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Lista de abrevieri şi acronime

CEDAW: Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor
CERD: Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială
p.c.: Principiu de bază comun
CRC: Convenţia cu privire la drepturile copilului
DG: Direcţie generală
FEADR: Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
CEDO: Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
ECRI:  Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei
FEDR: Fondul European de Dezvoltare Regională
ERIO: Oficiul de Informare a Romilor din Europa
ERPC: European Roma Policy Coalition (Coaliţia europeană pentru politica privind romii)
ERRC: Centrul European pentru Drepturile Romilor
FSE: Fondul Social European
ERTF: Forumul European al Romilor şi Nomazilor
UE: Uniunea Europeană 
FRA: Agenţia pentru Drepturile Fundamentale
FSG: Fundación Secretariado Gitano
ICCPR:  Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice
ICESCR: Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale
OIM: Organizaţia Internaţională a Muncii
ONG: Organizaţie neguvernamentală
SNIR: Strategiile naţionale de integrare a romilor
PNR: Programele naţionale de reformă
ODIHR:  Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului
OHCHR: Biroul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului 
MDC: Metoda deschisă de coordonare
OSCE: Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa 
DUDO: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
PNUD: Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
ICNUR: Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
OMS: Organizaţia Mondială a Sănătăţii
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1 Din raţiuni practice, vom utiliza 
(cu acelaşi sens) termenii 
„categorii” şi „tipuri” de romi, 
cu precizarea că nu urmărim 
nici clasificarea grupurilor de 
romi în funcţie de importanţă, 
nici împărţirea romilor pe tipuri, 
ci considerăm mai degrabă 
că factorii de excluziune şi 
barierele din calea incluziunii 
diferă în funcţie de situaţiile 
de viaţă ale romilor.

2 Comisia Europeană (2010a), 
Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul 
Regiunilor. Integrarea socială 
şi economică a romilor în 
Europa [COM/2010/0133 final]. 
Document disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/ 

3 Autorul a adus mici modificări 
la definiţia originală a 
celor patru tipuri de situaţii 
ale romilor prezentate în 
Comunicarea Comisiei.

4 Comisia Europeană (2011a), 
Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social 
European şi Comitetul Regiunilor. 
Un cadru UE pentru strategiile 
naţionale de integrare a romilor 
până în 2020 [COM(2011) 
173 final]. Bruxelles, 5 aprilie. 
Document disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/.

Scopul acestui document este de a sprijini activitatea 
factorilor politici pentru implementarea strategiilor na-
ţionale de integrare a romilor şi pentru planificarea şi 
dezvoltarea unor planuri şi proiecte de politici, susţinând 
totodată organizaţiile publice şi private care lucrează cu 
romii prin:

•  descrierea celor mai frecvente tipuri de excluziune1 
cu care se confruntă romii care locuiesc în Uniunea 
Europeană (UE), în funcţie de contextele lor geo-
grafice, economice şi sociale particulare;

•  explicarea modului în care trebuie adaptate 
principiile de bază comune şi acţiunile prioritare 
la aceste contexte şi circumstanţe diferite;

•  propunerea unor opţiuni de politică, inclusiv a unor 
strategii, abordări şi priorităţi care pot fi adoptate 
pe baza acestor situaţii de excluziune;

•  realizarea legăturii dintre aceste opţiuni de po-
litică şi cadrul UE actual, inclusiv instrumentele 
juridice, de politică şi financiare� 

Din experienţa practică reiese că nu se poate vorbi despre 
un singur grup omogen al comunităţilor de romi din cele 
27 de ţări ale UE şi din ţările candidate şi potenţial 
candidate� Dimpotrivă, aceste comunităţi trăiesc în cir-
cumstanţe şi contexte diferite şi au paradigme de viaţă 
diferite, care le condiţionează oportunităţile de incluziune� 
În comunicarea sa intitulată „Integrarea socială şi eco-
nomică a romilor”,2 Comisia Europeană subliniază că, 
deşi fiecare context este unic, în Europa se pot distinge 
în prezent patru tipuri principale de contexte care definesc 
circumstanţele de viaţă ale romilor:3

•  comunităţile de romi care trăiesc în cartiere sau 
zone urbane şi suburbane, caracterizate prin 
densitate etnică, sărăcie (extremă) şi lipsuri;

•  comunităţile de romi care trăiesc în aşezări rurale 
segregate, caracterizate prin izolare de oraşele 
mici şi de sate şi prin lipsuri extreme;

•  romii migranţi şi cetăţeni ai UE care se depla-
sează pe teritoriul UE, originari de obicei din ţările 
Europei Centrale şi de Est, motivaţi de raţiuni 
economice şi urmărind, în general, un stil de 
viaţă sedentar;

•  romii nomazi, ale căror nevoi sunt concentrate 
în jurul habitatului sau al locuinţelor lor tempo-
rare şi îşi au rădăcinile în tradiţii (şi/sau în ocu-
paţii sezoniere)� 

Pe lângă aceste patru categorii, pentru ca tipurile de 
abordări să poată acoperi în mod adecvat majoritatea 
circumstanţelor de viaţă ale romilor, în tipologia propusă 

este încorporată o a cincea categorie, care descrie situaţia 
unei proporţii semnificative a romilor din Europa Centrală 
şi de Vest: comunităţile de romi care trăiesc în cartiere 
urbane şi suburbane integrate�

În ciuda bogatei diversităţi de contexte şi circumstanţe 
naţionale şi locale, romii au numeroase caracteristici 
socioeconomice comune şi se confruntă cu o respingere 
similară din partea populaţiilor majoritare, concretizată 
în practici de discriminare directă şi indirectă a lor� Cu 
alte cuvinte, în formularea lor generică, o serie de obiec-
tive privind incluziunea şi anumite dificultăţi cu care se 
confruntă această politică sunt comune pentru diferite 
situaţii ale romilor� Cu toate acestea, atunci când se 
stabilesc strategiile şi se aleg zonele de intervenţie 
specifice avute în vedere, trebuie reţinut faptul că, deşi 
problemele tuturor romilor rezidă în aceleaşi domenii 
(educaţie, ocuparea forţei de muncă, sănătate, fondul 
locativ, o tematică transversală a egalităţii de gen şi a 
discriminării), există elemente de diferenţiere în ceea ce 
priveşte intensitatea sau gravitatea excluziuni sociale 
în raport cu accesul romilor la drepturi şi servicii socio-
economice, cu contextele în care se manifestă excluzi-
unea şi cu procesele şi formele de excluziune�

Aceste diferenţe se datorează unei multiplicităţi de factori 
distincţi, care au fost analizaţi sporadic şi numai rareori 
într-un mod sistematic� Unii dintre factorii care determină 
situaţii de excluziune atât de diverse şi/sau care facili-
tează procesele de incluziune socială au legătură cu 
mediul fizic în care trăiesc romii, cu resursele economice 
disponibile în imediata lor vecinătate, cu situaţia ma-
croeconomică a ţărilor şi a regiunilor, cu cadrele institu-
ţionale şi mecanismele juridice şi de reglementare, cu 
disponibilitatea şi calitatea serviciilor publice, precum şi 
cu existenţa sau absenţa unei societăţi civile organizate� 
Alţi factori determinanţi sunt permanenţa romilor în timp 
într-un anumit loc, cultura subgrupurilor de romi, apro-
pierea sau distanţa – nu doar fizică, ci şi relaţională şi 
lingvistică – faţă de populaţia majoritară, existenţa sau 
inexistenţa altor minorităţi etnice în imediata lor 
vecinătate�

În comunicarea sa din 2001, intitulată „Un cadru UE 
pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până 
în 2020”4, Comisia Europeană accentuează ideea că 
ameliorarea situaţiei romilor este imperios necesară din 
punct de vedere economic şi social pentru UE şi statele 
membre şi face apel la statele membre să elaboreze un 
set de măsuri, care să includă obiective specifice în ceea 
ce priveşte educaţia, ocuparea forţei de muncă, serviciile 
de sănătate, locuinţele şi serviciile esenţiale, în cadrul 
obiectivelor stabilite pentru Strategia Europa 2020 şi în 
conformitate cu programele naţionale de reformă: 

Aceste standarde minime ar trebui să se bazeze pe 
indicatori comuni, comparabili şi fiabili. Atingerea 
acestor obiective este importantă pentru că ar ajuta 

Argument

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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5 Ibid., p.4.

6 Consiliul UE (2009), 
Concluziile Consiliului 
privind incluziunea romilor, 
cea de-a 2947-a Reuniune 
a Consiliului Ocuparea Forţei de 
Muncă, Politică Socială, Sănătate 
şi Consumatori. Luxemburg, 
8 iunie. Document disponibil la 
adresa: http://www.euromanet.eu/.

statele membre să atingă obiectivele globale ale 
Strategiei Europa 2020. Strategiile naţionale de in-
tegrare a romilor trebuie să stea la baza politicilor 
fiecărui stat membru şi să se adapteze la circum-
stanţele şi nevoile particulare ale romilor.5

Într-un moment în care aşa-numitele „bune practici” 
reprezintă una dintre principalele surse de cunoştinţe 
tehnice din aceste domenii, merită subliniat faptul că nu 
toate metodele sunt adecvate în toate contextele, iar 
actorii (atât autorităţi publice, cât şi organizaţii private), 
care răspund de conceperea şi/sau implementarea mă-
surilor de incluziune, pot fi atât inspiraţi, cât şi derutaţi 
de aceste „bune practici“ în lipsa unor eforturi de a 
aprofunda înţelegerea condiţiilor structurale care permit 
şi facilitează procesele eficace� De exemplu, un proiect 
de ocupare a forţei de muncă bazat pe monitorizarea 
structurii economico-productive dintr-un anumit loc, 
inclusiv pe măsuri de conştientizare adresate oamenilor 
de afaceri şi pe formarea vocaţională şi formarea pro-
fesională la locul de muncă pentru romi etc�, va fi prea 
puţin util în mediile rurale în care nu există oportunităţi 
în sectorul serviciilor; o iniţiativă de educaţie incluzivă şi 
interculturală nu va corespunde realităţii unui mediu 
segregat în care băieţii şi fetele rome nu frecventează 
şcoala� La un nivel mai general, dacă nu sunt înţelese 
din perspectiva realităţilor distincte din teren, cele zece 
principii de bază comune riscă să fie interpretate greşit� 
De exemplu, cum poate fi implementat principiul „adap-
tare explicită, dar nu exclusivă“ într-o aşezare de romi 
segregată, în care dinamicile sociale şi economice sunt 
rupte de structura socială mai largă?

Punctul de plecare al tipurilor de abordări este că, dincolo 
de diversitatea şi tradiţiile culturale ale grupurilor de 
romi, integrarea romilor este condiţionată, în esenţă, de 
habitatele şi condiţiile lor de trai, de modurile lor de viaţă, 
de cadrele instituţionale şi reacţiile politice, precum şi 
de frecvenţa sau intensitatea factorilor de excluziune 
care determină accesul lor la serviciile publice, partici-
parea lor civică şi relaţia segregare-integrare� Din acest 
caracter eterogen rezultă că, deşi politicile privind romii 
au în vedere aceleaşi obiective şi urmează principii de 
bază comune6, sunt necesare priorităţi, strategii şi abor-
dări diferite, care să ia în calcul şi să fie adaptate la 
contextele geografice, economice, sociale, culturale şi 
juridice în care se află romii şi comunităţile de romi� 

Aceste zone şi linii de acţiune diferenţiate nu determină, 
în sine, „universuri“ de excluziune clar delimitate, ci 
adesea se întrepătrund şi se modifică� Cu toate acestea, 
în mare, frecvenţa mai ridicată a variabilelor condiţio-
nante şi a caracteristicilor de excluziune socială poate 
ajuta la identificarea unor posibile opţiuni politice, stra-
tegii şi acţiuni prioritare de aplicat în circumstanţe par-
ticulare� Din această perspectivă, tipurile de abordări 
adaptate la diferite grupuri şi determinate de priorităţi 
clare, criterii de acţiune, instrumente flexibile şi metode 

de lucru adecvate nu numai că pot ajuta la sporirea 
know-how-ului şi a specializării părţilor interesate, ci pot 
contribui şi la impulsionarea politicilor şi a programelor, 
precum şi la atingerea unor rezultate mai bune�

Această lucrare are patru părţi� Prima parte descrie cele 
mai frecvente tipuri de situaţii de excluziune cu care se 
confruntă numeroşi romi în prezent, făcând referire, printre 
altele, la situarea lor geografică şi la mediu, la principalele 
lor caracteristici, precum şi la dinamicile şi tendinţele care 
le condiţionează situaţia, identificând ţările sau zonele 
geografice în care fiecare situaţie tinde să fie mai bine 
reprezentată� Partea a doua explică modul în care trebuie 
urmate priorităţile celor patru domenii de intervenţie fun-
damentale (educaţia, ocuparea forţei de muncă, locuinţele 
şi serviciile de sănătate), cele zece principii de bază comune 
şi alte criterii în planurile de acţiune şi proiectele pentru 
romi, discutând totodată cum trebuie modulate acestea 
în funcţie de diferite contexte şi circumstanţe� A treia parte 
prezintă posibile tipuri de abordări pentru fiecare tip de 
situaţie, identificând provocările-cheie cu care se confruntă 
politica şi posibilele opţiuni de urmat, precum şi unele 
opţiuni nerecomandabile� Pe baza experienţelor şi a pro-
iectelor existente, partea a treia se concentrează şi asupra 
aspectelor specifice cheie ale celor patru zone de inter-
venţie amintite anterior şi formulează recomandări utile� 
Partea a patra face legătura dintre tipurile de abordări şi 
instrumentele juridice, politice şi financiare existente la 
nivelul UE� În final, alături de descrierea principiilor, includem 
într-o anexă o sinteză a factorilor care pot asigura reuşita 
programelor şi a proiectelor, cu diferite domenii de acţiune�

Următoarele tipuri de abordări le pot fi de ajutor statelor 
membre în procesul de implementare a strategiilor na-
ţionale de integrare a romilor sau a unui set integrat de 
măsuri, asigurându-le acestora un sprijin substanţial 
pentru concretizarea strategiilor, a planurilor de acţiune 
şi a proiectelor la nivel local� Practic, pentru a fi eficace, 
politicile în domeniul romilor trebuie să fie adaptate la 
nevoile şi circumstanţele particulare� Modelele sunt 
concepute de Comisia Europeană în vederea îndrumării 
şi a sprijinirii statelor membre în implementarea strate-
giilor privind romii� În acelaşi timp, modelele evidenţiază 
şi aspectele-cheie care trebuie dezvoltate, cum ar fi 
implicarea romilor în luarea deciziilor, importanţa moni-
torizării şi a învăţării, utilizarea mai eficientă a fondurilor 
printr-o planificare mai bună şi o implementare mai bine 
orientată etc�

În pregătirea acestui document, la experienţa şi cunoş-
tinţele personale ale expertului s-au adăugat două 
metode de cercetare pentru analizarea critică şi validarea 
propunerilor şi a recomandărilor� Prima a fost analiza 
surselor secundare, inclusiv a unor rapoarte, studii, cărţi, 
a literaturii disponibile şi a altor materiale scrise existente 
(inclusiv site-uri)� A doua a fost contactul direct cu surse 
de informaţii cheie şi cu experţi, prin interviuri telefonice 
şi schimburi de e-mailuri, cu scopul de a obţine informaţii 

http://www.euromanet.eu/
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7 Documentaţie disponibilă la 
adresa: http://www.coe.int/.

8 Comisia Europeană 
(2011a), op. cit.

suplimentare privind experienţele existente şi de a con-
trasta punctele de vedere� Pentru a descrie cele mai 
frecvente situaţii avute în vedere şi provocările specifice 
şi pentru a propune opţiuni de politică adaptate fiecăreia 
dintre ele, a fost acoperit cea mai mare diversitate de 
cazuri şi ţări cu putinţă� În total, au fost analizate peste 
90 de studii şi rapoarte şi au fost consultate peste 30 
de site-uri web�

La lectura acestei lucrări trebuie să se ţină cont de mai 
multe elemente:

•  Folosim termenul general de „romi“ cu referire la 
mai multe grupuri diferite (romi, Sinti, Kale, Ro-
manichels, Boyash, Ashkali, egipteni, Yenish, că-
lători, Dom, Lom etc�) identificate ca atare de 
Consiliul Europei, de reprezentanţii grupurilor de 
romi sus-numite în Europa şi de diferite organizaţii 
internaţionale (OSCE-ODIHR, Comisia Europeană, 
ICNUR şi altele)�7

•  Trebuie înţeles faptul că cele cinci tipuri de cir-
cumstanţe descrise reprezintă cele mai frecvente 
situaţii ale romilor în ţările UE, dar este cert că 
există şi romi care trăiesc în circumstanţe şi con-
diţii socioeconomice care nu sunt incluse în 
acestea� Mai mult, aşa cum vom explica mai jos, 
există o varietate largă de situaţii în cadrul fiecărei 
categorii� 

•  La identificarea experienţelor şi a proiectelor, 
lucrarea se concentrează asupra celor 27 de state 
membre ale UE; se pot găsi însă situaţii similare 
şi la romii din ţările candidate şi potenţial candi-
date, precum şi în alte ţări europene�

•  „Tipurile de abordări descrise aici trebuie privite 
ca orientări, recomandări şi sugestii utile care 
trebuie adaptate la fiecare realitate particulară 
şi trebuie încadrate întotdeauna în politicile ge-
nerale/principale, în conformitate cu principiile 
urmate de Cadrul UE pentru strategiile naţionale 
de integrare a romilor până în 2020�8

http://www.coe.int/


9 Divizia Romi şi Călători a 
Consiliului Europei (2010), 
Statistici. Document disponibil 
la adresa: http://www.coe.int/.

10 Este important, în special, să 
evităm acuzaţiile clasice conform 
cărora romii care au atins un 
nivel de educaţie ridicat nu ar fi 
romi, deoarece nu se comportă 
ca majoritatea comunităţii.

W H A T  W O R K S  F O R  R O M A  I N C L U S I O N  I N  T H E  E U :  P O L I C I E S  A N D  M O D E L  A P P R O A C H E S

În prezent, populaţia de etnie romă constituie cea mai 
numeroasă minoritate etnică din UE� Această minoritate 
este răspândită pe întregul continent european, dar este 
puternic concentrată în Europa Centrală şi de Est� În 
România, Bulgaria, Republica Slovacă şi Ungaria, state 
care au aderat recent la UE, romii pot avea o pondere 
cuprinsă de 7-10  % din populaţie, în timp ce în ţări candi-
date şi potenţial candidate, cum ar fi Turcia şi Serbia, 
trăiesc comunităţi mari de romi� În Europa de Vest, romii 
reprezintă mai puţin de 0,5 % din totalul populaţiei; cea 
mai numeroasă populaţie de romi aflându-se în Spania, 
iar în Franţa şi Regatul Unit trăiesc comunităţi considerabile 
de romi�9 Romii au o distribuţie largă în Europa, existând 
comunităţi de romi practic în toate statele membre� Mai 
mult, deşi romii pot fi adesea concentraţi în anumite regiuni 
sau localităţi în cadrul ţărilor, ei au, totodată, o largă 
distribuţie geografică, atât în zonele rurale, cât şi în cele 
urbane�

Romii sunt la fel de diverşi ca societatea însăşi şi nu putem 
afirma că anumite forme de trai sau de înţelegere a culturii 
rome, a convingerilor şi a tradiţiilor acesteia sunt mai 
importante decât altele, ci doar că unele forme sunt mai 
frecvente decât altele�10 Numeroşi romi nu sunt dezavan-
tajaţi şi excluşi, iar noi trebuie să combatem orice tip de 

identificare dintre romi şi problemele de integrare car ar 
duce în mod inevitabil la generalizări gratuite şi chiar la 
formarea unor stereotipuri� De fapt, multe dintre problemele 
care caracterizează romii aflaţi în situaţii de sărăcie se 
regăsesc, într-o oarecare măsură, la numeroase persoane 
care nu sunt de etnie romă, deşi există şi anumite carac-
teristici şi circumstanţe specifice romilor, inclusiv prejudecăţi 
şi stereotipuri negative care duc la discriminare la scară 
largă, care pot necesita o abordare explicită (dar nu ex-
clusivă)� În fond, romii sunt cetăţeni, iar orice politică privind 
romii trebuie încadrată în politici generale incluzive, pentru 
a garanta asigurarea deplină a drepturilor, inclusiv accesul 
adecvat la serviciile publice şi participarea activă în cadrul 
societăţii� 

În ciuda diversităţii de situaţii ale romilor şi în ciuda faptului 
că unii romi se bucură de un nivel ridicat de educaţie şi 
cultură şi/sau de standarde de viaţă adecvate pe teritoriul 
Europei, progresele reale în ceea ce priveşte ameliorarea 
condiţiilor de viaţă şi a oportunităţilor pentru numeroşi romi 
rămân limitate� De fapt, în special în anumite ţări, o pro-
porţie ridicată a romilor se confruntă cu sărăcie extremă 
şi cu excluziune socială� În general, romii sunt unul dintre 
cele mai marginalizate grupuri sociale din UE; ei se con-
fruntă cu probleme sociale profunde, legate de nivelurile 

