei, cu autoritãþile ºi de aceea ºi soluþiile
gândite trebuie adaptate la nevoile comunitãþii;

-

non-etnicizarea politicii de locuire: foarte mulþi romi
sunt excluºi de la locuire, însã politicile nu trebuie
dezvoltate pe criterii etnice tocmai pentru a nu avea
efecte perverse datoritã aplicãrii mãsurilor publice. Prin
etnicizarea politicilor de locuire existã tendinþa de
realizare a unor programe care sunt destinate în mod
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special romilor, ajungându-se în cele din urmã la o
separare a romilor de restul populaþiei, la formarea de
ghetto-uri. Scopul final al politicii de locuire ar fi
integrarea deplinã în cadrul societãþii ºi nu formarea
unor zone speciale populate de romi;
-

rezolvarea problemelor legale ale terenurilor ºi
caselor ocupate de romi: cei mai mulþi romi se aflã
într-o stare de permanentã insecuritate tocmai pentru
cã autoritãþile refuzã sã le reglementeze statutul legal
pentru terenurile sau casele ocupate de ani buni.
Autoritãþile publice au luat mãsuri extrem de
superficiale, trimiþându-i pe romii care au ocupat ilegal
terenurile sau casele, în locurile de unde au venit. Însã
ºi aici avem de-a face cu un cerc vicios pentru cã
autoritãþile locale, de unde provin romii, nu doresc sã
reglementeze statutul juridic invocând diverse probleme
minore. Astfel, cei mai mulþi romi sunt mutaþi de
autoritãþi dintr-o zonã în alta. Nerezolvarea problemei
jurdice a terenurilor ºi caselor ocupate de romi duce la
perpetuarea unei stãri de permanentã tensiune în
cadrul comunitãþii ºi mai ales îi determinã pe romi sã nu
investeascã prea mult efort în locuinþele deja ocupate;

-

existenþa unor programe de investiþii în
infrastructura comunitãþilor de romi: cele mai multe
comunitãþi se aflã în mediul rural, în zone extrem de
sãrãcãcioase, cu un grad ridicat de poluare ºi fãrã nici
un fel de infrastructurã care sã facã legãtura cu alte
tipuri de comunitãþi din zonele apropiate. Pentru
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rezolvarea acestor probleme e nevoie de un program
financiar susþinut care sã permitã punerea la punct a
infrastructurii locale (conducte de apã potabilã,
electricitate, gaz, transport etc.). Investiþiile în
infrastructurã se pot face folosind deja forþa de muncã
existentã din cadrul comunitãþilor de romi, care e mai
puþin costisitoare în termeni financiari.
Programele de investiþii atât în ceea ce priveºte calitatea
locuirii cât ºi infrastructura de bazã a acestor comunitãþi trebuie
sã aibã în vedere existenþa unui salt optim; programele nu
trebuie sã ofere o investiþie prea mare pentru acele comunitãþi
aflate într-o stare de sãrãcie extremã pentru cã ele nu au
mijloacele financiare adecvate sã le menþinã într-o stare
normalã. Programele de investiþie trebuiesc gândite în aºa fel
încât sã þinã cont de resursele existente în cadrul comunitãþilor.
Cele mai multe programe de investiþie în locuinþele romilor au
dus la crearea unor case mult prea costisitoare pentru aceºtia,
ceea ce a dus în cele din urmã la abandonarea sau vânzarea
locuinþelor construite datoritã imposibilitãþii susþinerii financiare
a unor astfel de locuinþe.