7

Cele mai frecvente 
circumstanţe de trai ale romilor 

1. 

http://www.coe.int/
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de educaţie scăzute, de rata ridicată a şomajului, de locu-
inţele inadecvate, starea de sănătate precară şi discrimi-
narea amplă, toate acestea fiind interconectate şi formând 
un cerc vicios de excluziune socială� Cu excepţia anumitor 
grupuri de romi şi a unor cazuri individuale, decalajul dintre 
comunităţile de romi şi populaţia majoritară nu a fost redus 
în multe ţări în ultimele două decenii�11

Cercul vicios al transmiterii sărăciei şi a excluziunii sociale 
de la o generaţie la alta este determinat de lipsa garantării 
drepturilor, de discriminarea persistentă activată de rasismul 
populaţiei majoritare, de segregarea spaţială, de lipsa 
accesului la servicii şi de absenţa unor politici consecvente 
care să vizeze depăşirea acestor tendinţe� Educaţia adec-
vată, perfecţionarea capacităţilor profesionale şi a accesului 
la locuri de muncă, accesul adecvat la servicii de sănătate 
şi la condiţiile adecvate de locuit şi de mediu au fost 
identificate de către UE şi de către alte părţi interesate ca 
fiind cei patru piloni/cele patru axe ale integrării sociale şi 
economice a romilor�12 Dovezile empirice arată că atingerea 
unor rezultate concrete în aceste patru domenii şi depăşirea 
excluziunii sociale a romilor necesită stabilirea unor politici 
integrate privind incluziunea, conform celor zece principii 
de bază comune care au fost identificate de Platforma 
Europeană a Romilor şi aprobate de Consiliu�13

Caracterul eterogen al condiţiilor de viaţă şi al habitatelor 
romilor din cele 27 de ţări ale UE, precum şi din ţările 
candidate şi potenţial candidate, poate presupune alegerea 
unor strategii, priorităţi şi abordări diferite� Procesele de 
integrare socială şi economică sunt condiţionate de cir-
cumstanţele socioeconomice şi depind, într-o mare măsură, 
de contextul în care trăiesc romii şi de serviciile şi infra-
structurile publice şi private disponibile� Condiţiile de mediu, 
segregarea faţă de populaţiile majoritare sau lipsa inter-
acţiunii cu acestea influenţează direct accesul precar al 
romilor la bunuri şi servicii, condiţionând totodată şi limitând 
oportunităţile acestora de progres social şi de implicare 
deplină în viaţa comunităţii� În acelaşi timp, concentrarea 
şi/sau izolarea simbolică influenţează dinamicile interne 
şi externe ale grupurilor şi, drept urmare, necesită anumite 
abordări specifice care ţin cont de aceste circumstanţe�

Atunci când îşi implementează strategiile naţionale privind 
romii sau setul integrat de măsuri, statele membre trebuie 
să ţină cont de diversitatea circumstanţelor romilor şi de 
caracterul eterogen al condiţiilor de trai şi al habitatelor 
din propriile ţări� Acest lucru este important în special atunci 
când se implementează strategiile la nivel regional şi local 
şi când se concretizează obiectivele şi acţiunile pentru 
microregiunile defavorizate sau pentru cartierele segregate, 
care vor necesita tipuri de abordări diferenţiate�

Circumstanţele diferite descrise în acest document, grupate 
în cinci categorii, nu acoperă întreaga varietate de situaţii 
cu care se confruntă romii din Europa, ci se referă la cele 
mai frecvente care se pot observa în UE� De fapt, putem 
identifica una sau mai multe dintre aceste categorii în 

toate ţările, în diferite măsuri; în unele cazuri, cum ar fi în 
Republica Cehă sau Spania, romii sunt concentraţi mai 
ales în cartierele şi districtele urbane şi suburbane; în 
altele, cum ar fi în România, Bulgaria, Slovacia, Grecia şi 
Ungaria, există o proporţie ridicată de romi care trăiesc în 
aşezări rurale segregate, în plus faţă de romii care trăiesc 
în zone urbane, în alte ţări, cum ar fi Belgia, Ţările de Jos, 
Regatul Unit şi Irlanda, mulţi romi sunt nomazi sau trăiesc 
în habitate mobile; în toate ţările din UE-15 putem întâlni 
migranţi romi, inclusiv din Balcani, şi romi cetăţeni ai UE 
care se deplasează în statele membre din UE-15� 

Trebuie accentuat faptul că în fiecare categorie există o 
diversitate largă de grupuri şi circumstanţe� De fapt, ele 
nu se exclud reciproc, ci au numeroase elemente comune: 
de exemplu, migranţii romi şi cetăţenii romi ai UE care se 
deplasează în statele membre din UE-15 locuiesc adesea 
în cartiere urbane segregate din ţările-gazdă, în timp ce 
romii care locuiesc în cartierele suburbane pot prezenta 
elemente de viaţă rurală segregată� În acelaşi timp, există 
situaţii mixte, în care grupurile se află într-un proces de 
tranziţie de la o categorie la alta� Totuşi, acest lucru nu 
afectează validitatea punctului de plecare al documentului 
de faţă, şi anume acela că: în cadrul diferitelor circumstanţe 
grupate în cele cinci categorii există caracteristici, situaţii, 
dinamici şi tendinţe comune care stau la baza unor opţiuni 
politice şi modele de intervenţie mai bine adaptate fiecăreia 
dintre ele şi care s-au dovedit a fi mai utile în practică�

1.1.  Comunităţile de romi care 
trăiesc în cartiere urbane şi 
suburbane integrate

Descriere

în această categorie includem grupurile şi familiile care 
locuiesc în zone dens populate ale oraşelor, în general în 
cartierele din pătura socială mijlocie şi inferioară sau în 
cele de muncitori, inclusiv în zonele urbane aflate în proces 
de extindere, dar şi în centrele oraşelor, unde numeroşi 
romi trăiesc împreună cu restul populaţiei, inclusiv, de 
multe ori, cu alte minorităţi sau cu persoane imigrante� 
Mulţi dintre aceşti romi se consideră a fi angajaţi într-un 
proces de integrare socioeconomică, dar ei se confruntă 
cu un risc de excluziune mai ridicat faţă de vecinii lor şi 
au în continuare nevoie de sprijin special� Aceste cartiere 
nu pot fi considerate ca fiind excluse din structura socială 
a oraşelor, ci sunt mai degrabă cartiere frecventate sau 
zone rezidenţiale relativ sărace� Multe dintre ele sunt 
formate din blocuri de apartamente şi au fost dezvoltate 
în a doua jumătate a secolului XX, în perioada în care 
oraşele se extindeau şi atrăgeau muncitori pentru industrie, 
alimentând un proces de migrare dinspre zonele rurale 
spre cele urbane� În alte cazuri, este vorba despre cartiere 
care s-au caracterizat mult timp prin popularitate� Aceste 

11 Banca Mondială (2005), Romii 
într-o Europă în curs de extindere: 
întreruperea ciclului sărăciei. 
Document disponibil la adresa: 
http://siteresources.worldbank.org/./

12 Comisia Europeană (2010a), 
op. cit.; Comisia Europeană 
(2011a), op. cit. Preşedinţia 
spaniolă a UE (2010), Platforma 
europeană integrată pentru 
incluziunea romilor – Foaia 
de parcurs. 30 iunie.

13 Consiliul Uniunii Europene 
(2009), op. cit.

http://siteresources.worldbank.org/
http://siteresources.worldbank.org
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zone nu duc lipsă de servicii publice (şcoli, centre medicale, 
servicii sociale, transport public etc�), deşi acestea sunt 
adesea insuficiente sau de calitate slabă�

Familiile de romi care trăiesc în acest mediu au făcut deja 
paşi semnificativi în direcţia integrării sociale� Este un 
context al unor oportunităţi sporite de participare socială: 
participare economică, acces la educaţie şi formare, opor-
tunităţi de angajare; acces la resurse sociale şi de sănătate 
primare, la resurse de agrement sau sportive; pe scurt, la 
situaţii de interacţiune sporită cu persoanele care nu sunt 
de etnie romă în situaţii multiple şi variate� În acelaşi timp 
însă, este un context fragil, în care situaţia acestor comu-
nităţi este una foarte vulnerabilă� Numeroase familii de 
romi s-au stabilit în aceste cartiere când au fost create 
acestea, ca şi restul locuitorilor de aici� În alte cazuri, romii 
au sosit prin procese explicite de strămutare efectuate de 
autorităţile publice: uneori, ca rezultat al politicilor publice 
de alocare de locuinţe, autorităţile publice mutându-i din 
alte zone (de obicei aşezări periurbane informale) şi ofe-
rindu-le locuinţe sociale� 

Dinamici şi tendinţe 

Cele mai frecvente dinamici din aceste cartiere sunt legate 
de următoarele aspecte: 

•  Concentrarea în contrast cu dispersia fizică: 
În anumite centre urbane, romii sunt dispersaţi în 
diferite zone (din clasa muncitoare sau din pătura 
socială mijlocie/inferioară), iar în cadrul anumitor 
cartiere, procentajul romilor nu este foarte ridicat, 
ei fiind distribuiţi pe străzi diferite şi în blocuri de 
locuit diferite� În alte cazuri, procentajul romilor 
din cartiere tinde să fie mai ridicat sau ei sunt 
concentraţi în special pe anumite străzi sau 
locuiesc mai mult împreună în aceleaşi blocuri de 
apartamente� Gradul de concentrare/dispersie din 
cadrul cartierului influenţează direct oportunităţile 
de integrare a romilor� De fapt, o concentrare mai 
ridicată îngreunează de obicei integrarea, în timp 
ce distribuţia fizică o facilitează semnificativ� 
Uneori, o asemenea concentrare fizică nu 
caracterizează de la început cartierele, ci apare 
în timp, datorită natalităţii sporite în rândul romilor 
şi datorită tendinţei minorităţilor de a se stabili în 
aceeaşi zonă� 

•  Concentrarea etnică în contrast cu 
diversitatea etnică: Tendinţele din aceste 
cartiere pot prezenta diferenţe: în unele cazuri, 
echilibrul dintre persoanele rome şi non-rome se 
păstrează în timp, în altele, există o tendinţă de 
sporire a concentrării etnice� De fapt, deşi zona 
se ameliorează uneori şi există mobilitate fizică 
sau socială, în alte cazuri, mobilitatea se datorează 
intrării în zonă a unor noi persoane rome şi, uneori, 

a unor imigranţi; fenomenul clasic de „retragere 
a populaţiei albe” condiţionează concentrarea 
romilor în cartierele de romi (în ţările din Europa 
Centrală şi de Est) sau concentrarea romilor şi a 
imigranţilor în aceste cartiere (în Europa de Vest)� 
Această concentrare etnică se produce nu numai 
în ceea ce priveşte locuinţele, ci are şi un efect 
multiplicator asupra serviciilor publice existente, 
în special asupra şcolilor, datorită natalităţii sporite 
a romilor şi a majorităţii imigranţilor�

•  Stagnarea în contrast cu schimbările 
pozitive: Deşi în unele dintre aceste cartiere se 
poate perpetua ani de zile situaţia absenţei 
serviciilor noi şi a ameliorărilor, în alte cazuri, există 
investiţii permanente în zonă (îmbunătăţirea 
reţelelor de transport, îmbunătăţirea şi crearea 
de noi infrastructuri, cum ar fi parcuri, centre 
sportive publice, instituţii de sănătate, de 
învăţământ, renovarea clădirilor, atragerea firmelor 
şi a serviciilor private etc�)� Aceste tendinţe depind 
de politicile publice; în primul caz, cartierele 
stagnează din cauza lipsei investiţiilor publice şi 
a îmbunătăţirilor de infrastructură, care nu 
favorizează dinamicile economice la nivelul 
cartierului, progresul social este slab, iar calitatea 
vieţii tinde să scadă, în timp ce în al doilea caz, 
cartierul participă la dinamicile pozitive din restul 
oraşului� Susţinerea calităţii infrastructurilor de 
bază şi a locuinţelor (locuinţele sociale sunt 
adesea de calitate slabă) este vitală pentru 
realizarea unor ameliorări�

•  Sporirea integrării în contrast cu izolarea: 
În multe dintre aceste cartiere, romii devin 
„cetăţeni normali”, deosebindu-se foarte puţin de 
ceilalţi vecini ai lor� Deşi îşi menţin propriile tradiţii 
de familie şi de grup, ei urmează acelaşi modele 
comportamentale ca şi vecinii lor în ceea ce 
priveşte participarea socială şi civică, accesarea 
şi utilizarea serviciilor etc� De fapt, interacţiunea 
dintre persoanele rome şi non-rome este 
permanentă în viaţa de zi cu zi, fapt ce duce, de 
exemplu, la un număr sporit de căsătorii mixte� În 
multe alte cazuri nu are loc o asemenea evoluţie, 
iar romii, în ciuda proximităţii fizice, tind să rămână 
izolaţi sau să păstreze modele comportamentale 
diferenţiate în ceea ce priveşte accesarea şi 
utilizarea serviciilor, precum şi în interacţiunile de 
zi cu zi� Distribuţia fizică amintită anterior şi 
existenţa programelor de sprijin influenţează se 
numără printre factorii care influenţează aceste 
tendinţe�

•  Tensiunea dintre procesele de incluziune 
în contrast cu cele de excluziune: Această 
tensiune este determinată de oportunităţile şi 
riscurile asociate cu interacţiunea regulată� 
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Practicile de discriminare de la nivelul individual 
şi de grup condiţionează procesele de excluziune� 
Practicile de participare, cum ar fi cele prin asociaţii 
ale romilor, inclusiv ale tinerilor şi ale femeilor, 
apariţia unor lideri ai romilor, inclusiv a unor lideri 
religioşi, precum şi participarea romilor la asociaţii 
civice tematice şi generale accelerează procesele 
de incluziune� Accesul la serviciile publice şi la 
veniturile şi beneficiile publice sunt pilonii integrării 
romilor, în timp ce, în unele cazuri, acesta poate 
contribui la generarea unor situaţii de dependenţă 
dacă nu sunt asociate cu măsuri de activare sau 
dacă nu stabilesc condiţionalităţi�

Frecvenţa – Ţări

Romii pot fi întâlniţi în cartierele urbane şi suburbane din 
numeroase ţări europene� Faptul că aceste grupuri de romi 
tind să îşi reducă vizibilitatea din cauza scăderii concentrării 
lor sau pur şi simplu din cauza faptului că obiceiurile lor de 
trai sunt similare celorlalţi vecini ai lor nu înseamnă că 
acest tip de circumstanţă socială nu este frecvent� De 
exemplu, aceasta este cea mai răspândită situaţie din 
Spania, unde familiile/grupurile de romi care s-au angajat, 
uneori de-a lungul mai multor generaţii, în procese de in-
cluziune socioeconomică şi care trăiesc în cartiere urbane 
integrate, sunt prezente în majoritatea oraşelor, precum şi 
din sudul Franţei (în oraşe precum Perpignan); ea este însă 
frecventă şi în Europa Centrală (Ungaria, Republica Cehă, 
Slovacia), precum şi în Polonia, România şi Bulgaria�

1.2.  Comunităţile de romi care 
trăiesc în cartiere urbane şi 
suburbane segregate

Descriere

Această categorie cuprinde comunităţile de romi care 
locuiesc în cartiere sau districte urbane şi suburbane, in-
clusiv în zone cu influenţe urbane, caracterizate prin con-
centrare etnică (cel mai adesea exclusiv de etnie romă) şi 
niveluri ridicate de sărăcie şi lipsuri� 

Această categorie prezintă o varietate de circumstanţe, 
printre cele mai frecvente numărându-se: cartierele în 
paragină din centrele oraşelor; străzile sau cartierele de 
la periferia oraşelor, cartierele izolate spaţial din jurul 
oraşelor, mahalalele, aşezările sau zonele de locuinţe 
semirurale de la periferia oraşelor� De asemenea, romii se 
întâlnesc frecvent în locuinţe publice şi în clădiri vechi din 
centrele istorice ale oraşelor, în clădiri în care locuiesc mai 
multe familii, în blocuri înalte cu un grad de confort redus 
(la standarde din epoca modernă/postbelică), în clădiri ale 
unor fabrici ocupate de romi în contextul dezindustrializării, 

în barăci pentru muncitori din apropierea fostelor zone 
industriale (unele dintre ele fiind în prezent terenuri 
dezafectate)� 

Cauzele conturării acestor cartiere şi districte sunt şi ele 
foarte diverse, în funcţie de ţară şi de circumstanţe: în 
unele cazuri, romii locuiesc acolo de mult timp, uneori de 
generaţii întregi (ca în cazul centrelor oraşelor); în alte 
cazuri, această conturare este rezultatul proceselor de 
migrare de la sat la oraş; alte cartiere şi districte au fost 
ocupate de romi după căderea blocului sovietic; în nume-
roase cazuri, este consecinţa politicilor publice de alocare 
a locuinţelor, prin care romii au fost strămutaţi în masă, 
iar procesele de concentrare au fost accelerate uneori prin 
evacuarea şi îndepărtarea chiriaşilor cu grad ridicat de 
risc, aceştia fiind mutaţi în spaţii de locuit elementare, 
adesea la periferia oraşelor şi izolaţi de serviciile publice�

Dinamici şi tendinţe

Unele dintre cele mai frecvente dinamici şi tendinţe din 
aceste tipuri de habitat sunt legate de următoarele aspecte:

•  Segregarea în contrast cu integrarea: De 
fapt, circumstanţa cea mai obişnuită din zonele 
de acest tip este că, din perspectiva planificatorilor 
urbani, romii trebuie ţinuţi în afara dinamicilor 
principale ale oraşelor şi trebuie să rămână izolaţi 
sau să fie îndepărtaţi în cazul redezvoltării urbane 
sau al regenerării zonei în care locuiesc şi în care 
este nevoie de teren (de exemplu: extinderea 
oraşului, nevoia creării de noi infrastructuri pentru 
serviciile publice, construirea unui nou drum în 
apropiere sau procesele de gentrificare)� Această 
abordare are drept consecinţă lipsa unor măsuri 
care să vizeze ameliorarea accesibilităţii fizice 
(drumuri, transport în comun, servicii de alimentare 
cu gaz şi electricitate, de colectare a deşeurilor 
etc�) sau a accesibilităţii sociale (relaţiile sociale 
cu oraşele)� Segregarea se manifestă indiferent 
dacă este vorba despre o locaţie izolată (distanţa 
fizică dintre cartierul caracterizat prin lipsuri şi 
zonele compacte ale oraşului), o locaţie periferică 
(situată la marginea oraşului) sau o locaţie 
integrată (în zone rezidenţiale integrate ale 
oraşului, inclusiv în centru)� Graniţele acestor zone 
pot fi atât simbolice (atunci când zona este 
percepută din punct de vedere social ca zonă 
periculoasă, stradă de ţigani sau ghetou), cât şi 
fizice (fiind separate de alte zone rezidenţiale 
printr-o zonă industrială, o şosea, un curs de apă, 
un depozit de gunoi etc�), deşi segregarea este 
mai puternică atunci când există o separare fizică 
sau acolo unde toţi locuitorii sunt romi�

•  Deteriorarea în contrast cu ameliorarea: 
Tendinţa obişnuită din aceste cartiere este că 
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14 Persoanele care au realizat 
interviurile din studiul EU-MIDIS 
au stabilit că peste jumătate 
(54%) dintre respondenţii din cele 
şapte state membre (Republica 
Cehă, Grecia, România, Bulgaria, 
Slovacia, Polonia, Ungaria) trăiau 
în cartiere locuite predominant de 
imigranţi/minorităţi, în special în 
Bulgaria (72%), România (66%), 
Slovacia (65%) şi Grecia (63%). 
Datele nu pot fi considerate 
ca fiind reprezentative pentru 
întregul univers geografic şi 
social al comunităţilor de romi 
de la nivel naţional din ţările 
cuprinse în studiu, iar rezultatele 
suferă din cauza seriei limitate 
de respondenţi. studiul reprezintă 
totuşi o încercare de pionierat 
pentru cartografierea varietăţii 
circumstanţelor în care trăiesc 
romii. UE – FRA (2009d) Housing 
discrimination against Roma in 
selected EU Member States – 
An analysis of EU-MIDIS data 
(Discriminarea romilor în anumite 
state membre ale UE în ceea ce 
priveşte locuinţele – o analiză 
a datelor studiului EU-MIDIS) 
(Viena: FRA). Document disponibil 
la adresa: http://www.fra.europa.eu/ 

infrastructurile, bunurile şi serviciile sunt precare 
şi tind să se deterioreze în timp dacă nu sunt 
întreţinute sau îmbunătăţite� De asemenea, este 
posibil să lipsească infrastructurile de bază, cum 
ar fi trotuarele, curentul electric, apa curentă, o 
reţea de servicii de sănătate etc�)� Clădirile sunt 
cel mai adesea de slabă calitate, iar multe locuinţe 
sunt construcţii improvizate din carton, fier vechi 
şi paiantă, deseori fără ferestre, uşi şi pereţi� În 
numeroase cazuri, clădirile de slabă calitate, la 
care se adaugă lipsa planificării urbane sau 
extinderea haotică, reprezintă un risc sever pentru 
locuitorii acestora� 

•  Atractivitatea în contrast cu stigmatizarea: 
Efectul negativ al stigmatizării, asociate cu for-
marea unui profil etnic şi cu circumstanţe culturale, 
mai degrabă decât socioeconomice, are o dublă 
dimensiune� Din punctul de vedere al persoanelor 
non-rome (gadge), cartierele cu o concentrare ri-
dicată a romilor reprezintă un simbol al tuturor 
relelor urbane (violenţă şi nesiguranţă, trafic ilicit, 
dependenţă de droguri etc�)� În consecinţă, aceste 
zone sunt prea puţin atractive pentru firme, iar 
locuitorii lor nu beneficiază de investiţii din partea 
furnizorilor privaţi (de exemplu, din partea maga-
zinelor alimentare) nici pentru furnizarea de bunuri 
şi servicii, nici pentru asigurarea unor oportunităţi 
de angajare� De asemenea, profesioniştii din ser-
viciile publice se feresc de aceste zone, în special 
cei mai competenţi şi cei mai importanţi pentru 
ameliorarea condiţiilor socioeconomice (cadrele 
didactice, medicii etc�)� Din punctul de vedere al 
persoanelor rome, stigmatizarea cartierelor lor le 
condiţionează conştiinţa de sine şi le reduce aş-
teptările privind ameliorarea, cauzând adesea o 
autostigmatizare� Uneori, stigmatizarea este 
agravată de intensificarea situaţiilor de delincven-
ţă, violenţă şi infracţionalitate�

•  Abandonul public în contrast cu implicarea 
publică: De multe ori, rezolvarea acestei situaţii 
nu reprezintă o prioritate pentru oficialii locali aleşi 
şi pentru autorităţile publice locale� Mai mult, în 
numeroase cazuri, deşi romii sunt izolaţi în aceste 
zone, ei nu sunt un aspect de interes public pentru 
oraş fiindcă problema nu este una vizibilă� 
Numeroşi cetăţeni şi reprezentanţi locali aleşi îi 
consideră pe romi pe deplin răspunzători de 
situaţia lor� Expresie tipică a dezinteresului public 
şi a învinuirii romilor este următoarea: „Ei nu vor 
să se integreze”� Un alt exemplu al acestei 
retrageri şi a lipsei de implicare a autorităţilor 
publice este expresia des auzită: „Nici măcar 
poliţia nu intră în acest cartier”� Lipsa implicării 
publice influenţează, de asemenea, interesul 
scăzut şi reducerea compromisurilor din partea 
romilor în ceea ce priveşte grija faţă de 

bunuri – atât publice, cât şi private (în principal 
întreţinerea şi îngrijirea locuinţelor)�

•  Concentrarea etnică în contrast cu 
mobilitatea: Tendinţa actuală din această 
situaţie este de sporire a concentrării etnice� În 
realitate, în aceste zone nu există deloc mobilitate 
fizică şi socială, iar în acele cazuri în care se 
produce mobilitatea, ea se datorează venirii în 
zonă a unor romi noi sau a unor imigranţi; ca şi 
la categoria anterioară, fenomenul clasic de 
„retragere a populaţiei albe“ condiţionează 
concentrarea persoanelor rome în cartierele de 
romi� Această concentrare etnică se produce nu 
numai în ceea ce priveşte locuinţele, ci are şi un 
efect multiplicator asupra serviciilor publice 
existente, în special asupra şcolilor, datorită 
natalităţii sporite a romilor�

Frecvenţa – Ţări

În toate statele membre ale UE putem întâlni situaţii în 
care romii locuiesc în cartiere urbane sau suburbane; aceste 
situaţii sunt cele mai frecvente în Republica Slovacă (de 
exemplu, Lúnik IX din Kosice), Republica Cehă (de exemplu, 
Hrušov din Ostrava), Ungaria (de exemplu, Districtul 8 din 
Budapesta), România (de exemplu, cartierul Ferentari din 
Sectorul 5 din Bucureşti), Bulgaria (de exemplu, Stolipinovo 
din Plovdid), Grecia (de exemplu, Ifaistos din Komotini), 
Spania (de exemplu, Los Almendros din Almería), Portugalia 
(de exemplu, Las Pedreiras din Beja), Italia (taberele din 
jurul diferitor oraşe), Franţa (mai ales în sudul Franţei)� 
Există însă exemple ale acestei categorii în toate ţările 
UE�14 În special în Republica Cehă, Ungaria, Bulgaria, Slo-
vacia şi România, concentrarea, marginalizarea şi exclu-
ziunea romilor în zonele urbane sunt produsul unor procese 
complexe şi variate� Cartiere urbane de romi au apărut fie 
ca urmare a reconstrucţiei urbane postbelice şi a trans-
formărilor pieţei muncii care au implicat migraţia urbană 
la scară largă şi strămutarea romilor, fie ca o consecinţă 
a prăbuşirii blocului sovietic în anii ‚90, însoţită de declinul 
sau dispariţia unor ramuri industriale, şomajul în masă 
afectând în mod disproporţionat muncitorii necalificaţi 
(dintre care mulţi dintre ei erau romi)�

1.3.  Comunităţile de romi 
care trăiesc în aşezări 
rurale segregate

Descriere

Această categorie cuprinde grupurile de romi care trăiesc 
în aşezări rurale segregate, izolate de oraşe şi sate sau 
situate în vecinătatea satelor şi caracterizate prin lipsuri 
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extreme� În numeroase cazuri, aceste comunităţi se află 
în mijlocul zonelor rurale, iar în alte cazuri, ele sunt aşezări 
oficiale sau neoficiale care se află alături de sate existente, 
dar funcţionează în paralel ca sate de romi� În anumite 
cazuri (Slovacia, România, Ungaria), „satele segregate“ 
încep să fie identificate ca model care diferă de cel al 
„aşezării rurale segregate“� Un sat sau anumite zone dintr-
un sat sunt transformate în ghetouri, cu riscul de a deveni 
un teritoriu al romilor, consecinţele fiind dramatice în ceea 
ce priveşte segregarea, discriminarea şi excluziunea 
socioeconomică�

Aceste aşezări rurale segregate au diferite origini: în 
anumite cazuri, romii trăiesc acolo de mai multe generaţii, 
dat fiind că unii dintre ei le-au asigurat ţăranilor anumite 
servicii, dezvoltând profesii tradiţionale – fierari, coşari, 
căldărari etc� Multe dintre aceste aşezări, în special în 
fostele ţări comuniste, au fost înfiinţate la începutul anilor 
‚50, când guvernele au stabilit legi prin care se impunea 
sedentarizarea romilor; unii romi s-au stabilit în aceste 
aşezări în timp ce lucrau la fermele de stat, în mine şi în 
industriile mici� În anumite cazuri, romii au primit mici 
subvenţii pentru locuinţe şi şi-au construit adăposturi în 
zone rurale mai ieftine, semiabandonate� Multe alte aşezări 
au apărut după schimbarea regimului, când romii şi-au 
pierdut locurile de muncă; în alte cazuri, satele au fost 
construite ca locuinţe permanente sau temporare pentru 
victimele care şi-au pierdut casele în urma inundaţiilor 
sau a altor catastrofe naturale�

Accesibilitatea fizică şi deficienţele de infrastructură – 
absenţa dotărilor de bază (electricitate, gaz, apă curentă 
etc�) şi a serviciilor (siguranţă publică, învăţământ, servicii 
de sănătate etc�) – constituie o problemă majoră pentru 
multe dintre aşezări, acestea fiind cel mai adesea complet 
rupte de guvernarea publică şi de structura socială mai 
largă� În majoritatea cazurilor, casele sunt construite chiar 
de ei, cu materiale inadecvate şi fără un plan urbanistic� 
De fapt, aceste aşezări se dezvoltă natural, fără nici un 
fel de planificare şi control, prin anexarea aleatorie a noilor 
construcţii ridicate de proprietarii lor� În general, există 
diferenţe mari între zonele rurale şi cele urbane din nu-
meroase puncte de vedere: accesul la transporturi şi la 
infrastructura industrială/comercială, accesul la sănătate, 
educaţie şi alte servicii, inclusiv la organizaţiile de caritate 
şi la reţelele comunitare, nivelul veniturilor şi tipurile sur-
selor de venit� De fapt, sărăcia este mai gravă în zonele 
rurale faţă de cele urbane, ceea ce înseamnă că romii din 
zonele rurale au de două ori de pierdut:15 pe lângă lipsa 
accesului la măsurile de siguranţă socială disponibile în 
zonele urbane, romii de la ţară nu au acces nici la resursele 
productive (în special la terenuri şi la capitalul de lucru) 
necesare pentru agricultura de subzistenţă, ceea ce duce 
adesea la absenţa hranei şi a mijloacelor de încălzire�

Dinamici şi tendinţe

•  Extinderea şi creşterea: Natalitatea ridicată, 
căsătoriile timpurii şi alte circumstanţe favorizează 
creşterea rapidă a numărului de locuitori din aceste 
mahalale, ceea ce duce la extinderea acestora, 
uneori prin construirea de noi case, alteori prin 
construirea de anexe sau extinderea caselor 
existente (uneori, problemele privind locuinţele în 
zonele rurale sunt legate de afacerile informale şi 
de împrumuturile abuzive); această creştere duce, 
de asemenea, la exacerbarea dezechilibrului dintre 
numărul persoanelor rome şi al persoanelor non-
rome, dacă aşezările se află lângă sate� În ciuda 
promisiunilor făcute de mai multe guverne privind 
reducerea numărului de aşezări rurale de romi, în 
special în timpul procesului de pre-aderare, în 
numeroase regiuni continuă să apară aşezări noi�

•  Lipsa bunurilor de consum de bază şi a 
oportunităţilor economice: Numeroşi romi 
trăiesc în barăci construite impropriu şi 
supraaglomerate, amplasate în aşezări izolate şi 
segregate, departe de serviciile de sănătate, de 
şcoli, de locurile de muncă şi de magazine� Pentru 
că nu deţin terenuri, romii din aceste aşezări nu 
pot nici să producă bunuri, nici să întreprindă 
activităţi profitabile şi nici măcar să atingă starea 
de autosuficienţă� În majoritatea acestor zone 
rurale, nu există o economie diversificată şi, prin 
urmare, agricultura nu este o alternativă� Mai mult, 
oportunităţile de muncă sezonieră au fost reduse 
drastic ca urmare a mecanizării agriculturii�

•  Nivelurile ridicate de dependenţă: O mare 
parte a populaţiei rome din zonele rurale se 
caracterizează prin sărăcie extremă, depinzând 
astfel într-o mare măsură de ajutorul social – 
pentru numeroase gospodării, beneficiile de la 
stat sunt fie unica sursă de venit, fie o sursă 
importantă (pensii, alocaţiile pentru creşterea 
copiilor etc�)� Criza economică actuală, care 
determină o reducere a cheltuielilor sociale, va 
înrăutăţi probabil şi mai mult situaţia� Nivelurile 
ridicate de dependenţă contribuie la întărirea 
cercului vicios al excluziunii, obligând adesea romii 
să cadă în capcana datoriilor, să se supună sau 
să fie supuşi la numeroase forme de exploatare, 
să trăiască izolaţi şi să îşi piardă respectul de 
sine; de asemenea, ele contribuie la o deteriorare 
a regulilor elementare de coexistenţă�

•  Nesiguranţa juridică (frecventă şi în a doua 
categorie): Nesiguranţa juridică are mai multe 
dimensiuni în aşezările rurale; în numeroase cazuri, 
romii nu au drepturi de proprietate asupra terenului 
pe care se află casele lor� Aceste terenuri fie au 
un statut juridic incert, fie aparţin unui proprietar 

15 Dertwinkel, Tim (2008) Economic 
Exclusion of Ethnic Minorities: 
Indicators and Measurement 
Considerations (Excluziunea 
economică a minorităţilor etnice: 
indicatori şi consideraţii de 
măsurare), Centrul European 
pentru Problemele Minorităţilor 
(ECMI)), decembrie.
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privat sau statului� Majoritatea caselor au fost 
construite chiar de către ocupanţii acestora în 
zone extraurbane, ceea ce înseamnă că anumite 
municipalităţi refuză să le asigure servicii publice 
(electricitate, apă curentă etc�) pentru că aşezările 
sunt „ilegale“, cu toate că rezidenţii locuiesc acolo 
de zeci de ani� Numeroase clădiri sunt ilegale, 
infrastructura este impropriu construită şi prost 
întreţinută şi nu există canalizare� Absenţa unui 
proces de legalizare pentru aceste aşezări 
îngreunează deci înregistrarea locuitorilor lor şi 
ridică bariere practice în calea accesului la 
numeroase servicii�

•  Sporirea migrării. Procesele de migrare au mai 
multe dimensiuni în aşezările rurale� Există o 
tendinţă generală de migrare de la sat la oraş, în 
special în noile state membre, unde populaţia 
activă din sectorul agricol continuă să scadă şi 
lipseşte diversificarea economică; romii se înscriu 
şi ei în această tendinţă� În unele zone, în care 
există o densitate ridicată a romilor (colonizare), 
persoanele non-rome au şi ele tendinţa de a părăsi 
aceste zone, migrând adesea în alte ţări� De fapt, 
mulţi dintre romii care au iniţiat procesele 
migratoare spre UE-15 locuiau în zone rurale�

Frecvenţa – Ţări

Procentajul romilor care locuiesc în zone rurale este 
foarte ridicat în anumite ţări, cum ar fi România, Republica 
Slovacă, Ungaria şi Bulgaria� În Slovacia, se consideră 
că 25 % din populaţia romă locuieşte în 338 de aşezări 
rurale, dintre care 281 (cu aproape 50�000 de locuitori) 
sunt complet izolate prin bariere fizice şi de altă natură�16 
În România, se estimează că între 40,5 % şi 65 % dintre 
romi locuiesc în aşezări rurale împărţite în zone vaste 
ale ţării, dar cu o concentrare ridicată în judeţele Braşov, 
Mureş, Alba, Cluj, Dolj şi Mehedinţi�17 În Ungaria, se 
consideră că între 44 % şi 60 % din populaţia romă locu-
ieşte în aşezări rurale segregate, concentrate mai ales 
în cele 33 de microregiuni, în special în nordul Ungariei 
şi în nordul Câmpiei Alföld (Câmpia Maghiară), zone în 
care guvernul maghiar a identificat dezavantaje grave�18 
Zonele de graniţă dintre statele membre prezintă, de 
asemenea, o concentrare ridicată a aşezărilor rurale 
rome, existând, de exemplu, numeroase aşezări/sate/
ghetouri la graniţa dintre Ungaria şi Slovacia, dintre 
România şi Serbia şi dintre România şi Ungaria� În Bul-
garia, între 43 % şi 48 % dintre romi locuiesc în zone 
rurale�19 În alte ţări, cum ar fi Grecia şi Portugalia, există 
o proporţie însemnată a romilor care locuiesc în maha-
lalele rurale� În cazul Greciei, se estimează că 63�000 
dintre cei 250�000 de romi, adică peste 25 % din totalul 
populaţiei rome, locuiesc în aşezări rurale segregate, în 
special în nordul Greciei, în timp ce romii portughezi sunt 
concentraţi în regiunea Algarve�20

1.4.  Migranţii romi şi cetăţenii romi 
ai UE care se deplasează pe 
teritoriul statelor membre din 
UE-15

Descriere

În această categorie se înscriu romii care sunt migranţi pe 
termen scurt şi mediu în statele din UE -15 (în special din 
fosta Iugoslavie), precum şi cetăţenii romi ai UE, proveniţi 
de obicei din ţările Europei Centrale şi de Est (în special 
din România şi, într-o mai mică măsură, din Bulgaria, 
Republica Slovacă şi Republica Cehă) care migrează în UE 
(în special în UE-15)�21 Acest proces migrator nu este fără 
precedent în Europa şi a parcurs, de fapt, diferite etape, 
dar a fost cel mai vizibil după căderea fostelor regimuri 
sovietice şi după recenta extindere a UE�22

În general, migraţia implică factori de emigrare, legaţi de 
condiţiile economice adverse şi de speranţele reduse în 
ceea ce priveşte ameliorarea în ţările de origine, precum 
şi factori de imigrare, legaţi de atractivitatea şi oportuni-
tăţile din ţările de destinaţie� În prezent, ne confruntăm cu 
un nou context migrator, odată cu apariţia unor forme noi 
de migraţie, cum ar fi migraţia circulară sau migraţia de 
revenire� În ceea ce priveşte migraţiile romilor, sărăcia şi 
experienţa rasismului, a discriminării şi, uneori, a violenţei 
sunt principalii factori de emigrare care determină depla-
sarea cetăţenilor romi ai UE sau a romilor proveniţi din ţări 
terţe� Principalii factori de imigrare pot fi diferenţiaţi� În 
unele cazuri – acestea fiind cele mai vizibile –, există 
tendinţa unei migraţii temporare cu revenire, care este 
legată de aşteptările obţinerii unor resurse economice (mai 
ales prin activităţi neoficiale şi prin beneficii publice); există, 
de asemenea, dovezi care arată că migraţia romilor implică 
modele circulare�23 În alte cazuri, migraţia este legată de 
căutarea unei forme de angajare mai stabile şi de aştep-
tările unei calităţi sporite a serviciilor publice (educaţie şi 
sănătate) în ţările de destinaţie� Printre alţi factori de 
imigrare se numără prietenii şi rudele rome care s-au stabilit 
deja în ţările de destinaţie şi care oferă adesea informaţii 
şi sprijin, presupunerea unor oportunităţi mai bune în ţările 
de destinaţie, la care se adaugă o percepţie a discriminării 
reduse a romilor, o imagine optimistă, dar vagă, a oportu-
nităţilor economice pentru o „viaţă bună“ disponibile în 
ţara de destinaţie, chiar dacă aceasta nu se bazează în-
totdeauna pe experienţa unor migranţi anteriori�24

Şomajul, sărăcia, rasismul şi sentimentele de dezrădăcinare 
s-au agravat în ultimii ani şi ar putea fi exacerbate în 
contextul actual al crizei economice� Romii aspiră la un 
viitor mai bun şi înţeleg mobilitatea ca pe o oportunitate; 
practic, ei se aşteaptă ca ţările din UE-15 să le ofere un 
mediu sigur, o protecţie mai bună şi beneficii sociale� 
Anumite grupuri de migranţi stabiliţi de mult timp au 
dobândit cetăţenie în ţările-gazdă (unde sunt consideraţi 
minorităţi naţionale sau minorităţi etnice)� În aceleaşi ţări, 

16 Altrock, Uwe et al. (2006) 
Spatial Planning and Urban 
Development in the New EU 
Member States. From Adjustment 
to Reinvention (Planificarea 
teritorială şi dezvoltarea urbană 
în noile state membre ale UE. 
De la adaptare la reinventare 
(Aldershot: Ashgate Publishing).

17 Revenga, Ana, Dena Ringold şi 
William Martin Tracy (2002) 
Poverty and Ethnicity A Cross-
Country Study of Roma Poverty in 
Central Europe (Sărăcia şi etnia. 
Un studiu asupra sărăciei romilor 
în mai multe ţări din Europa 
Centrală), Documentul tehnic nr. 
531 al Băncii Mondiale. Berescu, 
Cătălin şi Celac, Mariana (2006) 
Locuirea şi sărăcia extremă. Cazul 
comunităţilor de romi (Bucureşti, 
Editura Universitară Ion Mincu). 
A se consulta, de asemenea, 
https://childhealthnow.com/. 

18 Preşedinţia maghiară a UE (2011) 
– Informaţii contextuale privind 
aspectele teritoriale de sărăcie 
extremă, întrunirea Grupului 
Informal de Contact. 18 februarie. 
A se consulta, de asemenea, 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Ungaria (2004) – Ţiganii/romii din 
Ungaria. Fişe informative despre 
Ungaria. Document disponibil la 
adresa: http://www.mfa.gov.hu/.

19 Informaţii disponibile la adresa: 
http://www.euromanet.eu/.

20 Pavlou, Miltos (2009), Housing 
Conditions of Roma and Travellers 
(Condiţiile de locuit ale romilor 
şi ale nomazilor), Punctul Focal 
Naţional RAXEN din Grecia. 
Martie. Document disponibil 
la adresa: http://www.nchr.gr/.

21 Tanner, Arno (2005), The Roma 
of Eastern Europe: Still Searching 
for Inclusion (Romii din Europa 
de Est: căutarea incluziunii 
continuă), mai. Document 
disponibil la adresa: http://www.
migrationinformation.org/.

22 Ibid.

23 Maisongrande, Vincent (2011) 
‘Les circulations migratoires 
roumaines en Europe: 
Réseaux sociaux et inscription 
dans l’espace’. Document 
disponibil la adresa: http://
tel.archives-ouvertes.fr/.