III. Necesitatea corelãrii mãsurilor publice naþionale cu
celelalte programe internaþionale care vizeazã
îmbunãtãþirea situaþiei sociale a romilor
În ultima perioadã, la nivel internaþional, existã diverse
iniþiative ale organismelor internaþionale pentru îmbunãtãþirea
situaþiei sociale a romilor din toatã Europa. Un accent special
este pus pe îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale romilor din
Europa de Est, unde se aflã aproape 80% din membrii acestei
comunitãþi etnice.
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Cei mai activi actori în dezvoltarea unei politici publice
pentru romi la nivel internaþional sunt Banca Mondialã,
Institutul pentru o Societate Deschisã – New York, Consiliul
Europei, Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în Europa
(OSCE) ºi nu în ultimul rând, Uniunea Europeanã (UE).
În 2005 s-a lansat în mod oficial Decada pentru
Incluziunea Romilor 2005-2015. Prin acest efort susþinut al
tuturor actorilor internaþionali, fiecare stat în parte ºi-a asumat
obligaþia de a crea planuri de mãsuri pentru fiecare domeniu
identificat ca fiind prioritar: educaþie, sãnãtate, ocupare ºi
locuire. În funcþie de planurile de mãsuri pe fiecare domeniu,
fiecare stat este monitorizat de un Secretariat internaþional.
Prin acest raport propunem nu numai realizarea unui plan
de mãsuri pentru fiecare domeniu în parte, dar ºi realizarea
unui plan de mãsuri comun cu Strategia pentru
Îmbunãtãþirea Situaþiei Romilor. ªi Strategia propune
dezvoltarea unui plan de mãsuri pe fiecare domeniu în parte ºi
de aceea e binevenitã iniþiativa unui plan comun care sã arate
eforturile susþinute ale statului român pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor.
Uniunea Europeanã, prin instrumentele sale financiare de
susþinere a þãrilor candidate la aderare (programul PHARE), a
pus bazele unui program multi-anual PHARE 2004-2006
care va avea o componentã specialã pe romi. În aceastã
secþiune sunt identificate principalele axe de intervenþie, în
special investiþii în educaþie, în programe de formare a
organizaþiilor de romi pentru a putea accesa fondurile
structurale ºi programe de granturi în domenii ca locuirea,
ocuparea forþei de muncã etc.
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Ar fi util din partea autoritãþilor publice din România sã
dezvolte un program asemãnãtor, cu resursele adecvate,
care sã se axeze ºi pe celelalte domenii identificate în
Strategie. Foarte multe investiþii s-au fãcut în programe de
educaþie, în formare profesionalã, în ocuparea forþei de muncã,
însã foarte puþin s-a fãcut în domenii ca administraþie ºi ordine
publicã, justiþie etc. Prin dezvoltarea unor programe în paralel
cu programul PHARE 2004-2006, nu se aratã decât cã existã
o voinþã din partea autoritãþilor de afirmare a romilor în spatiul
public românesc.
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CAPITOLUL 4.
Perspective ale politicilor publice
pentru îmbunãtãþirea situaþiei
romilor
1. Strategia Guvernului României de Îmbunãtãþire a
Situaþiei Romilor
Documentul principal de politicã publicã în domeniu este
Strategia Guvernului României de Îmbunãtãþire a Situaþiei
Romilor1, prima iniþiativã guvernamentalã care abordeazã
comprehensiv problemele minoritãþii roma.
Realizarea acestei Strategii este, fãrã dubiu, rezultatul
colaborãrii dintre structurile guvernamentale ºi cele
neguvernamentale ale romilor cu o importantã asistenþã din
partea instituþiilor internaþionale ºi, în special, a UE.
Inclusã la capitolul criterii politice de aderare, strategia
guvernamentalã constituie unul din angajamentele asumate de
România în procesul de negociere, preluat în documentele
pragmatice de pregãtire a procesului de aderare. Astfel, prin
Parteneriatul de Aderare din 2001, care prevede: «sã se ofere
sprijin financiar adecvat ºi capacitate administrativã pentru a se
implementa Strategia Guvernamentalã de îmbunãtãþire a
situaþiei romilor» ºi prin Programul Naþional pentru
Adoptarea Acquis-ului Comunitar, care include, ca prioritate
1