24 Raport comparativ FRA 
(2009b): Situaţia cetăţenilor 
romi ai UE care se deplasează 
şi se stabilesc în alte state 
membre ale UE, noiembrie.

https://childhealthnow.com/
http://www.mfa.gov.hu/
http://www.euromanet.eu/
http://www.nchr.gr/
http://www.migrationinformation.org/
http://www.migrationinformation.org/
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http://tel.archives-ouvertes.fr/
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membrii altor grupuri sunt consideraţi refugiaţi sau soli-
citanţi de azil şi nu au permis de şedere; în alte ţări, ei 
sunt consideraţi solicitanţi de azil/refugiaţi, dar nu întrunesc 
condiţiile pentru obţinerea statutului (sau nu li se permite 
să demonstreze întrunirea acestora)�

Dinamici şi tendinţe

Creşterea importanţei în agenda politică: Problema 
romilor a dobândit o importanţă sporită în agenda jurna-
listică şi politică internaţională în primul rând datorită 
migraţiei romilor� De fapt, ea a fost un subiect de dezbateri 
în presă, care nu a fost scutit de stereotipuri pe teritoriul 
Europei şi în special în principalele ţări de origine şi de 
destinaţie� Acest fapt a contribuit la deteriorarea percepţiilor 
publice asupra romilor� Migraţia romilor a dus, în mod 
repetat, şi la tensiuni diplomatice între guverne,25 răcind 
temporar relaţiile dintre Comisia Europeană şi anumite 
state membre�26 Dezbaterea pe tema migrării romilor a 
animat şi anumite discursuri politice rasiste, uneori formu-
late de către partide politice xenofobe, alteori de către 
grupuri extremiste, iar în unele cazuri chiar de către guverne� 

Confuzia generalizată şi caracterul inadecvat 
al mecanismelor obişnuite: Majoritatea ţărilor care 
primesc persoane de etnie romă au fost copleşite de 
nou-veniţi şi de modelele lor migratoare� Comportamentul 
migrator al romilor diferă, în general, de modelele clasice 
ale migraţiei:27 ei se deplasează de obicei în grupuri (de 
familii), au tendinţa de a se alătura familiei mai largi şi 
de a se deplasa dintr-un oraş în altul sau dintr-o regiune 
în alta în funcţie de oportunităţile economice, presiunile 
sociale şi gradul de bunăvoinţă sau controalele admi-
nistrative; uneori, o parte a grupului rămâne în ţara de 
destinaţie, iar o parte revine în ţara de origine pentru 
scurte perioade de timp� De fapt, toate aceste modele 
de migraţie, corespunzătoare grupurilor sedentare de 
romi care îşi păstrează, într-o oarecare măsură, spiritul 
nomad şi respectă modul de viaţă tradiţional al romilor, 
nu numai că surprind cetăţenii, ci provoacă şi o confuzie 
generalizată în administraţii, care consideră că romii 
exploatează statele bunăstării, fără a demonstra vreo 
altă implicare în ţara-gazdă� De fapt, în ciuda unor studii 
recente, se cunosc foarte puţine despre acest fenomen�28 
Se generează astfel nevoi speciale şi aspecte pe care 
guvernele locale nu sunt obişnuite să le trateze� De fapt, 
serviciile publice nu sunt nici obişnuite, nici adaptate la 
aceste tipuri de circumstanţe; în numeroase cazuri, re-
laţiile devin conflictuale sau sunt pur şi simplu inexistente� 
Serviciile specializate pentru imigranţi, indiferent dacă 
sunt publice sau private, întâmpină dificultăţi similare 
din cauza lipsei de experienţă privind adaptarea la aceste 
situaţii�

Creşterea ostilităţii şi abordarea ordinii publice: 
Ostilitatea faţă de cetăţenii şi imigranţii romi, care îmbracă 
uneori forme violente, este semnalată cu o frecvenţă 
alarmantă în UE;29 această ostilitate este agravată de 
confruntările locale datorate respingerii, conflictelor de 
interese, atitudinilor suspicioase, discursurilor xenofobe şi 
unui climat de intoleranţă crescândă� O asemenea ostilitate 
se produce în anumite cazuri şi între imigranţii romi şi 
romii deja stabiliţi în acea ţară, parţial datorită unei com-
petiţii crescânde pentru resursele primare, locuri de muncă 
şi beneficii� Prezenţa imigranţilor romi, inclusiv a celor 
proveniţi din alte ţări ale UE, este tot mai adesea consi-
derată mai degrabă o problemă de „ordine publică“ faţă 
de o chestiune în atenţia politicilor de integrare�30 Această 
abordare, orientată spre securitate, îşi găseşte justificarea 
şi în existenţa, în unele cazuri, a anumitor forme de ex-
ploatare umană şi activitate infracţională�

Consolidarea cercului vicios al excluderii şi al 
discriminării: În ciuda experienţelor imigranţilor romi 
care au fost integraţi cu succes în societatea-gazdă, în 
majoritatea cazurilor, imigranţii romi trebuie să suporte 
efectele de domino ale unui lanţ de evenimente şi procese 
negative care se exacerbează reciproc: lipsa documentelor 
implică o lipsă a recunoaşterii anumitor drepturi, care, la 
rândul său, implică o lipsă a accesului la servicii şi la 
oportunităţi de muncă, ceea ce duce la agravarea discri-
minării şi a excluderii� Aceste situaţii sunt agravate de 
nesiguranţa beneficierii de drepturile asociate cetăţeniei 
europene, lipsa protecţiei copiilor, lipsa protecţiei împotriva 
anumitor forme de exploatare umană etc� Anumite forme 
specifice de migraţie şi comportamentele dominate de 
logica comunităţilor închise îngreunează capacitatea 
serviciilor publice de a aborda această situaţie, oferind 
foarte puţin sprijin dincolo de susţinerea veniturilor şi 
accesul la anumite servicii, fără a dezvolta însă activităţi 
propriu-zise care să vizeze promovarea şi incluziunea 
acestor romi� 

Frecvenţa – Ţări

Migranţii romi din UE provin mai ales din fosta Iugoslavie, 
iar cetăţenii romi ai UE care se deplasează pe teritoriul 
statelor din UE-15 provin, de obicei, din România şi 
Bulgaria� În anii 1990, această migraţie a avut drept 
destinaţii principale Italia, Franţa, Regatul Unit, Germania 
şi Belgia, dar ea s-a răspândit recent în toate statele 
membre ale UE-15, inclusiv în ţări periferice precum 
Irlanda, Spania şi Portugalia şi, într-o mai mică măsură, 
în ţări nordice precum Suedia, Danemarca şi Finlanda� 
Deşi s-au realizat recent mai multe studii, nu există o 
imagine clară asupra numărului de romi care şi-au părăsit 
temporar sau definitiv ţara de origine şi s-au mutat într-o 
altă ţară� Se consideră, în general, că numărul a crescut 
semnificativ în ultimul deceniu�31

25 De exemplu, cerinţele de viză 
din trecut dintre Republica Cehă 
şi Regatul Unit, iar mai recent 
dintre Fosta Republică Iugoslavă 
a Macedoniei şi Suedia, precum 
şi conflictele frontaliere dintre 
Franţa, Anglia şi Germania. 

26 Acest lucru s-a manifestat 
în controversa rezultată din 
expulzarea colectivă de către 
guvernul francez a romilor 
români şi bulgari în ţările lor de 
origine în vara anului 2010.

27 În ciuda acestei tendinţe, 
există şi numeroase cazuri de 
migranţi romi care urmează 
modele similare cu alţi 
migranţi şi ating niveluri de 
integrare semnificative. 

28 FRA (2009b), op. cit. 

29 Comisia Europeană (2010b), 
Îmbunătăţirea instrumentelor 
pentru incluziunea socială şi 
nediscriminarea romilor în UE, 
Direcţia Generală Ocuparea 
Forţei de Muncă, Afaceri Sociale 
şi Egalitate de Şanse, Unitatea 
G.4, manuscris finalizat în iunie. 
Document disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/progress.

30 FRA (2008) Incident report 
on violent attacks against 
Roma in Italy (Raport privind 
atacurile violente împotriva 
romilor din Italia). 5 august. 
Document disponibil la 
adresa: http://fra.europa.eu/

31 În ciuda acestor lucruri, conform 
estimărilor existente, în 
numeroase cazuri, procentajul de 
romi nu este neapărat mai ridicat 
decât al persoanelor non-rome 
din respectivele ţări de origine. De 
exemplu, în Spania, se estimează 
că există în total 864.278 de 
români şi că numărul romilor din 
România se ridică la 50.000. A 
se consulta Instituto Nacional de 
Estadísticas (2011), Avance del 
Padrón Municipal a 1 de enero 
de 2011. Document disponibil 
la adresa: http://www.ine.es 

http://ec.europa.eu/progress
http://fra.europa.eu/
http://www.ine.es
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1.5.  Nomazii romi şi stilurile de 
viaţă (semi)mobile

Descriere

Această categorie cuprinde romii cărora li s-au atribuit în 
mod obişnuit numeroase desemnări variate (nomazi, Manou-
ches, Rom, călători etc�) şi care continuă să aibă un stil de 
via ţă mobil sau cvasimobil sau sunt trataţi ca populaţie 
noma dă de către autorităţi şi de către populaţia majoritară� 
Nomazii din Europa de Vest tind să trăiască în locuri separa-
te, adesea special amenajate (situri, tabere etc�), aflate la 
distanţă faţă de populaţiile majoritare şi construite, de obicei, 
de autorităţile locale, dar uneori se stabilesc temporar în lo-
caţii improvizate şi ca urmare a absenţei unor spaţii adecva-
te pentru locuinţele mobile� În alte cazuri, unul sau mai mulţi 
indivizi sunt proprietarii sau chiriaşii unui teren pe care 
familiile cu mulţi membri îşi instalează locuinţele mobile� 

Numărul comunităţilor mobile de romi este relativ mic în com-
paraţie cu numărul celorsedentare� De fapt, majoritatea 
romilor sunt sedentari, în timp ce unele grupuri de nomazi din 
Europa de Vest continuă să practice un stil de viaţă nomad 
sau seminomad�32 Acest stil de viaţă nomad include diferite 
tradiţii, care diferă în funcţie de grup şi de ţară, dar se bazează, 
în general, pe traiul în locuinţe mobile, caracterizând de obi cei 
grupurile care se stabilesc temporar în tabere� Majoritatea 
nomazilor se deplasează foarte puţin în timpul iernii şi mai 
mult în perioada de vară; acest fapt este legat de îndeletni-
ciri, pelerinaje şi alte evenimente sociale, în cadrul cărora se adu -
nă, de obicei, grupuri mai mari pentru anumite evenimente� 

Dinamici şi tendinţe

Sedentarizarea în contrast cu nomadismul: Deşi 
majoritatea romilor din Europa au renunţat la stilul de viaţă 
nomad şi urmăresc să trăiască împreună cu restul cetă-
ţenilor, în cazul altora, stilul de viaţă mobil rămâne în 
centrul culturii şi identităţii lor� De fapt, numeroşi romi s-au 
stabilit într-un loc de secole, dar sedentarizarea în masă 
s-a produs la mijlocul secolului XX� Ambele moduri de 
înţelegere şi de experimentare a culturii rome necesită 
acceptare, respect şi sprijin�

Gradul redus de recunoaştere şi acceptare: De-a 
lungul timpului, statelor le-a fost dificil să recunoască stilul 
de viaţă tradiţional al nomazilor şi să-şi adapteze regle-
mentările la nevoile acestora� Această lipsă de recunoaştere 
influenţează reticenţa autorităţilor publice de a asigura 
servicii adaptate la nevoile nomazilor� De asemenea, această 
lipsă de recunoaştere are la bază şi numărul redus de 
oportunităţi de obţinere a unui spaţiu legal de locuit, ceea 
ce duce la ocuparea neautorizată a structurilor şi a taberelor� 
De fapt, în ţările în care există o comunitate substanţială 
de nomazi, se face resimţită insuficienţa unor locuri de 
tabără şi de oprire temporară, în ciuda implementării unor 

programe relevante�33 Această situaţie dă naştere multor 
tensiuni la nivel local, făcând ca numeroşi cetăţeni să în-
ţeleagă greşit motivele pentru care unii romi urmăresc stiluri 
de viaţă diferite şi să nu fie conştienţi de necesitatea exis-
tenţei unor reguli adaptate şi a unor servicii specifice�

Dificultăţi administrative: Modurile mobile de viaţă 
pun mai multe probleme administrative pentru instituţiile 
publice� În societăţile europene, procesul de înregistrare 
este atribuit rezidenţei într-o jurisdicţie municipală şi le 
acordă cetăţenilor, în unele ţări, o serie de drepturi legate 
de protecţia socială, de la obţinerea unei linii telefonice 
până la şcolarizarea copiilor, serviciile de sănătate şi drep-
turile la pensie; în numeroase cazuri, stilurile de viaţă mobile/
nomade duc la o confruntare sistematică cu autorităţile� 
Stilurile de viaţă nomade necesită adaptare şi flexibilitate 
din partea multor reglementări şi legi; în caz contrar, nomazii 
sunt puşi în situaţii evidente de discriminare, în care se 
presupune existenţa unei bariere de facto în calea accesului 
lor la drepturi� Inclusiv în ţările unde legislaţia a avansat 
cel mai mult, cum ar fi Franţa, cu Legea Besson,34 persistă 
în continuare anumite probleme nerezolvate în legătură 
cu implementarea şi adaptarea sa în cazuri particulare�

Politici divergente: Deşi, în unele cazuri, rulota a fost 
recunoscută ca formă de locuinţă, ca o măsură-cheie nu 
doar de a preveni discriminarea, ci şi de a facilita accesul 
la alte servicii, cele mai multe ţări sunt mai reticente în 
privinţa adoptării acestei abordări� Chiar şi în cazurile în 
care a fost ratificată o legislaţie mai deschisă, numărul 
locurilor de popas disponibile este foarte limitat, în majo-
ritatea oraşelor şi satelor lipsind adesea spaţiile destinate 
acestui scop� De fapt, se aşteaptă ca taberele să nu fie 
doar un spaţiu de popas sau de odihnă în timpul călătoriei, 
ci să fie un teren care să includă spaţii de cazare suficiente 
pentru ca persoanele să poată trăi cu demnitate� Abordarea 
minimalistă a celor mai multe autorităţi locale vizează 
adesea prevenirea trecerii şi a poposirii nomazilor pe teri-
toriul lor şi, astfel, reducerea presiunii din partea cetăţenilor 
de a nu dori să aibă vecini nomazi� 

Frecvenţa – Ţări

Stilul de viaţă mobil a fost frecvent în trecut şi continuă 
să fie adoptat de numeroase grupuri de romi din vestul şi 
nordul Europei, în special în ţări precum Belgia, Germania, 
Franţa, Italia, Regatul Unit şi Irlanda şi, într-o oarecare 
măsură, în ţările nordice, precum şi în Ţările de Jos� În 
Europa Centrală şi de Est, ca şi în Peninsula Iberică (Spania 
şi Portugalia), acesta este practic inexistent� Există câteva 
comunităţi de nomazi care trăiesc şi în Grecia� În prezent, 
tendinţele sunt diverse: deşi anumite familii mobile/nomade 
tradiţionale au abandonat nomadismul (de multe ori ca 
urmare a lipsei spaţiilor adecvate pentru cazare, ca urmare 
a evacuărilor şi a problemelor administrative), altele con-
tinuă să îl practice� Cele mai multe rămân în tabere semi-
permanente în cea mai mare parte a anului� 

32 Comisia Europeană 
(2.010a), op. cit.

33 FRA (2009c) Housing conditions 
of Roma and Travellers in the 
European Union. Comparative 
Report (Condiţiile de locuit 
ale romilor şi travellers din 
Uniunea Europeană. Raport 
comparativ) (Viena: FRA)

34 Bidet, Michelle (2010) Will French 
Gypsies always stay nomadic 
and out of the law-making 
process? (Vor rămâne ţiganii 
francezi mereu nomazi şi în 
afara procesului legislativ?). 
Analele conferinţei. Mobilităţile 
Romani în Europa. Perspective 
multidisciplinare Conferinţă 
internaţională. Centrul de Studii 
pentru Refugiaţi, Universitatea 
Oxford. 14-15 ianuarie.
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35  Printre alte documente, 
consultaţi Raportul EURoma 
realizat de EURoma (2010). Roma 
and the Structural Funds (Romii 
şi fondurile structurale) (Madrid: 
Fundación Secretariado Gitano); 
Consiliul UE (2009) op. cit.; 
Comisia Europeană (2011a) op. 
cit.; Comisia pentru libertăţi civile, 
justiţie şi afaceri interne din 
cadrul Parlamentului European 
(2011) op. cit.; Fresno, José 
Manuel şi personalul tehnic – 
Fundación Secretariado Gitano 
(2009) Framework Document 
ACCEDER Programme (Document-
cadru al Programului ACCEDER). 
Grupul de lucru al vizitei de studiu 
privind ocuparea forţei de muncă 
(11-13 martie 2009). Document 
disponibil la adresa: http://www.
gitanos.org/; Guy, Will şi José 
Manuel Fresno (2006) Municipal 
programme of shanty towns 
eradication in Avilés (Asturias). 
Synthesis Report (Programul 
municipal de eradicare a oraşelor 
improvizate din Avilés (Asturias). 
Raport de sinteză). Recenzie şi 
evaluare a incluziunii sociale. 
Document disponibil la adresa: 
http://www.peer-review-social-
inclusion.eu/; Fresno, José Manuel 

Informaţiile care s-au adunat prin cercetări, dezbateri şi 
schimburi pe tema unui număr tot mai mare de experienţe 
pozitive au generat cunoştinţe valoroase în rândul cer-
cetătorilor, al factorilor politici şi al reprezentanţilor 
profesiilor politice cu privire la un corpus de principii şi 
criterii care ar trebui avut în vedere de strategiile, politicile 
şi planurile care vizează romii�35 Platforma Europeană 
pentru Incluziunea Romilor a adoptat zece principii de 
bază comune, aprobate de Consiliu, care ar trebui urmate 
în cadrul politicilor privind romii�36 

La implementarea strategiilor naţionale de integrare 
a romilor sau a setului integrat de măsuri, statele membre 
trebuie să respecte principiile de bază comune, dar şi să 
le adapteze la diferite circumstanţe pentru a le putea 
pune în practică� Această parte începe printr-o expunere 
a acestui corpus de cunoştinţe, care este valoros pentru 
toate strategiile, planurile şi programele adresate romilor 
şi, în consecinţă, trebuie luat în calcul independent de 
ţară şi de grupul de romi vizat de măsurile de incluziune� 
Vom explica apoi cum pot fi modulate şi reglate aceste 
principii şi criterii de acţiune în funcţie de diferite 
circumstanţe� 

2.1.  Domeniile, principiile şi 
criteriile de acţiune

Dimensiunile integrării romilor

Este tot mai răspândită viziunea comună potrivită căreia 
ameliorarea situaţiei romilor din Europa înseamnă dez-
voltarea unor politici care să identifice şi să vizeze toate 
aspectele lipsurilor acestora printr-o abordare integrată, 
la care să se adauge protecţia drepturilor fundamentale, 
lupta împotriva excluziunii şi promovarea culturii romilor 
şi a respectului faţă de identitatea romilor�

Accesul concret la drepturi: Literatura de specialitate 
existentă demonstrează că mulţi romi din Europa nu se 
bucură de drepturi ca şi restul cetăţenilor sau că le lipsesc 
pur şi simplu anumite drepturi�37 Drepturile concrete 
înseamnă mai mult faţă de recunoaşterea juridică oficială 
şi necesită o legislaţie adecvată, o aplicare corectă 
a legislaţiei şi îndepărtarea tuturor obstacolelor care 
o fac ineficace� O orientare privind drepturile şi cetăţenia 
deplină trebuie să fie o componentă esenţială a oricărei 
politici cuprinzătoare care vizează romii; absenţa acestei 
dimensiuni este un punct slab pentru funcţionarea 

Adaptarea principiilor 
la diferite circumstanţe

2. 
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http://www.gitanos.org/
http://www.gitanos.org/
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
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(2010) Promoting the social inclusion 
of children in a disadvantaged 
rural environment – the micro-
region of Szécsény: Synthesis 
Report (Promovarea incluziunii 
sociale a copiilor într-un mediu 
rural dezavantajat – microregiunea 
Szécsény: Raport de sinteză). 
Ungaria 2010. Recenzie a incluziunii 
sociale şi a protecţiei sociale şi 
evaluare a incluziunii sociale; GHK 
Consulting (2010) Summary of the 
Peer Review on “Field social work 
and labour counselling within the 
schemes of strategies combating 
unemployment of Roma” (Sinteză 
a recenziei privind „asistenţa socială 
în teren şi consilierea profesională 
în cadrul strategiilor de combatere 
a şomajului în rândul romilor). 
Republica Cehă, 25-26 noiembrie 
2010. Programul de învăţare 
reciprocă 2010. Recenziile de toamnă.  

36 Consiliul UE (2009), op. cit. 

37 A se consulta, de exemplu, 
FRA (2009b), op. cit. 

38 Printre acestea se numără Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului 
(DUDO) (1948) şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO) (1950). Pentru o prezentare 
pe larg, a se consulta capitolul 4. 