Hotãrârea de Guvern 430/Aprilie/2001, 25 aprilie 2001, publicatã în
Monitorul Oficial nr. 252, 16 mai 2001.
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pe termen scurt, îmbunãtãþirea situaþiei social-economice a
comunitãþilor de romi prin intrarea în vigoare a Planului de
mãsuri inclus în Strategia Guvernamentalã pentru romi, ºi, pe
termen mediu, accentueazã nevoia de îmbunãtãþire a stãrii
social-economice a romilor din România prin implementarea
pentru comunitãþile de romi a unor programe ºi proiecte
sociale, educaþionale ºi de sãnãtate, în conformitate cu Planul
general de mãsuri inclus în Strategia Guvernului României.
Elementele de bazã ale intervenþiei pentru îmbunãtãþirea
situaþiei romilor sunt:

70

•

Abordarea sectorialã ºi partenerialã a opþiunilor /
prioritãþilor romilor, prin includerea, finanþarea ºi
replicarea acestora în circuitul politicilor publice ºi
programelor instituþiilor de stat, la nivelul structurii
centrale / judeþene / locale, în funcþie de specificitatea
comunitãþilor, în vederea resolidarizãrii sociale ºi
armonizãrii spaþiului public la standardele europene.

•

Iniþierea unor alternative formativ-normative specifice
de sintezã a mãrcilor identitare cu valorile modernitãþii,
a unor oportunitãþi ocupaþionale ºi de dezvoltare de
resurse umane calificate, inclusiv prin revalorizarea
meseriilor itinerante ale romilor la piaþa modernã,
dezvoltarea unui circuit de schimb.

•

Constituirea unor instituþii publice de formare /
reprezentare identitarã, dezvoltare comunitarã, ca reþea
de informare, dialog, consultanþã, expertizã, asistenþã,
monitorizare, prevenire ºi combatere a discriminãrii faþã
de romi, în scopul stabilirii unor punþi de comunicare ºi
cooperare cu instituþiile locale ºi centrale, în vederea
participãrii active/directe a romilor la procesul decizional
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ºi împuternicirii comunitãþii pentru îmbunãtãþirea
propriilor condiþii de viaþã.
Strategia Guvernului Românii de Îmbunãtãþire a Situaþiei
Romilor a fost adoptatã prin Hotãrâre de Guvern.
Textul Strategiei prezintã în detaliu un numãr de principii
directoare:
•

principiul consensualitãþii, pe care Strategia îl defineºte
ca „efort comun al Guvernului ºi al organizaþiilor
reprezentative ale comunitãþilor de romi”;

•

principiul utilitãþii sociale, care reclamã mãsuri care sã
rãspundã nevoilor specifice ale comunitãþii romilor;

•

principiul „distribuþiei sectoriale“, prin care diverselor
organisme li se atribuie responsabilitãþi în concordanþã
cu sectoarele sau sferele lor de competenþã;

•

principiul descentralizãrii, prin care se atribuie responsabilitãþi specifice instituþiilor publice la nivel local;

•

principiul diferenþierii identitare, care prevede existenþa
de mãsuri menite sã asigure romilor dreptul de a-ºi
afirma ºi de a-ºi proteja identitatea distinctã ca
minoritate;

•

principiul egalitãþii, care afirmã cã mãsurile menite sã
protejeze etnia romã nu trebuie sã dezavantajeze alte
grupuri.2

Din punct de vedere al domeniilor prioritare de acþiune, în
Strategie sunt formulate 10 direcþii de acþiune: dezvoltare
comunitarã ºi administraþie publicã; locuinþe; securitate
2

Strategia Guvernului, Capitolul I.
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socialã; sãnãtate; economic; justiþie ºi ordine publicã; protecþia
copilului; educaþie; culturã ºi culte; comunicare ºi participare
civicã.3
Strategia guvernamentalã combinã cele douã perspective
asupra problematicii romilor, a discriminãrii ºi a sãrãciei. Acest
lucru este evident în modul în care sunt definite elementele
specifice fiecãrei direcþii de acþiune ºi ale planului general de
mãsuri, unde se pot regãsi aspectele legate de combaterea
discriminãrii ºi a sãrãciei.