39 UE (2000) Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii 
Europene. 2000/C 364/01. 
Document disponibil la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/charter/; 
Consiliul European (2000a), Directiva 
2000/43/CE a Consiliului din 29 
iunie 2000 de punere în aplicare 
a principiului egalităţii de tratament 
între persoane, fără deosebire de 
rasă sau origine etnică; Consiliul 
European (2000b), Directiva 
2000/78/CE a Consiliului din 27 
noiembrie 2000 de creare a unui 
cadru general în favoarea egalităţii 
de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea 
forţei de muncă. Document disponibil 
la adresa: http://eur-lex.europa.eu/.

40 A se vedea http://
www.romadecade.org/about. 

41 Preşedinţia spaniolă a UE 
(2010), op. cit.

42 Comisia Europeană (2011a), op. cit.

politicilor prin care se urmăreşte incluziunea socială 
a romilor� Instrumentele internaţionale pentru drepturile 
omului,38 precum şi instrumentele UE,39 reprezintă ele-
mente constitutive esenţiale ale acestei dimensiuni� 
Numeroase drepturi, beneficii şi resurse sunt universale, 
toţi cetăţenii fiind îndreptăţiţi să se bucure de ele� Totuşi, 
exercitarea unui drept, utilizarea unei resurse sau furni-
zarea unui serviciu trebuie individualizată şi adaptată în 
mod special la nevoile fiecărui cetăţean sau ale fiecărui 
grup; acest lucru este cu atât mai adevărat în cazul 
acelor persoane care se află într-o situaţie 
defavorizată�

Incluziunea socioeconomică: Sărăcia şi excluziunea 
nu coincid neapărat� Prima este înţeleasă aici ca un concept 
economic legat de absenţa resurselor materiale (starea 
precară), iar a doua este un fenomen complex care depă-
şeşte abordarea economică� De fapt, există romi care se 
confruntă cu excluziunea socială fără a fi săraci; ei se 
găsesc în situaţii de excluziune din cauza neparticipării la 
dinamicile politice, economice şi sociale ale societăţii� 
Totuşi, între ambele fenomene există legături, fiind afectate 
atât condiţiile de viaţă, cât şi modul în care participă 
oamenii la societate� La abordarea incluziunii sociale 
a romilor, trebuie avute în vedere concomitent trei dimen-
siuni complementare:

•  dimensiunea civilă/politică: aceasta cuprinde, 
printre altele, protecţia împotriva discriminării, 
exercitarea deplină a drepturilor politice şi 
posibilitatea implicării civice;

•  dimensiunea economică: aceasta priveşte 
posibilitatea de a contribui la producţia de bunuri 
şi servicii şi accesul la acestea (în vederea 
consumului); 

•  dimensiunea socială: aceasta priveşte 
facilitarea accesului la sistemele de protecţie şi 
promovarea reţelelor de sprijin social, inclusiv 
a organizaţiilor comunitare dincolo de clanuri sau 
de reţelele de familie, astfel încât, pe scurt, 
oamenii să se poată integra în mediul lor social�

Dezvoltarea culturală: O precondiţie a reuşitei 
strategiilor cuprinzătoare privind incluziunea socială este 
luarea în calcul a dimensiunii culturale în etapa de 
proiectare a acestora� De fapt, numeroase greşeli şi eşecuri 
ale intervenţiilor care vizează romii au legătură cu lipsa 
perceperii acestei dimensiuni� Mai mult, este important să 
se evite confuzia dintre romi ca grup de minoritate etnică 
şi acele grupuri de romi care se confruntă cu marginalizare 
şi cu situaţii de excluziune socială� De fapt, incluziunea 
romilor dintr-o perspectivă holistică se referă la toţi romii 
şi la rolurile lor în societate, la cultura, limba şi identitatea 
lor şi la recunoaşterea şi aprecierea de către populaţia 
majoritară a valorilor lor culturale� Politicile care neglijează 
această dimensiune transmit societăţii mesajul că 

abordarea problemelor romilor se rezumă la abordarea 
sărăciei şi a marginalizării, dându-le de înţeles romilor că 
integrarea lor în societate înseamnă să uite cine sunt dacă 
doresc să avanseze pe scara socială�

Prevederea sensibilităţii faţă de cultura romă implică: 
disponibilitatea unor servicii sociale, de educaţie şi de 
sănătate adecvate din punct de vedere cultural şi lingvistic; 
promovarea istoriei şi a culturii lor în cadrul comunităţilor 
de romi; proiectarea unei imagini pozitive, cum ar fi mo-
delele pozitive şi vizibilitatea romilor, în special în presă 
şi la evenimentele comemorative oficiale care se adresează 
întregii populaţii; încurajarea manifestărilor culturale ale 
romilor în agenda culturală generală� Lipsa accesului 
comunităţilor de romi la servicii elementare este agravată 
de obstacolele legate de excluziune, discriminare, nivelurile 
de studii extrem de scăzute etc� Întreaga societate trebuie 
să înţeleagă mai bine cultura şi istoria romilor pentru 
a creşte toleranţa faţă de romi� 

Cele patru domenii prioritare

În rândul actorilor-cheie care tratează problema romilor 
există un consens potrivit căruia cele patru domenii prin-
cipale care trebuie abordate pentru realizarea incluziunii 
romilor sunt ocuparea forţei de muncă, locuinţele, accesul 
la educaţie şi la serviciile de sănătate� De fapt, Deceniul 
Romilor s-a concentrat, încă de la conceperea sa, asupra 
acestor patru domenii vitale,40 Foaia de parcurs a Platfor-
mei pentru incluziunea romilor a identificat aspectele-cheie 
legate de fiecare dintre ele,41 iar recenta Comunicare 
a Comisiei se referă la anumite obiective pentru fiecare 
dintre ele�42 Fiecare dintre aceste elemente conţine mai 
multe aspecte transversale, cum ar fi egalitatea de gen 
şi discriminarea� Cele patru domenii-cheie dobândesc un 
sens deplin dacă sunt abordate prin dimensiunea civilă/
politică, economică şi socială� 

Interlegăturile dintre domenii sugerează că o abordare 
integrată care să cuprindă concomitent toate cele patru 
domenii este indispensabilă� Se înţelege de la sine că 
aceste patru domenii sunt interconectate: locuinţele 
(condiţiile şi situarea geografică) afectează starea de 
sănătate, condiţionează accesul la serviciile de sănătate 
şi influenţează accesul la oportunităţile de angajare; 
starea de sănătate influenţează nivelul de studii atins, 
iar educaţia afectează comportamentele legate de să-
nătate şi expunerea la determinanţii sociali ai sănătăţii; 
nivelul de studii şi formarea profesională influenţează 
posibilităţile de angajare, iar angajarea, la rândul său, 
permite ameliorarea nivelului de trai, inclusiv modificări 
ale condiţiilor de locuit, precum şi accesul la educaţie şi 
îngrijire medicală� 

Conform acestei abordări, priorităţile şi obiectivele trebuie 
definite în diferite ţări respectând obiectivele identificate 
de Comisia Europeană (2011) în funcţie de timp, de 

http://www.europarl.europa.eu/charter/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.romadecade.org/about
http://www.romadecade.org/about
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43 Preşedinţia spaniolă a UE 
(2010), op. cit. Comisia 
Europeană (2011a), op. cit.

44 Comisia Europeană (2011c), 
Comunicare a Comisiei. Educaţia 
şi îngrijirea copiilor preşcolari: 
să oferim tuturor copiilor noştri 
cea mai bună pregătire pentru 
lumea de mâine. COM(2011) 66 
final. Bruxelles, 17 februarie.

45 A se vedea Comisia asupra 
factorilor sociali determinanţi ai 
sănătăţii (2008) – raportul final 
al Comisiei privind factorii sociali 
determinanţi ai sănătăţii, intitulat 
Recuperarea decalajului într-o 
generaţie: instaurarea echităţii în 
materie de sănătate acţionând 
asupra determinanţilor sociali ai 
sănătăţii (Geneva, OMS). Document 
disponibil la adresa http://whqlibdoc.
who.int/. Organizaţia Mondială 
a Sănătăţii (OMS) (2010a) Poverty 
and social exclusion in the WHO 
European Region: health systems 
respond (Sărăcia şi excluziunea 
socială în regiunea europeană 
a OMS: reacţia sistemelor de 
sănătate) (Copenhaga, Biroul 
Regional pentru Europa al OMS). 
OMS (2010b), How health systems 
can address health inequities linked 
to migration and ethnicity (Cum pot 
sistemele de sănătate să rezolve 
inechităţile legate de migraţie 
şi de etnie) (Copenhaga: Biroul 
Regional pentru Europa al OMS).

46 Comisia Europeană (2008a), 
Comunicare a Comisiei. 
Nediscriminarea şi egalitatea de 
şanse: un angajament reînnoit. 
Instrumente şi politici comunitare 
pentru incluziunea romilor. 
COM_2008_420 CSWD 27[1].6.08. 
Bruxelles: Comisia Europeană, 
2 iulie. Document disponibil la 
adresa: http://ec.europa.eu/social/.

mijloace şi de circumstanţele particulare; există însă un 
consens asupra mai multor elemente-cheie:43

•  Accesul la educaţie prin asigurarea că toţi copiii 
parcurg cel puţin ciclul primar� Pentru a face posibil 
acest lucru, statele membre trebuie să asigure un 
învăţământ de calitate, care să nu fie supus dis-
criminării sau segregării� De asemenea, ele trebuie 
să lărgească accesul la învăţământ şi îngrijire de 
calitate în perioada preşcolară şi să reducă aban-
donul şcolar în ciclul secundar, conform strategiei 
Europa 2020�44 Tinerii romi trebuie să fie puternic 
încurajaţi să participe, de asemenea, la învăţă-
mântul secundar şi universitar� Domeniile de lucru 
cheie privesc: accesul la sistemul de învăţământ, 
educaţia şi îngrijirea în perioada preşcolară, pre-
venirea abandonului şcolar timpuriu şi a eşecului 
academic (absolvirea ciclului primar şi facilitarea 
tranziţiei de la învăţământul primar la cel secun-
dar), desegregarea, deconcentrarea etnică şi 
abordarea integratoare a învăţământului, tranziţia 
de la învăţământul primar la cel secundar, învă-
ţământul secundar şi universitar pentru asigurarea 
accesului la locuri de muncă, a educaţiei intercul-
turale şi a atenţiei faţă de diversitate� 

•  Accesul la locuri de muncă prin reducerea 
decalajului dintre romi şi restul populaţiei� Statele 
membre ar trebui să le acorde persoanelor rome 
acces deplin şi nediscriminatoriu la formarea 
vocaţională, la piaţa muncii şi la instrumentele şi 
iniţiativele pentru activităţi independente� Accesul 
la microcredite ar trebui încurajat� În sectorul 
public, ar trebui să se acorde atenţia cuvenită 
angajării unor funcţionari publici de etnie romă� 
Serviciile publice de ocupare a forţei de muncă 
pot face un pas în direcţia romilor oferindu-le 
servicii şi mediere personalizate� Acest lucru poate 
contribui la atragerea romilor pe piaţa muncii, 
sporind astfel rata ocupării forţei de muncă� Do-
meniile de lucru cheie privesc: tranziţia dintre 
învăţământ şi angajare, formarea profesională, 
sprijinul individualizat, angajabilitatea şi accesul 
la piaţa legală a forţei de muncă, microcreditele 
pentru antreprenoriat şi activităţile independente, 
formarea vocaţională a adulţilor, calitatea locurilor 
de muncă�

•  Reducerea decalajului dintre romi şi restul popu-
laţiei în ceea ce priveşte starea de sănătate prin 
îmbunătăţirea accesului romilor la servicii 
medicale� Statele membre ar trebui să le asigure 
romilor acces la îngrijire medicală de calitate, în 
special pentru copii şi femei, precum şi la îngrijire 
preventivă şi la servicii sociale la acelaşi nivel şi 
în aceleaşi condiţii cu restul populaţiei� Domeniile 
de lucru cheie privesc: asigurarea accesului egal 
la servicii medicale de calitate,45 servicii medicale 

preventive prin acţiuni care vizează tineretul rom, 
obiceiurile şi stilurile de viaţă sănătoase�

•  Accesul la locuinţe şi servicii esenţiale prin 
recuperarea decalajului dintre procentajul romilor 
care beneficiază de acces la locuinţe şi la utilităţi 
publice (cum ar fi apa, electricitatea şi gazul) şi 
restul populaţiei� Acţiunile privind locuinţele trebuie 
să se înscrie într-o abordare integrată, care să 
includă în special educaţia, sănătatea, afacerile 
sociale, ocuparea forţei de muncă şi securitatea, 
precum şi măsuri de desegregare� De asemenea, 
statele membre trebuie să se ocupe de nevoile 
particulare ale romilor nesedentari (de exemplu, 
să le ofere acces la locuri de popas adecvate)� Ele 
trebuie să intervină în mod activ cu programe 
specifice în care să fie implicate autorităţi regionale 
şi locale� Domeniile de lucru cheie privesc îmbu-
nătăţirile de infrastructură şi de mediu în cadrul 
comunităţilor de romi, desegregarea şi planificarea 
urbanistică, infrastructura de bază a îngrijirii, mă-
surile de sprijin pentru implicarea comunitară�

Cele zece principii de bază comune

Principiile de bază comune sunt menite să îndrume şi să 
orienteze diferiţii actori care tratează problemele legate 
de romi� Unele dintre aceste principii, în special nr� 2, adap-
tare explicită, dar nu exclusivă, nr� 4, vizarea integrării în 
masa populaţiei, şi nr� 7, utilizarea instrumentelor comu-
nitare, au fost menţionate explicit de către instituţiile 
europene în mai multe documente şi declaraţii de politică,46 
în activitatea Grupului operativ privind romii, fiind incluse 
şi în amendamentul articolului 7�2 al FEDR (a se vedea 
anexa I)�

Împreună cu cele zece principii de bază comune, s-au 
dovedit utile şi sunt recomandate şi alte criterii de acţiune 
pentru orientarea politicilor şi dezvoltarea de proiecte în 
vederea integrării sociale a romilor� Selectăm aici câteva 
dintre ele, urmând să prezentăm în anexa II o descriere 
mai detaliată bazată pe studii de caz şi rapoarte:

•  o abordare pe termen lung care să includă un 
consens politic dincolo de ciclul politicilor;

•  programe de acţiuni globale (abordarea integrată) 
şi servicii interconectate, pentru îmbunătăţirea 
coordonării, construirea de parteneriate şi crearea 
de sinergii între diferitele acţiuni;

•  mobilizarea resurselor umane, instituţionale şi 
economice disponibile;

•  activităţi cu romii şi activităţi cu membrii comu-
nităţii, inclusiv sensibilizare şi înţelegere 
reciprocă;

http://whqlibdoc.who.int/
http://whqlibdoc.who.int/
http://ec.europa.eu/social/
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47 De exemplu, proiectul 
Acceder a demonstrat că, 
deşi se adresează romilor, 
peste 30% dintre beneficiari 
sunt persoane nerome.  

48 Fundación Secretariado Gitano 
(2009) Health and the Roma 
Community, analysis of the 
situation in Europe. Bulgaria, 
Czech Republic, Greece, 
Portugal, Romania, Slovakia, 
Spain (Madrid: Fundación 
Secretariado Gitano, Ministerio 
de Sanidad y Política Social).

•  dezvoltarea capacităţilor profesionale ale acto-
rilor, inclusiv echipe de lucru multiculturale, in-
strumente şi materiale adecvate;

•  flexibilitatea şi adaptarea serviciilor generale;

•  un echilibru corespunzător între drepturi şi res-
ponsabilităţi: garantarea drepturilor şi formarea 
în scopul asumării responsabilităţilor�

2.2.  Adaptarea principiilor la 
diversitatea circumstanţelor 
de trai ale romilor

Principiile de bază comune şi alte criterii descrise mai 
sus sunt utile şi recomandabile pentru toate circumstan-
ţele de trai ale romilor� Totuşi, strategiile care trebuie 
utilizate când sunt urmărite aceste principii pot fi diferite; 
de fapt, implementarea lor trebuie modulată şi reglată 
în mod corespunzător în funcţie de circumstanţe şi de 
grupuri, pentru a atinge eficacitatea şi consecvenţa� Vom 
explica în continuare cum se pot regla practic câteva 
principii şi criterii comune în funcţie de tipologia cvintuplă, 
urmând anumite strategii şi priorităţi�

1.  Accesul concret la serviciile generale 
necesită adaptarea acestora la 
nevoile romilor (p.c. 1 şi 4)

Toate politicile de incluziune urmăresc integrarea romilor 
în societate (p�c� 4) (instituţii de învăţământ, locuri de 
muncă, servicii de sănătate şi locuinţe ca pentru restul 
populaţiei), iar politicile de incluziune ale romilor trebuie 
integrate, la rândul lor, în politicile generale (p�c� 1)� Aceste 
principii trebuie înţelese într-o corelaţie cu alte principii, 
cum ar fi „adaptarea explicită, dar nu exclusivă“ (p�c� 2)� 
Totuşi, pentru a asigura accesul concret la serviciile 
generale, acestea trebuie să devină flexibile, suficiente 
şi adaptate romilor� Acest fapt ar presupune abordări 
diferite pe baza celor cinci categorii descrise anterior şi 
în funcţie de diferite domenii de acţiune� 

Luând drept exemplu domeniul educaţiei, înţelegerea 
faptului că şcolile speciale sau şcolile pentru romi nu 
sunt nici de dorit, nici recomandabile, se va presupune 
mereu adaptarea serviciilor de învăţământ public� Re-
glajele şi gradul de flexibilitate vor fi diferite în funcţie 
de tipurile de situaţii de excluziune şi de circumstanţe: 
de exemplu, în cazul grupurilor urbane şi suburbane, ele 
pot presupune stabilirea unor criterii de dispersie pentru 
elevii romi sau a unor servicii compensatorii, romii care 
trăiesc izolaţi de zonele urbane pot avea nevoie de servicii 
de transport; imigranţii romi pot avea nevoie de cursuri 
de limbă, iar nomazii pot necesita reguli de acces spe-
cifice� Va fi nevoie de strategii specifice pentru adaptarea 

serviciilor generale şi în celelalte domenii de intervenţie: 
în facilitarea accesului la servicii de sănătate (nevoi 
diferite în funcţie de grupuri), a accesului la serviciile de 
ocupare a forţei de muncă (diferite niveluri de calificare 
şi competenţe, precum şi situaţii diferite ale pieţei muncii) 
şi a accesului la locuinţele publice (nivelul veniturilor, 
criteriile de acces etc�)� În majoritatea cazurilor, absenţa 
sau caracterul inadecvat al adaptării contravine princi-
piului de acces la serviciile generale�

2.  Serviciile specifice trebuie să ducă la 
normalizare (p.c. 2)

Principiul adaptării explicite, dar nu exclusive presupune 
concentrarea asupra romilor ca grup-ţintă, dar nu până 
la excluderea altor persoane care se află în aceleaşi 
circumstanţe socioeconomice; de fapt, din experienţă 
reiese că serviciile care vizează romii pot fi foarte utile 
şi pentru alte persoane aflate în circumstanţe similare�47 
Acest principiu înseamnă că, atunci când romii se con-
fruntă cu condiţii de trai particulare şi există un decalaj 
mare în ceea ce priveşte serviciile publice, se impun 
forme specifice de intervenţie şi se cuvine să fie dezvol-
tate servicii explicite pentru romi� Această abordare nu 
trebuie să separe însă intervenţiile adresate romilor de 
iniţiativele de politică din sfera mai largă�

Dacă sunt dezvoltate în paralel cu serviciile generale, 
serviciile specifice pentru romi prezintă riscul de a fi 
servicii de calitate inferioară rezervate romilor, în timp 
ce serviciile normale nu trec prin schimbările necesare 
pentru a se adapta la nevoile tuturor cetăţenilor� Serviciile 
specifice pentru romi trebuie să ducă la normalizare, să 
păstreze legătura cu serviciile generale şi să funcţioneze 
complementar acestora, urmărind facilitarea accesului 
romilor la serviciile generale/normale� Cu toate acestea, 
pentru ca serviciile adaptate să ducă la normalizare şi 
să poată fi complementare serviciilor globale, sunt ne-
cesare diferite abordări, în funcţie de context, de tipul 
de situaţie şi de grup� De exemplu, în domeniul sănătăţii, 
un serviciu de mediere pe probleme de sănătate dintr-un 
cartier de romi poate funcţiona ca serviciu de tranziţie 
menit să faciliteze accesul romilor la serviciile publice 
de sănătate generale (de exemplu, la Navarra, în Spania), 
în timp ce nişte centre medico-sociale pentru romii care 
trăiesc în aşezări din zone îndepărtate (cum ar fi cei din 
Grecia) vor avea nevoie de mai mult timp, dar pot reuşi 
să asigure accesul romilor la serviciile de sănătate ge-
nerale prin păstrarea legăturii cu cel mai apropiat centru 
medical urban şi, ori de câte ori este posibil, prin inclu-
derea unor servicii de transport pentru pacienţi�48



S O L U Ţ I I  P E N T R U  I N C L U Z I U N E A  R O M I L O R  Î N  U E :  P O L I T I C I  Ş I  T I P U R I  D E  A B O R D Ă R I
20

49 Ibid.

50 Banca Mondială (2010a) 
Roma Inclusion: An Economic 
Opportunity for Bulgaria, Czech 
Republic, Romania and Serbia. 
Policy Note (Incluziunea romilor: 
o oportunitate economică 
pentru Bulgaria, Republica 
Cehă, România şi Serbia. Notă 
privind politica) (Washington 
DC: Banca Mondială).