2. Planul Naþional Antisãrãcie
Incluziunii Sociale (PNAinc)

ºi

Promovarea

Începutul de mileniu a adus ºi o serie de mãsuri legislative
menite sã întãreascã rolul politicilor sociale. Astfel, apare Legea
nr. 416/2001 privind Venitul Minim Garantat (intratã în vigoare
începând cu 1 ianuarie 2002), Legea nr 705/2001 privind
Sistemul Naþional de Asistenþã Socialã (de asemenea, intratã
în vigoare de la 1 ianuarie 2002), Legea nr.116/2002 cu privire
la prevenirea ºi combaterea marginalizãrii sociale º.a.
Un moment deosebit de important este înfiinþarea în aprilie
2001 a Comisiei Guvernamentale Anti-Sãrãcie ºi Promovare a
Incluziunii Sociale care a conceput PNAinc, aprobat prin HG nr.
829/2002. Acest document complex se constituie ca un
„program de construcþie socialã în direcþia realizãrii unei
societãþi europene”4 , ca obiectiv comun al întregului continent
ºi are la bazã o serie de principii printre care: solidaritate
3

Vezi Strategia Guvernului de Îmbunãtãþire a Situaþiei Romilor,
Hotãrâre de Guvern Nr. 420/Aprilie/2001, Capitolul VII, Direcþii de
acþiune.

4

H.G. 829/2002, Planul naþional anti-sãrãcie ºi promovare a
incluziunii sociale elaborat de CASPIS

72

roma access to social services RO.qxd

2/3/2006

16:03

Page 73

ACCESUL ROMILOR LA SERVICII SOCIALE
REALITÃÞI ºI

TENDINÞE ÎN ANUL

2005

socialã, activizare, responsabilizare, economie socialã, suport
social ca instrument al incluziunii sociale, parteneriat/
participare etc.
PNAinc include un capitol întreg (capitolul14) referitor la
reducerea sãrãciei ºi a excluziunii sociale a romilor. Programul
urmãreºte întãrirea participãrii comunitãþilor de romi la viaþa
economicã, socialã, educaþionalã ºi politicã a societãþii
româneºti ºi îmbunãtãþirea accesului la serviciile de sãnãtate.
Ca ºi în cazul “Strategiei naþionale de îmbunãtãþire a
situaþiei romilor”, filozofia PNAinc prevede activizarea ºi
responsabilizarea membrilor comunitãþii romilor ca element de
bazã al intervenþiei.

3. Planul de Mãsuri Prioritare pentru Integrare
Europeanã pentru 2005
Un alt document programatic de politici publice este Planul
de Mãsuri Prioritare pentru Integrare Europeanã pentru anul
2005 al MIE. Acesta conþine câteva elemente de politicã
publicã destinate îmbunãtãþirii situaþiei romilor. Aceste
elemente se regãsesc ºi în Strategie, iar implementarea lor
este în mare mãsurã întârziatã.
ªi în acest document se pot observa cele douã perspective,
a combaterii discriminãrii ºi a combaterii sãrãciei. Punctul
central îl constituie, cel mai adesea, facilitarea accesului la
calificare profesionalã ºi locuri de muncã.

4. Memorandumul Comun în Domeniul Incluziunii
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Sociale
Memorandumul Comun în Domeniul Incluziunii Sociale
conþine un numãr de referiri la situaþia romilor. În esenþã, acest
document este unul care abordeazã problematica inegalitãþii
sociale ºi a sãrãciei ºi mai puþin problematica discriminãrii.
Astfel, participarea romilor pe piaþa muncii este abordatã în
relaþie cu lipsa considerabilã de calificare profesionalã
combinatã deseori cu practici discriminatorii, care reprezintã
obstacole importante pentru accesul romilor la piaþa muncii. În
grupurile identificate ca fiind cel mai expuse fenomenului
sãrãciei, romii sunt menþionaþi ca fãcând parte din nivelul
extrem de ridicat de sãrãcie. Este menþionatã, în acest context,
Strategia, dar care nu a fost suficient susþinutã de resurse care
sã permitã implementarea efectivã a mãsurilor prevãzute.
Accesul dificil la serviciile de sãnãtate este un alt domeniu
în care romii sunt prezenþi, ei fiind menþionaþi ca o cvasimajoritate a celor neînregistraþi la medicul de familie, cu
precãdere în mediul rural.
Educaþia copiilor romi este un domeniu în continuã evoluþie,
eforturile conducând la creºterea cuprinderii în sistemul ºcolar,
în special în învãþãmântul secundar ºi superior. Analfabetismul
funcþional rãmâne o problemã, mai mult de o treime din romi
fiind în aceastã situaþie, la fel ca ºi abandonarea ºcolii înainte
de absolvire. Pe lângã rata ridicatã de neparticipare ºcolarã, se
înregistreazã o importantã polarizare a calitãþii educaþiei oferite.
Ca rezultat al segregãrii rezidenþiale, ºcolile la care învaþã copiii
romi, alãturi de ceilalþi copii sãrãci, au un nivel al calitãþii
corpului profesoral ºi condiþii de învãþare mult inferioare.
În domeniul locuirii, supraaglomerarea este o problemã
74
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gravã pentru populaþia de romi. În locuinþele romilor, adesea
improvizate ºi/sau ilegale sau locuite cu chirie, numãrul de
persoane pe locuinþã ºi pe camerã este de douã ori mai mare
decât media naþionalã. Accesul la facilitãþile moderne ºi la
bunurile de folosinþã îndelungatã rãmâne de foarte multe ori un
deziderat în comunitãþile de romi.
Romii sunt consideraþi ca fãcând parte din grupurile cu o
situaþie de risc ridicat de sãrãcie, excludere ºi marginalizare, ca
rezultat al unui decalaj de dezvoltare cronicizat, întãrit de
menþinerea unor atitudini discriminatorii. Comunitãþile de romi
se confruntã cu multiple deficite care se agraveazã reciproc:
lipsa de locuinþã, condiþii mizere de locuit, sãnãtate precarã,
nivel educaþional scãzut, deficit de calificare ºi de experienþã pe
piaþa muncii. Ieºirea din ciclul vicios al sãrãciei nu poate fi
realizatã fãrã implementarea unor politici coerente.
Memoradumul lanseazã câteva provocãri cheie destinate
îmbunãtãþirii condiþiilor de viaþã ale romilor, prin:
-

“Dezvoltarea de oportunitãþi economice ºi crearea de
locuri de muncã salariale;

-

Îmbunãtãþirea accesului la toate nivelele de educaþie,
completatã cu accesul la nivelul educaþional minim
pentru generaþiile tinere;

-

Identificarea ºi atribuirea de teren agricol în mediul
rural ºi de terenuri pentru construcþia de locuinþe în
sistem tradiþional sau modern;

-

Asigurarea unui acces complet la servicii medicale
primare;

-

Combaterea hotãrâtã a oricãrei forme de discriminare a
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romilor în toate sectoarele (ocupare, acces la servicii
publice etc.) ºi promovarea unei atitudini colective
suportive.”
Memorandumul identificã dificultãþile de implementare a
strategiilor ºi programelor naþionale ºi locale pentru ameliorarea
condiþiilor populaþiei de romi:
-

“Limitarea resurselor financiare disponibile;

-

Instituþiile ºi competenþele necesare unui asemenea
program de îmbunãtãþire social-economicã a vieþii
segmentului de romi se aflã încã la început”.

Prioritãþi de acþiune identificate de memorandum sunt
similare celor existente în Strategie ºi în celelalte documente
menþionate, ºi anume: rezolvarea problemei actelor de
identitate, asigurarea participãrii ºcolare extinse a copiilor,
stimularea ocupãrii profesionale, accesul la servicii de asistenþã
socialã ºi medicalã, dezvoltarea infrastructurii comunitare,
accesul la locuinþe moderne, dezvoltarea de parteneriate locale
ºi dezvoltarea de campanii de conºtientizare care sã vizeze
reabilitarea imaginii de sine ºi a imaginii publice a populaþiei de
romi, combaterea hotãrâtã a oricãrei forme de discriminare a
romilor ºi promovarea unei atitudini colective suportive.

5. Deceniul de Incluziune a Romilor
Este o iniþiativã adoptatã de opt þãri din Europa Centralã ºi
de Est cu sprijinul comunitãþii internaþionale ºi reprezintã prima
colaborare de asemenea anvergurã destinata îmbunãtãþirii
situaþiei romilor. Deceniul este, în ultimã instanþã, o decizie
politicã a þãrilor din regiune de a reduce inegalitatile
economice,si de dezvoltare umanã în general ºi de a rupe
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cercului vicios al sãrãciei. Este de aºteptat ca la nivel european
sã existe o coordonare ºi o transparenþã a politicilor. Fiecare
dintre þãrile participante au dezvoltat sau sunt în proces de
dezvoltare a unor planuri naþionale de acþiune, cu obiective clar
definite ºi indicatori de succes cuantificabili.
Deceniul este sprijinit la nivel internaþional de instituþii
precum Institutul pentru o Societate Deschisã, Banca
Mondialã, Comisia Europeanã, Programul Naþiunilor Unite
pentru Dezvoltare, Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare în
Europa, Consiliul Europei, Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei.
Valoarea esenþialã declaratã a Deceniului este participarea
romilor. Reprezentanþii romilor ºi organizaþiile neguvernamentale ar trebui sã participe în toate fazele de dezvoltare ale
programului, inclusiv ca membri ai Comitetului Director.
Domeniile alese pentru Deceniu sunt: educaþie, sãnãtate,
angajare în muncã ºi locuire. De asemenea, au mai fost
stabilite ca teme care transcend domeniile principale: sãrãcia,
discriminarea ºi problemele de gen.
În domeniul educaþiei, au fost definite urmãtoarele
prioritãþi:
•

asigurarea accesului romilor la educaþia obligatorie;

•

îmbunãtãþirea calitãþii educaþiei;

•

implementarea programelor de integrare ºi de
desegregare;

•

extinderea accesului la educaþia pre-ºcolarã;

•

îmbunãtãþirea accesului la educaþie post-secundarã ºi a
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adulþilor.
În domeniul angajãrii în muncã, prioritãþile identificate au
fost:
•

îmbunãtãþirea nivelului oportunitãþilor prin educaþie ºi
pregãtire vocaþionalã;

•

extinderea participãrii la piaþa muncii prin mãsuri active;

•

îmbunãtãþirea informãrii cu privire la piaþa muncii;

•

reformarea serviciilor de angajare în muncã.

Domeniul sãnãtate are ca prioritãþi:
•

asigurarea accesului la servicii de îngrijire a sãnãtãþii;

•

îmbunãtãþirea bazelor de date cu privire la starea de
sãnãtate a romilor;

•

creºterea includerii romilor în serviciile de sãnãtate;

•

îmbunãtãþirea sãnãtãþii în comunitãþile vulnerabile.

Locuirea are ca prioritãþi:
•

abordarea discriminãrii în accesul la locuinþe;

•

îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã în coloniile locuite de
romi;

•

extinderea accesului la locuinþe.

6. Fondul de Educaþie pentru Romi
FER este o structurã care va contribui la eliminarea
prãpastiei existente în ceea ce priveºte educaþia romilor ºi a neromilor, va contribui la asigurarea accesului egal la educaþie de
calitate, inclusiv desegregarea sistemelor educaþionale. FER
este operaþional din anul 2005, având asiguratã o finanþare de
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aproximativ 30 milioane de dolari, cea mai mare parte donatã
de George Soros, unul dintre iniþiatorii acestui fond.
Fondul va acþiona în urmãtoarele direcþii:
-

sprijinã idei, proiecte, programe care sã ducã la
îmbunãtãþirea rezultatelor ºcolare ale romilor, în
contextul Deceniului de Incluziune a Romilor;

-

interpreteazã „educaþia” în termeni largi, incluzând atât
educaþia formalã, cât ºi cea vocaþionalã, pentru copii ºi
adulþi;

-

opereazã ca un instrument financiar ºi nu ca o agenþie
de implementare;

-

face disponibile ºi cautã fonduri;

-

funcþioneazã într-o manierã echilibratã în ceea ce
priveºte þãrile beneficiare;

-

sprijinã activitãþile care respectã ºi includ voinþa romilor;

-

stabileºte un proces de finanþare simplu ºi rapid;

-

este un forum de advocacy;

-

centralizeazã informaþiile relevante din domeniu.

Aºa cum se poate observa, cele douã iniþiative
internaþionale sunt oarecum complementare, educaþia fiind
privitã ca un pilon central al îmbunãtãþirii situaþiei romilor, cu
impact durabil, pe termen lung. Chiar dacã þinta principalã a
Deceniului este ruperea cercului vicios al sãrãciei, mãsurile ºi
temele care transcend domeniile principale de acþiune,
respectiv anti-discriminarea ºi participarea femeilor, vor putea
duce la o echilibrare a balanþei între cele douã perspective, a
sãrãciei ºi a combaterii discriminãrii.
De fapt, doar prin abordarea complementarã progresul
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poate fi asigurat, având ca ingredient esenþial participarea
directã a membrilor comunitãþilor de romi. Deocamdatã,
politicile publice destinate îmbunãtãþirii situaþiei romilor nu au
avut succes în asigurarea participãrii acestora. Este nevoie de
conºtientizarea acestui element la toate nivelurile de decizie ºi
implementare a politicilor publice pentru romi, de la simpli
funcþionari la cei mai înalþi factori de decizie. Pentru aceasta,
sprijinirea dezvoltãrii societãþii civile a romilor se impune cu
pregnanþã.

7. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
191 de þãri au semnat la New York, în anul 2000,
“Declaraþia Mileniului a Naþiunilor Unite: dezvoltarea umanã obiectiv de importanþã primordialã”. În acest document se
reafirmã ataºamentul comunitãþii internaþionale faþã de valorile
fundamentale ale umanitãþii - libertate, egalitate, solidaritate,
toleranþã, respect faþã de naturã ºi divizarea responsabilitãþilor
- ºi se accentueazã importanþa soluþionãrii problemelor grave
legate de afirmarea pãcii, respectarea drepturilor omului,
asigurarea dezvoltãrii durabile, protecþia mediului.
Din Declaraþia Mileniului derivã Obiectivele de Dezvoltare
ale Mileniului (ODM), care definesc într-o formã concisã
scopurile ce urmeazã a fi atinse pânã în anul 2015:
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•

eradicarea sãrãciei extreme ºi a foametei

•

realizarea accesului universal la educaþia primarã

•

promovarea egalitãþii genurilor ºi abilitarea femeilor

•

reducerea mortalitãþii copiilor

·

îmbunãtãþirea sãnãtãþii materne
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·

combaterea HIV/SIDA, a malariei ºi a altor boli

·

asigurarea durabilitãþii mediului

·

crearea parteneriatelor globale pentru dezvoltare

2005

În acest context, protecþia minoritãþilor ºi îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã constituie elemente importante.
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