51  Guy şi Fresno (2006), op. cit.

3.  Diferite grade de interculturalism în 
abordarea incluziunii romilor (p.c. 3)

Este nevoie de o abordare interculturală care să implice 
romii împreună cu persoane de alte origini etnice� De fapt, 
o abordare interculturală înseamnă colaborarea, coabi-
tarea, frecventarea aceloraşi şcoli, utilizarea aceloraşi 
servicii etc� de către persoanele rome şi non-rome� De 
asemenea, o abordare interculturală înseamnă dezvoltarea 
programelor pentru romi cu echipe interculturale, benefi-
ciarii fiind atât persoane rome, cât şi non-rome� Acest 
principiu este însă aplicabil în măsuri diferite, în funcţie 
de tipurile de circumstanţe� Cu toate că în multe cazuri 
se pot include atât persoane rome, cât şi non-rome în 
aceleaşi servicii, în alte cazuri, concentrarea demografică 
va reduce mult oportunităţile pentru o dimensiune inter-
culturală� În timp ce în zonele urbane sunt posibile pro-
gramele pentru romi care să implice şi beneficiari care nu 
sunt romi, acest obiectiv nu este realist într-o aşezare 
rurală izolată� Deşi este de dorit crearea unor echipe de 
lucru interculturale, în majoritatea cazurilor se va putea 
face acest lucru numai cu ajutorul unei formări şi a unui 
sprijin corespunzător, după mai mulţi ani de intervenţie, 
păstrându-se în continuare riscul ca apartenenţa etnică 
să primeze în faţa competenţelor profesionale�

4.  Dimensiunea de gen poate implica 
diferite agende şi ritmuri (p.c. 5)

Incluziunea romilor, iniţiativele de politică şi proiectele 
trebuie să ţină cont de nevoile şi circumstanţele femeilor 
rome într-o dublă dimensiune: pe de o parte, pentru că 
se impune o axare particulară pe femeile rome din cauza 
unor aspecte precum discriminarea multiplă, problemele 
de sănătate specifice şi mai grave şi accesul la servicii 
de sănătate şi de creştere a copilului,49 distanţa mai mare 
faţă de piaţa muncii, iar în unele cazuri violenţa domestică 
şi exploatarea; pe de altă parte, pentru că dimensiunea 
de gen şi lucrul cu femeile rome sunt vitale în vederea 
promovării romilor în ansamblu; de fapt, femeile rome au 
adesea un rol determinant în schimbarea şi progresul 
comunităţii rome�

Cu toate acestea, dimensiunea de gen necesită diferite 
abordări şi agende, în funcţie de diferite circumstanţe şi 
categorii de romi� De exemplu, deşi comunităţile urbane 
de romi sunt, în general, mai deschise faţă de emanciparea 
femeilor, facilitând abordarea aspectelor legate de par-
ticiparea socială a femeilor, de statutul de lider, de pro-
cesele decizionale etc�, în comunităţile rurale sau atunci 
când se lucrează cu migranţi romi, unele dintre aceste 
aspecte au şanse mai mici de a fi acceptate de romi şi 
de a fi astfel incluse în agenda de lucru� De aceea, accentul 
se va pune mai ales pe nevoile de bază, pe aspectele 
legate de sănătate, pe îngrijirea copiilor romi, pe obiceiurile 
de alimentaţie de bază etc� Vârsta femeilor, de exemplu, 
condiţionează şi ea opţiunile şi strategiile de lucru�

5.  Implicarea societăţii civile trebuie 
întreprinsă într-o direcţie dublă (p.c. 9)

Implicarea societăţii civile în politicile şi proiectele pentru 
romi este recunoscută ca fiind vitală atât pentru mobi-
lizarea experienţei, cât şi pentru diseminarea cunoştinţelor 
necesare pentru dezvoltarea responsabilităţii şi a dez-
baterilor publice� De fapt, incluziunea romilor trebuie 
văzută ca fiind benefică nu numai pentru romi, ci şi pentru 
societate în ansamblu, pentru că beneficiile pe care le 
aduce, printre care se numără avantaje economice sub-
stanţiale,50 se propagă dincolo de comunitatea romă şi 
cuprinde structura socială mai largă� Nu este vorba însă 
numai despre implicarea societăţii civile în problemele 
romilor, ci şi despre implicarea romilor în societate civilă, 
ca parte activă a acesteia� De fapt, pentru combaterea 
prejudecăţilor, a stereotipurilor şi a ostilităţii crescânde 
şi pentru sprijinirea înţelegerii reciproce este nevoie de 
participare şi implicare în ambele direcţii� Aşteptările 
persoanelor non-rome vor condiţiona adesea (fie pozitiv, 
fie negativ) oportunităţile de integrare a romilor şi deciziile 
din cadrul politicilor, iar implicarea societăţii civile în ceea 
ce priveşte romii va fi adesea o precondiţie pentru reuşita 
proiectelor�51

Sprijinirea participării depline a romilor la viaţa publică, 
stimularea cetăţeniei lor active şi procesele care încu-
rajează participarea activă a romilor la viaţa civilă şi 
implicarea societăţii civile în problemele romilor pot 
prezenta diferenţe de la un grup de romi la altul� Dacă, 
în cazul grupurilor urbane de romi, realizarea participării 
poate fi mai puţin dificilă, fiindcă ea poate îmbrăca diferite 
forme şi există mai multe oportunităţi în acest sens 
(evenimente culturale, viaţa comunitară, dialogul cu 
vecinii, organizaţiile din societatea civilă etc�), în zonele 
rurale, unde contactele şi schimburile cu persoanele 
non-rome sunt mai puţin frecvente, posibilităţile de 
participare sunt foarte limitate şi trebuie să se concen-
treze asupra spaţiilor concrete� În cazul migranţilor romi, 
obiectivele de participare vor fi şi ele reduse (din motive 
lingvistice şi educaţionale, din cauza poziţionării comu-
nităţilor de migranţi romi la marginea zonelor urbane – 
unul dintre elementele care fac imposibile schimburile), 
iar în cazul nomazilor, formele de participare sunt con-
diţionate de stilul lor de viaţă�

6.  Participarea activă a romilor şi 
reprezentarea acestora depăşeşte 
sfera formalităţilor şi a organismelor 
consultative (p.c. 10)

Numeroase ţări au adoptat diferite forme de participare 
oficială a romilor la nivel naţional: Consiliul pentru Mi-
norităţi Naţionale şi Grupuri Etnice şi Consiliul pentru 
Organizaţiile Neguvernamentale Non-profit (Republica 
Slovacă), Delegaţia pentru Problemele Romilor (Suedia), 
Consiliul Comunităţii Romilor (Slovenia), Comitetul de 
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Consultanţă privind Romii (Finlanda), Comisia Comună 
a Guvernului şi a Minorităţilor Naţionale şi Etnice (Polonia), 
Consiliul Consultativ pentru Minorităţi (Letonia), Consiliul 
de Stat pentru Romi (Spania), Agenţia Naţională pentru 
Romi (România), Administraţiile Autonome ale Minorităţii 
Naţionale Rome (Ungaria), precum şi alte forme de re-
prezentare politică�

Dincolo de aceste forme de reprezentare, implicarea 
activă a comunităţilor de romi la nivel local şi în viaţa 
de zi cu zi a proiectelor rămâne o provocare, acest lucru 
semnificând lucrul cu romii, nu pentru romi� Oportunităţile 
pentru această implicare diferă după gradul de organizare 
al comunităţilor� De exemplu, dacă în comunităţile urbane 
şi de nomazi este mai uşor să identificăm liderii, medi-
atorii şi alte forme de organizare internă, în comunităţile 
rurale, procesele încep adesea cu forme simple de par-
ticipare la nivel elementar (dezbaterea unor probleme, 
ascultarea reciprocă, respectarea diferitor opinii, impli-
carea femeilor rome), iar în rândul migranţilor, statutul 
de lider este atât de difuz, încât sunt necesare eforturi 
de comunicare la nivel individual sau prin reprezentanţii 
familiilor pentru a încuraja participarea� Participarea este 
corelată cu responsabilităţile, iar participarea romilor 
poate implica anumite riscuri dacă este înţeleasă greşit: 
ea poate fi interpretată de către autorităţile publice ca 
o modalitate de eschivare de la responsabilităţile proprii 
prin transferul de competenţe publice asupra romilor; de 
asemenea, formele de participare pot ascunde sau 
promova practici de conducere inadecvate sau 
nereprezentative� 

7.  Responsabilităţile romilor şi 
responsabilităţile publice se aplică 
diferit

Romii, ca şi restul cetăţenilor, au drepturi, îndatoriri şi 
responsabilităţi sociale care nu depind de circumstanţele 
lor sociale şi de zonele în care locuiesc� Problema este 
satisfacerea practică a anumitor drepturi şi îndatoriri, 
care poate să difere în funcţie de circumstanţe� De 
exemplu, în cazul ajutorului de şomaj şi al altor forme 
de ajutor social bănesc, tendinţa actuală din numeroase 
ţări este de a condiţiona plata acestora de gradul de 
activare al beneficiarilor şi de îndeplinirea anumitor 
cerinţe� Tipurile de cerinţe trebuie să fie însă diferite în 
funcţie de grup şi de circumstanţe� Condiţionalităţile şi 
îndatoririle sunt recomandate ca o formă de responsa-
bilitate personală, şi de activare a oamenilor, dar ele 
trebuie adaptate la diferitele grupuri� 

De exemplu, unele ţări reduc ajutorul de şomaj sau alte 
plăţi sociale, văzând în acest lucru o modalitate de „a-i 
motiva pe romi să lucreze”� În timp ce romii care locuiesc 
în zonele urbane pot avea oportunitatea de a-şi căuta 
un loc de muncă dacă sunt sprijiniţi corespunzător, 
această condiţionalitate se dovedeşte a fi complet 

inadecvată pentru romii care locuiesc în zonele rurale, 
unde nu există oportunităţi de piaţă, iar mijloacele de 
transport lipsesc în mare parte� În cazul migranţilor romi, 
realizarea comunicării este de o importanţă fundamen-
tală şi trebuie să implice sensibilizarea susţinută privind 
drepturile sociale şi responsabilităţile civice ale romilor� 
Printre alte exemple din diferite domenii se numără 
chiriile pentru locuinţele sociale şi utilităţile de bază, cum 
ar fi gazul, electricitatea şi apa curentă, care se pot 
adapta şi pot funcţiona în diferite moduri, în funcţie de 
categorii şi de grupuri� Responsabilitatea romilor impune 
îndeplinirea de către romi a sarcinilor lor civice şi a res-
ponsabilităţilor publice, precum şi crearea de către or-
ganismele publice a unor condiţii propice pentru ca romii 
să îşi îndeplinească responsabilităţile, prin adaptarea 
anumitor sarcini la posibilităţile reale ale diferitor grupuri�

8.  Itinerarele şi procesele de incluziune 
diferă în funcţie de grupuri şi de 
circumstanţe

Înţelegând că incluziunea este întotdeauna un proces 
individual, trebuie să reţinem că itinerarele personale 
sunt condiţionate de contextele în care trăiesc oamenii, 
de circumstanţele lor sociale şi de tipurile şi gradele de 
oportunităţi disponibile� În cazul romilor, itinerarele per-
sonale tind să fie condiţionate într-o măsură semnificativă 
de influenţa grupului (familia extinsă şi grupul de refe-
rinţă)� Pentru romii care trăiesc în zone urbane, itinerarele 
personale pot avea puncte de plecare diferite: accesul 
la şcoli integrate, relaţiile frecvente cu persoane non-
rome, utilizarea împreună a unor spaţii şi a unor servicii 
comune, oportunităţile de angajare etc�; dimpotrivă, 
pentru romii care trăiesc în zone rurale izolate, precum 
şi pentru migranţii romi care călătoresc, de regulă, în 
grupuri de familii, itinerarele personale vor fi condiţionate 
mai degrabă de influenţa grupului din care fac parte şi 
vor dura, de obicei, mai mult timp� În cazul nomazilor, 
itinerarele de inserţie vor fi puternic condiţionate de 
mobilitatea şi de stilul lor de viaţă�

9.  Proiectele integrate şi integrale vor 
funcţiona diferit

Proiectele integrate (coordonarea adecvată şi sinergiile 
dintre diferite domenii de lucru şi diferiţi actori) şi pro-
iectele integrale (proiectele care acoperă toate domeniile 
şi dimensiunile) trebuie să urmeze aceleaşi principii, dar 
abordările şi procesele pot să difere în funcţie de tipuri 
şi de circumstanţe� De exemplu, în timp ce în zonele 
urbane este posibilă implicarea mai multor actori şi in-
stituţii în proces şi sunt disponibile mai multe resurse, 
în zonele rurale, procesul va fi condiţionat tocmai de 
disponibilitatea resurselor şi de absenţa sau distanţa 
actorilor relevanţi� În timp ce se lucrează în toate dome-
niile atunci când există resurse disponibile, unul sau mai 
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multe domenii (cel mai adesea educaţia, ocuparea forţei 
de muncă şi locuinţele) pot funcţiona ca punct de pornire 
pentru întreruperea cercului vicios al excluziunii� În zonele 
urbane, printre aceste puncte de pornire cu probabilitate 
sporită se numără ocuparea forţei de muncă, interacţi-
unile cu vecinii non-romi, legăturile urbane şi construirea 
de punţi fizice şi comunitare spre societate (inclusiv 
accesul egal la servicii); în zonele rurale, procesele vor 
fi mai lente, iar rolul vital va reveni în principal educaţiei 
(mai ales educaţiei preşcolare), precum şi muncii 
comunitare�

În toate activităţile trebuie să existe o sinergie între 
domenii de lucru diferite, dar care se susţin reciproc, 
adică se completează reciproc îndreptându-se în aceeaşi 
direcţie� De exemplu, proiectele şcolare şi cele educaţi-
onale, precum şi îmbunătăţirile aduse locuinţelor şi 
mediului, au o contribuţie foarte importantă la formarea 
unor deprinderi sănătoase la copii� Tot astfel, proiectele 
de locuinţe, implicând romii, pot contribui la perfecţio-
narea formării profesionale şi vocaţionale şi la asigurarea 
de locuri de muncă� Bineînţeles că aceste interlegături 
şi puncte de pornire (cercuri virtuoase) vor funcţiona 
diferit, în funcţie de circumstanţele diferite ale romilor� 
În toate cazurile, proiectele au nevoie de o acţiune sau 
un domeniu de acţiune cu rol de pivot, pentru a evita 
amalgamarea, sub eticheta integral, a unor iniţiative 
aleatorii care nu duc la nici o transformare�
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3. 

Prin Comunicarea sa (2011), Comisia Europeană le solicită 
statelor membre să adopte sau să dezvolte în continuare 
o abordare cuprinzătoare a integrării romilor, precum şi să 
identifice obiective specifice� Aceste obiective ar trebui 
definite în cele patru domenii specifice, încadrate în mod 
corespunzător în programele naţionale de reformă şi, dacă 
este relevant, concentrate asupra acelor microregiuni de-
favorizate sau cartiere segregate în care comunităţile de 
romi prezintă cel mai ridicat grad de vulnerabilitate� Exem-
plele prezentate aici au rol de îndrumare privind ceea ce 
pot include statele membre în SNIR, fiind totodată utile şi 
pentru implementarea strategiilor� 

Pe baza experienţei practice şi a literaturii de specialitate 
existente, prezentăm posibile tipuri de abordări pentru fiecare 
tip de situaţie descris mai sus� Nu numai că sunt necesare 
politici specifice pentru romi care să fie încadrate în politici 
mai largi, ci iniţiativele de politici pentru romi trebuie adap-
tate şi la nevoile şi circumstanţele particulare� Aceste tipuri 
de abordări descriu provocările politicilor, posibilele căi de 
urmat, precum şi strategii specifice, acţiuni prioritare şi 
recomandări practice� De asemenea, facem referire şi la 
practici care s-au dovedit a avea consecinţe negative� 

3.1.  Posibile tipuri de abordări 
pentru comunităţile de romi 
care trăiesc în cartiere 
urbane şi suburbane integrate

Provocări-cheie ale politicilor

Politicile trebuie să fie orientate spre sprijinirea integrării 
romilor, oferind protecţie împotriva tendinţelor de con-
centrare fizică şi etnică, inclusiv împotriva izolării romilor, 
precum şi împotriva stagnării şi a riscului de deteriorare 
a condiţiilor fizice şi sociale de trai din aceste cartiere� 
Printre provocările politicilor se numără: 

1�  Finalizarea integrării depline a acestor grupuri 
de romi, inclusiv implicarea activă a comunităţii 
de romi în dinamicile cartierului�

2�  Garantarea asigurării serviciilor publice pentru 
romi în aceeaşi măsură ca şi pentru alţi 
cetăţeni, sprijinind acest proces prin acţiuni 
adecvate� 

Tipuri de abordări: provocări, 
opţiuni şi strategii în funcţie 
de tipurile de circumstanţe

23
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3�  Luarea de măsuri adecvate pentru prevenirea 
concentrării etnice în cartiere şi pentru 
susţinerea unui grad sporit de diversitate� 

4�  Asigurarea unui sprijin adecvat şi a unor 
investiţii corespunzătoare pentru aceste 
cartiere, astfel încât să se evite segregarea 
lor sau transformarea lor în zone de excluziune 
ale oraşului�

Opţiunile politice de urmat

Numeroşi reprezentanţi locali aleşi, precum şi numeroase 
alte grupuri, consideră că romii care au obţinut o soluţie 
adecvată în ceea ce priveşte locuinţele nu au nevoie de 
sprijin suplimentar şi că procesul de integrare este în 
curs de finalizare� Cu toate acestea, deşi se află într-o 
situaţie mai propice integrării, romii vor avea nevoie de 
sprijin adecvat pentru facilitarea accesului lor deplin la 
servicii şi a implicării lor depline în comunitate� Simplul 
fapt că romii locuiesc împreună cu persoanele non-rome 
în cartiere cu o compoziţie demografică generală nu este 
suficient pentru ca aceştia să atingă un nivel de studii 
ridicat sau să obţină un loc de muncă� În majoritatea 
cazurilor, este foarte posibil ca ei să aibă în continuare 
un nivel de educaţie scăzut, inclusiv din cauza abando-
nului şcolar timpuriu, să ducă lipsă de formare profesi-
onală şi de locuri de muncă, să nu aibă un acces adecvat 
la servicii şi să participe într-o măsură prea mică la 
comunitate� Pentru a depăşi aceste situaţii, pot fi urmate 
unele dintre opţiunile următoare (unele dintre ele nu se 
exclud, ci sunt complementare, iar opţiunea a treia se 
recomandă în toate cazurile):

Opţiunea 1: Distribuţia adecvată şi raţională a familiilor de romi (când se construieşte un 
cartier nou sau există o promoţie la locuinţe sau un plan de alocare de locuinţe), respectând 
mereu criteriile distribuţiei geografice, pentru a evita concentrarea romilor pe aceeaşi stradă sau 
în acelaşi bloc de apartamente�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Facilitează şi creează condiţii 
mai bune pentru integrarea 
romilor�

Facilitează coexistenţa şi 
interacţiunea dintre persoanele 
rome şi non-rome� 

Reduce stigmatizarea şi 
confruntarea socială�

Necesită un sprijin adecvat 
pentru punerea în aplicare�

Necesită reguli corespunzătoare 
(de exemplu, practici precum 
permiterea alegerii libere 
a apartamentului, păstrarea 
celor mai mari familii în aceeaşi 
clădire etc� vor crea o tendinţă 
de concentrare a romilor)�

Pentru ca această abordare să 
fie eficace, trebuie să pornim de 
la un număr suficient de 
apartamente şi un procentaj 
scăzut de familii de romi�

Uneori, distribuţia raţională nu 
satisface nici aşteptările 
persoanelor rome, nici pe cele 
ale celor non-rome, ceea ce dă 
naştere la împotriviri� 
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Opţiunea 2: Planuri permanente de întreţinere şi îmbunătăţire a cartierului, inclusiv a spaţiilor 
publice şi a infrastructurilor, precum şi a zonelor comune din clădirile de apartamente (faţadele, 
intrările, zonele comune, grădinile), însoţite de măsuri de monitorizare şi mediere de bază�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Evită deteriorarea rapidă, 
sporind totodată mulţumirea de 
sine, autorespectul şi imaginea 
cartierului�

Contribuie la angajamentul 
cartierelor în ceea ce priveşte 
bunurile publice�

Este o opţiune mai ieftină pe 
termen lung�

Se poate încuraja implicarea 
persoanelor rome şi nerome prin 
formare şi prin angajare 
salariată în acest scop�

Planurile de întreţinere trebuie 
să fie însoţite de măsuri de 
sensibilizare publică�

Este necesar, în acelaşi timp, 
sprijinul din partea organizaţiilor 
comunitare/de cartier� 

Necesită linii bugetare 
permanente şi continuitate�

Nu funcţionează dacă nu este 
însoţită de activităţi care să 
vizeze angajamentul comunităţii, 
implicarea adecvată a vecinilor 
şi reguli clare, inclusiv impunerea 
îndeplinirii obligaţiilor civice de 
către toţi membrii comunităţii 
din cartier�

Opţiunea 3: Programe de sprijin adecvate pentru integrarea socială a romilor pe baza principiilor 
„adaptare explicită, dar nu exclusivă“ şi „vizarea integrării în masa populaţiei“, cu scopul de 
a urmări procesul de integrare şi cu accent pe accesul nelimitat la servicii, la locuri de muncă şi la 
participare socială�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Permite susţinerea proceselor de 
integrare a romilor�

Facilitează accesul adecvat la 
serviciile publice şi la utilizarea 
acestora�

Contribuie la reducerea 
tensiunilor sociale, permiţând 
rezolvarea paşnică a conflictelor 
legate de coabitare şi făcând 
posibilă buna-înţelegere�

Pentru a fi eficace necesită 
continuitate�

Trebuie planificată în mod 
integrat, implicând servicii 
diferite�

Are nevoie de implicarea activă 
atât a organizaţiilor de romi, cât 
şi a celor din societatea civilă�

Necesită linii bugetare şi resurse 
permanente�

Dacă acţiunile nu sunt bine 
planificate şi aliniate printr-o 
strânsă cooperare dintre 
serviciile publice (ocuparea forţei 
de muncă, educaţie, sănătate), 
există riscul creării unor servicii 
paralele pentru romi, care să nu 
ducă la normalizare�
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Opţiunea 4: Planuri de investiţii intensive care vizează regenerarea urbană, cu scopul de 
a ameliora situaţia cartierului (în special dacă există o tendinţă de deteriorare) conform unei 
abordări integrate (dezvoltarea urbană, economică, socială şi a resurselor umane) şi de a încuraja 
participarea activă�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Este singurul mod de a recupera 
aceste cartiere dacă există 
tendinţe de deteriorare�

Coordonare adecvată între 
departamentele publice, atât pe 
axa orizontală (educaţie, 
ocuparea forţei de muncă, 
locuinţe, sănătate), cât şi pe cea 
verticală (la nivel local, regional, 
naţional)�

Implicarea activă a actorilor din 
mediul public şi privat�

Necesitatea unor investiţii mari�

Există riscul ca romii să rămână 
în afara acestor planuri, în 
special dacă nu sunt bine 
organizaţi, dacă sunt concentraţi 
fizic sau dacă planurile nu sunt 
corect adaptate la nevoile lor�

Opţiunea 5: Planuri permanente care vizează încurajarea unui climat de coexistenţă paşnică şi 
de coeziune socială în cartier prin implicarea tuturor actorilor şi consolidarea iniţiativelor societăţii 
civile� În acest scop, este necesară coordonarea activă a tuturor serviciilor publice, inclusiv 
a organizaţiilor de cartier, a sectorului de afaceri şi a forţelor de securitate (poliţia de proximitate)� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Reduce conflictele şi tensiunile 
sociale şi facilitează coexistenţa 
paşnică şi coeziunea�

Crearea unor roluri de conducere, 
sprijinirea iniţiativelor de 
mediere, stimularea adecvată 
a iniţiativelor cetăţenilor etc�

Aceste iniţiative funcţionează 
dacă sunt corelate cu alte 
investiţii şi acţiuni care pot să 
asigure oportunităţi şi să creeze 
condiţii de trai mai bune�

Orientarea spre reducerea 
conflictelor este insuficientă pe 
termen mediu�
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Practici care s-au dovedit a avea 
consecinţe negative

Adesea, practicile instituţiilor publice s-au dovedit a fi 
inadecvate în ceea ce priveşte cartierele integrate, în 
care locuiesc împreună persoane rome şi non-rome� 
Câteva dintre cele mai frecvente exemple sunt:

1�  Dezvoltarea unor politici de strămutare inadec-
vate: când planifică un cartier nou sau noi lo-
cuinţe subvenţionate, autorităţile tind să plaseze 
toţi romii în acelaşi bloc sau pe aceeaşi stradă, 
fără o distribuţie coerentă şi fără o monitorizare 
şi o susţinere adecvată�

2�  Aducerea în cartier a noi grupuri de romi conform 
ideii bine intenţionate că romii vor să locuiască 
toţi împreună şi că vor trăi mai bine astfel; există 
un risc semnificativ ca asemenea politici să 
ducă la formarea unor ghetouri de romi pe 
termen mediu�

3�  Construirea unor locuinţe sociale de slabă ca-
litate şi a unor servicii de slabă calitate� În 
practică, o asemenea abordare va necesita 
renovări permanente şi se va dovedi în cele din 
urmă mai scumpă, riscând să afecteze negativ 
respectul propriu al ocupanţilor� 

4�  Lipsa unor investiţii permanente şi a unor planuri 
de întreţinere în cartier, aceasta din urmă fiind 
o practică mai ieftină pe termen lung decât 
deteriorarea crescândă, care va necesita chel-
tuieli mai mari pe termen lung� 

5�  Lipsa unei monitorizări adecvate şi a unor 
sisteme de control în ceea ce priveşte utilizarea 
adecvată a spaţiilor publice şi a utilităţilor 
publice, rezultatul fiind deteriorarea habitatului, 
apariţia unor grupuri de tineri care pun stăpânire 
pe zonele publice şi îşi impun propriile reguli şi 
sisteme de control, precum şi în ceea ce priveşte 
deteriorarea şi utilizarea necorespunzătoare 
a blocurilor de apartamente (deteriorarea fa-
ţadelor şi a zonelor comune, traficul ilicit, acti-
vităţile ilegale)� 

6�  Lipsa unor programe adecvate şi permanente 
de susţinere socială, care să vizeze incluziunea 
romilor în serviciile generale, concentrate pe 
domeniul educaţiei, al ocupării forţei de muncă, 
al accesului la serviciile de sănătate, al parti-
cipării sociale etc�

7�  Dezvoltarea unor acţiuni urbane fără măsurile 
sociale însoţitoare necesare�

Strategii specifice, acţiuni prioritare, 
recomandări utile

Educaţie: Principalele provocări sunt legate de educaţia 
preşcolară, de reducerea decalajului educaţional faţă 
de populaţia majoritară, prevenirea abandonului şcolar 
timpuriu – de obicei, între ciclul primar şi cel secundar – şi 
asigurarea continuităţii după învăţământul obligatoriu, 
inclusiv formarea profesională şi accesul la universitate� 
Acţiunile prioritare au legătură cu:

•  Absenţa educaţiei preşcolare în aceste cazuri, 
care este legată de trei factori:

•  nu există grădiniţe în zonă;
•  dacă există grădiniţe, ele nu sunt 

gratuite;
•  romii nu sunt conştienţi de necesitatea 

educaţiei preşcolare; acţiunile de sensibi-
lizare şi susţinerea economică pot contribui 
la rezolvarea acestei situaţii�

•  Frecventarea şcolii, abandonul şcolar timpuriu, 
continuitatea dintre ciclul primar şi cel secundar 
şi continuitatea după învăţământul 
obligatoriu:

•  se pot înfiinţa sisteme de monitorizare, 
precum şi programe de monitorizare care 
să cuprindă mediatori, comisii şcolare, gran-
turi pentru sprijinirea educaţiei după peri-
oada obligatorie;

•  programe pentru sprijinirea tranziţiilor de 
la un nivel de învăţământ la următorul;

•  se pot asigura măsuri compensatorii în 
şcoli, inclusiv profesori speciali pentru 
susţinere, ore suplimentare, reducerea 
numărului de elevi din fiecare clasă;

•  alocarea anticipată a locurilor la ciclul se-
cundar şi după învăţământul obligatoriu, 
inclusiv granturi de sprijinire a accesului la 
universitate;

•  dezvoltarea unor programe pentru cei care 
îşi reiau studiile şi programe pentru o a 
doua şansă;

•  introducerea unor cursuri de învăţământ 
pentru adulţi, pentru a încuraja învăţarea 
pe tot parcursul vieţii;

•  asigurarea unui sprijin şcolar sporit�

•  Dezvoltarea sensibilităţii culturale poate spori 
atractivitatea şcolii pentru copii şi familii:

•  organizarea unor activităţi de promovare 
a sensibilităţii culturale (în care să fie im-
plicate familiile);

•  introducerea limbii romani la şcoală;
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•  încurajarea participării părinţilor şi 
a familiilor;

•  sprijinirea educaţiei multiculturale şi a di-
versităţii în clase�

Ocuparea forţei de muncă: Principalele provocări sunt 
legate de creşterea nivelului de calificare şi sporirea 
accesului la oportunităţile de angajare; există mai multe 
criterii şi strategii care s-au dovedit a fi mai adecvate�52 
Romii aflaţi în aceste circumstanţe se bucură de 
oportunităţi mult mai mari de a-şi spori atât 
angajabilitatea, cât şi accesul la locuri de muncă în 
sectoare precum comerţul, serviciile etc� Identificarea 
oportunităţilor emergente din mediu în ceea ce priveşte 
ocuparea forţei de muncă şi asigurarea sprijinului şi 
a îndrumării pentru romii aflaţi în căutarea unui loc de 
muncă sunt de o importanţă fundamentală� Printre 
acţiunile prioritare se numără: 

•   Accesul la locurile de muncă normale de pe piaţa 
oficială a muncii, rezolvând lipsa calificărilor 
profesionale şi a competenţelor adecvate, abor-
dând prejudecăţile şi stereotipurile existente şi 
rezolvând problema accesibilităţii limitate la 
resursele de formare:

•  se pot dezvolta măsuri prin acţiuni de in-
serţie pe piaţa muncii, cum ar fi itinerarele 
de angajare individuale, care să includă 
formare profesională adaptată, şi inter-
medierea legăturii dintre întreprinderi şi 
formarea la locul de muncă;

•  promovarea activităţilor independente prin 
granturi de sprijin şi instrumente de 
microcredite�

•  Alte opţiuni s-au dovedit a avea rezultate slabe 
pentru moment, dar ar trebui analizate mai în 
detaliu� De fapt, ele au nevoie de un sprijin 
permanent, o implicare mai puternică a liderilor 
şi un nivel ridicat de resurse pentru a deveni 
durabile pe termen mediu� Deşi s-au înregistrat 
anumite succese în ceea ce priveşte incluziunea 
romilor în iniţiativele existente, lansarea iniţia-
tivelor specifice pentru romi a cunoscut mai 
puţine exemple de reuşită:

•  experienţe care îmbină formarea vocaţio-
nală şi angajarea, cum ar fi atelierele de 
formare şi atelierele de angajare; acestea 
sunt recomandabile în special în domeniul 
construcţiilor, al infrastructurilor şi al me-
diului, făcând legătura dintre formarea 
profesională şi practicile profesionale din 
zonele şi cartierele în care locuiesc romii;

•  economia socială, inclusiv cooperativele;
•  companiile de inserţie pe piaţa muncii (cu 

angajare protejată); 

•  intrarea în legalitate a activităţilor rome 
informale;

•  implicarea romilor în sarcini publice subven-
ţionate (curăţarea grădinilor publice etc�);

•  formarea vocaţională şi activităţile de 
formare pre-vocaţională orientate spre 
dobândirea unor abilităţi de bază� 

Locuinţe: Proiectele care vizează locuinţele trebuie core-
late întotdeauna cu programele de intervenţie socială 
descrise la Opţiunea 3� În plus faţă de cele descrise anterior, 
printre celelalte probleme specifice care trebuie abordate 
se numără:

•  Necesitatea de a găsi alternative de locuit pentru 
romii tineri; de fapt, pentru că aceştia se căsătoresc 
adesea de tineri, romii tind să locuiască în 
continuare cu părinţii lor şi, drept urmare, casele/
apartamentele se caracterizează printr-o 
supraaglomerare şi o deteriorare rapidă� Accesul 
la locuinţe de închiriat pentru tineri poate fi 
o opţiune pentru sprijinirea mobilităţii sociale�

•  Adesea, tendinţa de concentrare a locuinţelor de 
romi într-un bloc de apartamente sau pe anumite 
străzi nu se manifestă de la început, ci se 
conturează în timp, datorită creşterii demografice, 
şi poate fi depăşită numai dacă se aplică alternative 
care să permită mobilitatea socială� Acest lucru 
se poate face eliminând barierele care opresc 
accesul romilor la toate programele publice privind 
locuinţele (prin criterii mai flexibile legate de vârstă 
sau de durata rezidenţei în municipalitate etc�)� 

•  Majoritatea experienţelor au demonstrat că, pentru 
romii din cartiere integrate, proprietatea unei 
locuinţe poate fi o opţiune mai bună faţă de 
sistemele de închiriere, acolo unde este posibil� 
De fapt, atunci când romii sunt proprietarii 
locuinţelor proprii, ei tind să le îngrijească mai 
bine, dar acest lucru poate constitui şi un bun de 
bază pentru familii, permiţându-le să gestioneze 
mai în siguranţă alte nevoi şi cheltuieli neprevăzute�

Sănătate: Principalele aspecte privind sănătatea romilor 
din cartierele integrate au legătură cu utilizarea corectă 
a sistemelor de sănătate, prevenirea îmbolnăvirilor şi 
controalele medicale regulate, în special la copii şi femei� 
De fapt, în anumite ţări, sistemele de sănătate nu au un 
caracter complet universal, sau dacă au un asemenea 
caracter, ele implică plata de către utilizatori a anumitor 
servicii, ceea ce poate constitui o barieră pentru unele 
grupuri de romi� Priorităţile din domeniul sănătăţii din 
zonele urbane sunt legate de următoarele aspecte: 

•  Accesul adecvat şi utilizarea corectă a serviciilor 
de sănătate au încurajat, de asemenea, ameliorări 
substanţiale prin luarea unor măsuri precum:

52 A se vedea Recenziile referitoare 
la Cordoba şi Republica Cehă. 
Documentele sunt disponibile la 
adresele: http://www.peer-review-
social-inclusion.eu/ şi http://www.
mutual-learning-employment.net/.

http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://www.mutual-learning-employment.net/
http://www.mutual-learning-employment.net/
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53 Facem distincţie aici între 
planurile integrale, care necesită 
o finanţare substanţială pentru 
a acoperi toate domeniile, 
şi planurile integrate, care 
vizează o coordonare adecvată 
şi crearea de sinergii între 
resursele existente.  

•  programe de mediere în domeniul 
sănătăţii; 

•  promovarea utilizării resurselor medicale 
preventive, cu o atenţie deosebită acordată 
monitorizării pediatrice şi îngrijirii perina-
tale (în timpul sarcinii, în timpul naşterii şi 
după naştere); 

•  campanii specifice legate de sănătatea 
dentară, obiceiurile de alimentaţie sănă-
toase, pericolele alcoolului şi ale depen-
denţei de alte substanţe şi bolile 
frecvente;

•  programele specifice pentru consumatorii 
de droguri s-au dovedit a fi răspunsuri adec-
vate în unele situaţii în care problema re-
spectivă este agravată în comunitatea romă�

Sprijinul permanent şi acţiunile sociale: După cum 
am explicat deja, integrarea romilor reprezintă un itinerar 
personal, dar, în majoritatea cazurilor, acest itinerar nu 
se încheie odată cu accesul la un cartier urban „normal“� 
La compensarea acestor dezavantaje pot contribui 
programele de intervenţie permanente din aceste cartiere, 
care să vizeze romii, dar să implice şi alte persoane aflate 
în circumstanţe similare (adică o adaptare explicită, dar 
nu exclusivă)� Aceste programe pot fi dezvoltate în 
cooperare cu organizaţiile societăţii civile şi cu organizaţiile 
de romi şi trebuie să fie strâns legate de serviciile publice 
pentru a evita existenţa unor servicii paralele, facilitând 
totodată accesul la serviciile generale� Ele se pot 
concentra asupra compensării dezavantajelor romilor din 
cele patru domenii prioritare şi asupra încurajării 
participării active a romilor printr-o abordare interculturală� 
În lipsa unui asemenea sprijin, numeroşi romi sunt supuşi 
unui risc grav de regres spre situaţiile anterioare de 
excluziune�

3.2.  Posibile tipuri de abordări 
pentru comunităţile de romi 
care trăiesc în cartiere urbane 
şi suburbane segregate

Provocări-cheie ale politicilor

Politicile trebuie să vizeze schimbarea tendinţelor şi a di-
namicilor negative din cartierele urbane şi suburbane: 
segregarea, deteriorarea tot mai accentuată, stigmatizarea, 
retragerea autorităţilor publice şi sporirea concentrării 
etnice� Aceste provocări ale politicilor nu se exclud reciproc, 
ci, din contră, toate sunt considerate esenţiale: 

1�  Depăşirea tendinţei tot mai accentuate de 
segregare a acestor zone prin realizarea unei 
interacţiuni sistemice cu beneficii reciproce, prin 
care romii să fie incluşi în dinamicile urbane�

2�  Inversarea tendinţei tot mai accentuate de 
concentrare etnică�

3�  Inversarea tendinţei de deteriorare a serviciilor 
şi a infrastructurilor existente în cartier�

4�  Crearea unor condiţii pozitive în zonă, pentru 
atragerea serviciilor şi pentru demararea 
afacerilor, inclusiv pentru dezvoltarea bazelor 
comerţului�

5�  Plasarea ameliorării acestor zone în capul listei 
de priorităţi a oraşului (nu numai în interesul 
romilor, ci şi în interesul oraşului)�

Posibile opţiuni de urmat

Nu se poate formula nici un răspuns unic, nici unul ideal 
pentru rezolvarea situaţiei comunităţilor de romi care 
trăiesc în cartiere urbane sau suburbane� Din contră, 
ţinând cont de diversitatea ţărilor, a circumstanţelor 
urbane şi socioeconomice şi a elementelor care pot in-
fluenţa deciziile, reprezentanţii locali aleşi au de ales 
dintre diferite opţiuni de politică� Ele pot fi mai mult sau 
mai puţin adecvate şi viabile în funcţie de mijloace şi 
de circumstanţe, dar pot fi şi complementare; de fapt, 
se recomandă o combinaţie a opţiunilor prezentate (însă, 
unele dintre ele se exclud reciproc)� În fiecare caz, aceste 
opţiuni trebuie corelate cu planuri de intervenţie socială 
integrale (acolo unde acest lucru este posibil) şi integrate, 
prin care să se obţină implicarea, simţul responsabilităţii 
şi participarea activă a romilor�53
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Opţiunea 1: Eliminarea aşezărilor sau a cartierelor prin realocarea de locuinţe pentru locuitorii 
acestora în alte zone ale oraşului, în case/apartamente publice sau private� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Este o soluţie structurală şi 
definitivă�

Facilitează asigurarea drepturilor 
depline şi reducerea 
stereotipurilor�

Creează condiţii adecvate pentru 
o integrare mai bună�

Trebuie dezvoltată respectând 
un proces corespunzător: 
pregătire, monitorizare adecvată 
înainte de proces şi după acesta, 
distribuirea romilor în diferite 
părţi ale oraşului, evitarea 
concentrării în anumite blocuri 
de apartamente sau pe anumite 
străzi, intervenţie socială 
adecvată în zonele în care vor 
locui nou-veniţii (inclusiv 
persoanele non-rome)�

Se recomandă a se aplica 
împreună cu intervenţii integrate 
din alte domenii, cum ar fi 
ocuparea forţei de muncă, 
educaţia, serviciile de sănătate 
şi participarea socială�

Costuri pe termen scurt (nu 
neapărat pe termen lung)�

Opoziţie din partea cetăţenilor�

Riscul unei noi concentrări 
a romilor dacă nu există 
o dispersie suficientă la nivelul 
oraşului, ca urmare a creşterii 
naturale (natalitate ridicată)�

Opţiunea 2: Dezvoltarea unor planuri de urbanism pentru conectarea cartierului în care locuiesc 
romii cu zonele înconjurătoare� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Tinde să elimine izolarea/
segregarea romilor, înmulţind 
oportunităţile pentru participarea 
romilor şi interacţiunea acestora 
cu restul cetăţenilor�

Acţiunea nu este doar în 
interesul romilor, ci şi în interesul 
oraşului�

Implică lucrări noi de dezvoltare 
urbană în zonă, revitalizarea 
terenului, sporirea accesibilităţii 
prin conectarea cartierului la 
reţelele de transport, înfiinţarea 
de servicii etc�

Este determinată cel mai adesea 
de interesele urbanistice care 
condiţionează procesul 
decizional: interesele operatorilor 
privaţi, ale investitorilor şi, 
uneori, ale reprezentanţilor locali 
aleşi�
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Opţiunea 3: Dezvoltarea unor planuri de urbanism specifice de reînnoire, investiţii şi canalizare în 
cartier, care să includă mediul urban şi renovarea caselor/apartamentelor/blocurilor� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Permite ameliorarea condiţiilor 
de trai�

Este foarte recomandabilă 
aplicarea împreună cu 
Opţiunea 2�

Le poate asigura romilor 
oportunităţi de formare şi de 
angajare�

Va necesita regularizarea 
situaţiilor (recensământ, 
proprietate, plata chiriilor) şi 
trebuie dezvoltată împreună cu 
planuri de intervenţie socială şi 
de monitorizare�

Necesită implicarea şi 
participarea activă a romilor 
pentru schimbarea regulilor 
existente�

Toate planurile de investiţii 
privind cartierul şi casele se pot 
risipi în absenţa unui proces de 
monitorizare care să cuprindă 
angajamentul din partea romilor�

Aduce îmbunătăţiri pe termen 
scurt, dar prezintă riscul unor 
investiţii ample cu randament 
scăzut pe termen mediu dacă nu 
există un plan de întreţinere� 

Opţiunea 4: Deconcentrarea cartierului prin realocarea de locuinţe pentru o parte a locuitorilor de 
aici în alte zone ale oraşului şi prin îmbunătăţirea caselor/apartamentelor rămase (reabilitare sau 
renovare, îmbunătăţiri de infrastructură, extinderea spaţiului de locuit al caselor/apartamentelor)�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Reduce problema concentrării 
demografice a romilor�

Ameliorează condiţiile de trai în 
zonă�

Le asigură romilor oportunităţi 
de formare şi de angajare�

Este o operaţie foarte complexă, 
care se desfăşoară pe termen 
lung�

Funcţionează mai bine dacă 
există şi alte îmbunătăţiri în 
zona din jur�

Deşi poate să nu rezolve 
complet problemele, poate 
contribui la ameliorarea acestora 
şi la determinarea unor tendinţe 
pozitive mai pronunţate�

Opţiunea 5: Asigurarea de facilităţi pentru micii investitori (impozite reduse, subvenţii, spaţii gratuite 
şi alte tipuri de stimulente pentru înfiinţarea de firme) în cartierul în care trăiesc romii� În majoritatea 
cazurilor, din aceste cartiere lipsesc cu desăvârşire dinamicile economice şi comerciale, iar locuitorii 
trebuie să iasă din cartier pentru cumpărarea bunurilor de bază şi a articolelor necesare de zi cu zi�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Aprovizionează locuitorii cu 
produse de bază�

Creează locuri de muncă şi 
oportunităţi de angajare, inclusiv 
de activităţi independente�

Necesită siguranţă şi linişte 
publică în zonă�

Este recomandată aplicarea 
împreună cu programe care să 
vizeze formarea profesională şi 
ocuparea forţei de muncă, 
inclusiv desfăşurarea de 
activităţi independente şi 
acordarea de microcredite�

Deşi nu rezolvă problemele de 
infrastructură, poate introduce 
dinamici economice elementare�
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Opţiunea 6: Asigurarea intensivă a serviciilor publice şi planuri de intervenţie socială, inclusiv 
investiţii şi echipamente sociale (intervenţii sociale în domeniul educaţiei, al locuinţelor, al formării 
profesionale etc�), precum şi programe sociale însoţitoare care pot consolida dinamicile pozitive în 
vederea schimbării� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Această opţiune poate avea 
o contribuţie substanţială la 
sporirea oportunităţilor pentru 
locuitori�

Inversează dinamicile negative 
generând tendinţe pozitive şi 
o varietate de opţiuni pentru 
indivizi�

Poate consolida procesele de 
schimbare prin îmbunătăţiri şi 
investiţii care privesc fondul 
locativ�

O bună coordonare între 
diferitele departamente şi 
niveluri administrative, inclusiv 
implicarea activă a organizaţiilor 
din societatea civilă�

Continuitate pe termen lung şi 
un sistem eficace de coordonare�

Necesită o abordare eficace de 
tip parteneriat�

Sunt de mare anvergură şi, de 
obicei, obţin rezultate slabe pe 
termen scurt�

Risc de descurajare în lipsa unor 
rezultate demonstrabile�

Nu abordează condiţiile 
structurale care duc la excluziune�

Este necesară continuitatea pe 
termen lung, dar, de obicei, 
aceasta este determinată de 
deciziile pe termen scurt din 
cadrul politicii (bugetul anual, 
schimbarea reprezentanţilor locali 
aleşi)�

Presupun existenţa unor metode 
de lucru corespunzătoare 
(riguroase), precum şi a unei 
gestionări complexe�

Opţiunea 7: Structurarea participării prin sprijinirea auto-organizării comunităţii de romi şi crearea 
unor canale de dialog extern cu puterile locale� Aceasta este condiţia minimă necesară în toate 
cazurile� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Facilitează/declanşează dinamici 
pozitive în comunitate�

Contribuie la reducerea 
problemelor interne (deteriorarea 
coexistenţei şi a coeziunii, 
practicile de corupţie, dominaţia 
abuzivă a anumitor familii şi 
clanuri, inclusiv exploatare) şi 
a conflictelor externe (rasism, 
discriminare şi conflicte etnice)�

Creează condiţiile pentru o bună 
înţelegere�

Permite contacte permanente cu 
comunitatea de romi�

Necesită existenţa unor lideri şi 
sprijin prin acţiuni de mediere, 
precum şi o implicare coerentă 
a autorităţilor publice şi a altor 
părţi interesate�

Necesită corelarea cu 
oportunităţile de participare�

Este numai o măsură paliativă�

Poate fi descurajantă pentru 
romi în lipsa unui sprijin 
suplimentar din partea 
autorităţilor publice�
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54  De asemenea, restricţionând 
semnificativ accesul la servicii şi 
la oportunităţile de participare 
socială, este posibil ca aceste 
abordări să contravină articolelor 
22 (dreptul la securitate socială), 
25 (dreptul la un nivel de trai 
adecvat), 26 (dreptul la educaţie) 
şi 27 (dreptul de a participa liber 
la viaţa culturală a societăţii) 
din Declaraţia Universală 
a Drepturilor Omului, precum 
şi articolelor 1 (caracterul 
inviolabil al demnităţii umane), 
4 (tratamentul degradant), 
14 (dreptul la educaţie), 21 
(nediscriminarea), 34 (dreptul la 
securitate socială) şi 35 (accesul 
la servicii de sănătate) din Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE.

Practici care s-au dovedit a avea 
consecinţe negative

Reprezentanţii locali aleşi urmează adesea strategii şi 
abordări nerecomandabile� Uneori, aceste strategii pornesc 
din lipsa implicării politice; alteori, eşecurile se datorează 
faptului că părţile interesate caută o soluţie rapidă pentru 
o problemă care necesită o abordare de termen lung şi 
care se rezolvă în timp; în alte cazuri, cauza o constituie 
presiunile externe, de obicei de natură urbanistică sau din 
partea cartierelor înconjurătoare; iar uneori, cauza este pur 
şi simplu lipsa cunoştinţelor� Strategiile de mai jos nu numai 
că şi-au dovedit ineficienţa, ci chiar s-a constatat că ele 
prelungesc şi uneori exacerbează problemele în timp, 
obligând la soluţii costisitoare pe termen lung�

1�  Dinamicile cartierului lăsate să evolueze natural, 
fără niciun fel de intervenţie publică, monitorizare 
şi sprijin� De obicei, această opţiune duce la 
creşterea gradului de deteriorare, agravarea 
problemelor interne şi externe privind ordinea, 
siguranţa şi coeziunea, precum şi la reducerea 
calităţii vieţii şi a oportunităţilor pentru romi� 
Aceste situaţii sunt tot mai dificil de depăşit pe 
termen lung�

2�  Acţiunile orientate spre sporirea segregării sau 
a controlului� Acţiunile de acest tip constă, de 
obicei, în reducerea serviciilor (întreruperea 
asigurării serviciilor de bază, cum ar fi apa, 
electricitatea etc�, stabilirea unor graniţe urbane, 
uneori chiar prin construirea de ziduri şi prin 
sisteme de control sistematic al accesului în 
cartier)� Pe lângă stigmatizarea populaţiilor rome 
şi înrăutăţirea problemelor sociale, aceste 
abordări au precedente istorice periculoase şi 
subminează demnitatea umană�54

3�  Evacuările forţate, adoptarea unor legi sau a unor 
reguli care aduc romii într-o situaţie de ilegalitate 
şi disperare, reducând bunăstarea şi veniturile 
sociale fără a oferi alternative� Nu numai că se 
pune întrebarea dacă asemenea practici respectă 
cu adevărat constituţiile ţărilor şi datoria pe care 
o au guvernele (şi administraţiile locale) de a-şi 
proteja cetăţenii, dar o abordare care îngrădeşte 
drepturile şi restricţionează susţinerea publică va 
contribui la înrăutăţirea problemelor sociale, 
inclusiv a delincvenţei şi a insecurităţii�

4�  Politicile care se concentrează pur şi simplu pe 
îndepărtarea romilor sau pe transferul acestora 
în alte zone� Îndepărtarea romilor dintr-o zonă 
pentru a construi un drum, pentru a extinde 
oraşul, a crea o nouă zonă comercială, un parc 
sau o zonă de servicii şi transferarea lor într-o 
altă aşezare nu face decât să „externalizeze“ 
şi să întârzie soluţiile legate de incluziunea 
romilor, îngrădind oportunităţile de rezolvare 
a situaţiilor existente�

5�  Aşa-zisa realocare temporară de locuinţe, fără 
schimbarea dinamicilor interne ale comunităţii, 
având uneori ca rezultat deteriorarea rapidă 
a infrastructurii� Strămutările tranzitorii trebuie 
să aducă îmbunătăţiri clare, să fie combinate 
cu intervenţii sociale şi să aibă un termen-limită 
pentru oferirea unei soluţii permanente� De fapt, 
în ciuda câtorva experienţe pozitive, majoritatea 
acestor proiecte au transferat problema dintr-un 
loc în altul şi s-au dovedit a fi inadecvate din 
punctul de vedere al costurilor rezultate�

6�  (Re)concentrarea etnică prin mutarea mai multor 
romi (sau a altor grupuri supuse excluziunii) în 
zonă, agravând astfel problemele de 
marginalizare şi excluziune existente� Ghetourile 
generate de politica sistemică s-au dovedit a fi 
cea mai eficace modalitate de a alimenta 
conflictele sociale�

7�  Plătirea locuitorilor în numerar pentru ca aceştia 
să plece atunci când există planuri de extindere 
urbană� Deşi această strategie le permite 
oficialilor publici locali aleşi să-şi rezolve 
problemele urbane transferându-le dintr-un oraş 
în altul, în realitate, familiile de romi cheltuiesc 
într-un timp foarte scurt aceşti bani, fără a găsi 
locuinţe alternative�

8�  Printre reacţiile bine-intenţionate care s-au 
dovedit a avea efecte negative se numără: 

a�  Intenţia de a reacţiona faţă de problemele 
din domeniul locuinţelor fără a intensifica 
substanţial acţiunile în domeniul social şi 
comunitar�

b�  Politicile privind locuinţele tind spre 
segregare, din cauza unei înţelegeri greşite 
a idiosincraziilor culturale: strămutarea din 
zona urbană datorită preferinţei pentru 
independenţă sau datorită nevoii de spaţiu 
pentru fier vechi şi pentru animale�
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9�  Înfiinţarea şi asigurarea unor servicii specifice şi 
segregate (de obicei, de calitate inferioară) (şcoli 
pentru romi, centre medicale pentru romi, locuri 
de muncă pentru romi etc�)� Această abordare nu 
contribuie la integrarea romilor şi este acceptabilă 
numai atunci când nu există alternative�

10�  Alimentarea discursurilor politice negative, 
învinuirea publică a romilor pentru situaţia lor 
şi susţinerea implicită sau explicită 
a prejudecăţilor şi a stereotipurilor� Aceste 
atitudini contribuie la exacerbarea segregării 
şi a discriminării romilor� 

11�  Sustragerea de la responsabilităţile privind 
ordinea şi securitatea (fără a interveni 
împotriva dinamicilor interne negative ale 
zonei) sau lăsarea acestor responsabilităţi 
exclusiv în seama romilor (sau a locuitorilor 
din zonă) în cadrul procesului de auto-
organizare� Siguranţa şi ordinea publică 
reprezintă responsabilitatea autorităţilor 
publice� Autorităţile nu se pot sustrage de la 
îndeplinirea acestei responsabilităţi şi nu o pot 
transfera asupra romilor, pentru că acest lucru 
facilitează apariţia mafiei şi a abuzurilor�

Strategii specifice, acţiuni prioritare, 
recomandări utile

Educaţie: Principalele provocări sunt legate de accesul 
copiilor romi la şcoli normale, garantând frecventarea 
adecvată şi permanentă a cursurilor şi reducând ratele 
abandonului şcolar�55 Acţiunile prioritare au legătură cu:

•  Desegregarea şi deconcentrarea prin abordarea 
problemei izolării şi a distanţei fizice:

•  măsurile pentru eliminarea şcolilor speciale 
pentru romi sunt primordiale şi urgente;

•  problemele se pot rezolva prin măsuri 
precum asigurarea unor servicii de transport 
şcolar, stabilind criterii de evitare a concen-
trării romilor sau a altor minorităţi etnice, 
campanii de sensibilizare a părinţilor romi 
(care preferă adesea să-şi dea copiii la şcoli 
cu un grad ridicat de concentrare a romilor)�

•  Reducerea decalajelor de la diferite niveluri 
(nivelul educaţional, al mijloacelor economice 
pentru cărţi) etc�: 

•  crearea unor cursuri pregătitoare pentru 
preşcolarii romi;56

•  se pot asigura măsuri compensatorii în 
şcoli, inclusiv profesori speciali pentru 
susţinere, măsuri compensatorii, ore supli-
mentare, reducerea numărului de elevi din 
fiecare clasă, ajutor economic pentru achi-
ziţionarea de cărţi;

•  asigurarea de stimulente financiare în 
vederea şcolarizării pentru familiile de romi 
şi/sau pentru şcoli, inclusiv prin stabilirea 
legăturii dintre asistenţa socială şi frec-
ventarea şcolii, sistem denumit uneori 
„transferuri de numerar condiţionate“;

•  asigurarea unor ore de studiu 
suplimentare� 

•  Frecventarea şcolii, abandonul şcolar timpuriu, 
continuitatea dintre ciclul primar şi cel secundar 
şi continuitatea după învăţământul 
obligatoriu:

•  se pot înfiinţa sisteme de monitorizare, 
precum şi programe de monitorizare care 
să cuprindă mediatori, comisii şcolare, 
granturi pentru sprijinirea educaţiei după 
perioada obligatorie; 

•  alte măsuri amintite în categoria anteri-
oară, cum ar fi programele de sprijinire 
a tranziţiei de la un nivel de învăţământ 
la următorul;

•  alocarea anticipată a unor locuri pentru 
copiii romi la liceu şi la universitate;

•  dezvoltarea de programe pentru cei care 
îşi reiau studiile; 

•  introducerea unor cursuri de învăţământ 
pentru adulţi, pentru a încuraja învăţarea 
pe tot parcursul vieţii;

•  programe tip a doua şansă�

•  Sporirea sensibilităţii culturale şi a sprijinului 
necesar pentru romi:

•  introducerea limbii romani la şcoală�

Ocuparea forţei de muncă: Principalele provocări 
sunt legate de creşterea nivelului de calificare şi sporirea 
accesului la oportunităţile de angajare; există mai multe 
criterii şi strategii care s-au dovedit a fi mai adecvate�57 
Acţiunile prioritare sunt foarte similare celor care vizează 
romii din cartierele urbane integrate şi includ: 

•  Accesul la locuri de muncă de pe piaţa oficială 
a muncii şi promovarea activităţilor 
independente� 

55 Parlamentul European, Measures 
to Promote the Situation 
of Roma EU Citizens in the 
European Union, studiu, 2011. 
Document disponibil la adresa: 
http://www.euromanet.eu/.

56  Deşi pot fi recomandabile orele 
pregătitoare în învăţământul 
preşcolar pentru reducerea 
dezavantajelor privind accesul 
la şcoala obligatorie, trebuie 
evitate clasele segregate sau 
şcolile segregate pentru romi. 

57  A se vedea Recenziile referitoare 
la Spania şi Republica Cehă. 
Documentele sunt disponibile la 
adresele: http://www.peer-review-
social-inclusion.eu/ şi http://www.
mutual-learning-employment.net/.

http://www.euromanet.eu/
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://www.mutual-learning-employment.net/
http://www.mutual-learning-employment.net/
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58 A se vedea recomandările 
din Recenzia de la Avilés. 
Guy, Will şi Fresno, José 
Manuel (2006) op. cit.

•  Alte acţiuni, inclusiv: :

•  experienţe care îmbină formarea vocaţională 
şi angajarea, cum ar fi atelierele de formare 
şi atelierele de angajare; acestea sunt reco-
mandabile în special în domeniul construc-
ţiilor, al infrastructurilor şi al mediului, făcând 
legătura dintre formarea profesională şi 
practicile profesionale din zonele şi cartierele 
în care locuiesc romii;

•  economia socială, inclusiv cooperativele;
•  companiile de inserţie pe piaţa muncii (cu 

angajare protejată); 
•  intrarea în legalitate a activităţilor rome 

informale;
•  implicarea romilor în sarcini publice sub-

venţionate (curăţarea grădinilor publice etc�)�

•  Realizarea legăturii dintre măsurile pasive (sprijin, 
ajutor de venit) şi măsurile active (activarea şi 
accesul la locuri de muncă) rămâne în continuare 
dificilă�

•  Corelarea proiectelor din domeniul locuinţelor 
cu formarea profesională şi crearea de locuri de 
muncă, inclusiv construirea de case proprii (cu 
sprijin corespunzător), s-a dovedit a fi o iniţiativă 
de activare bună, în ciuda dificultăţilor de înche-
iere a itinerarelor personale prin accesarea unor 
locuri de muncă obişnuite sau prin înfiinţarea de 
firme şi încurajarea activităţilor independente�

Locuinţe: Referindu-ne mai sus la opţiunile de politică, 
am insistat asupra recomandării generale conform căreia 
proiectele din domeniul locuinţelor ar trebui corelate 
întotdeauna cu programele de intervenţie socială şi am 
indicat anumite recomandări pentru fiecare opţiune 
posibilă� Experienţa a demonstrat că accesul la un mediu 
integrat şi convieţuirea cu populaţia non-romă constituie 
o schimbare radicală pentru comunitatea romă, afectându-
le nu numai condiţiile de trai, ci şi posibilitatea de integrare 
eficace în toate domeniile politicii, precum şi de realizare 
a cetăţeniei active� În acelaşi timp, acest lucru duce la 
schimbarea aşteptărilor privind stilul de viaţă şi 
a obiceiurilor, oferind repere pozitive pentru dezvoltarea 
romilor� Programele privind locuinţele pot include diferite 
opţiuni, în funcţie de circumstanţe, dar ar trebui să respecte 
întotdeauna anumite criterii care s-au dovedit a avea 
rezultate pozitive�58 Printre acţiunile posibile se numără: 

•  programele de credite ipotecare şi dobân-
zile subvenţionate (prin garanţii de stat);

•  sprijinul de stat pentru locuinţele sociale 
oferite populaţiei rome; 

•  sprijinul la nivel local din partea munici-
palităţilor pentru accesul la locuinţe private 
de închiriat; 

•  accesul îmbunătăţit al tinerilor la locuinţe 
de închiriat; 

•  integrarea prevederilor pentru planuri de 
urbanism integrate şi a sprijinului pentru 
locuinţele sociale; 

•  susţinerea romilor pentru a deveni propri-
etari de locuinţe;

•  eliminarea aşezărilor izolate, periferice, 
peri-urbane�

•  Anumite probleme tind să se manifeste mai 
frecvent în zonele urbane şi suburbane, cum ar 
fi cele asociate aşa-numitelor mahalale verticale 
(concentrare demografică, deteriorarea aparta-
mentelor, riscul sporit de prăbuşire a clădirilor)�

Sănătate: Accesul universal la serviciile de sănătate 
este în continuare o problemă pentru anumiţi romi care 
locuiesc în zonele urbane� După cum bine se ştie, starea 
de sănătate a romilor depinde de determinanţii sociali 
ai inegalităţilor, care influenţează ratele ridicate de 
natalitate şi de mortalitate, speranţa de viaţă redusă şi 
prevalenţa mai ridicată a unor boli cronice� Priorităţile 
din domeniul sănătăţii din zonele urbane sunt legate de 
următoarele aspecte: 

•  Îmbunătăţirea condiţiilor de trai:

•  deşi romii trăiesc în aşezări, acţiunile de-
scrise în cadrul opţiunii 3 (reînnoiri urbane, 
investiţii şi planuri de canalizare) pot con-
tribui la ameliorarea substanţială a stării 
de sănătate;

•  măsurile simple, cum ar fi purificarea apei, 
colectarea deşeurilor, dezinfectarea peri-
odică etc�, pot şi ele să creeze condiţii mai 
bune�

•  Similar romilor din cartierele integrate, accesul 
adecvat la serviciile de sănătate şi utilizarea 
corespunzătoare a acestora au contribuit, de 
asemenea, la îmbunătăţiri semnificative�

Participare activă şi cetăţenie deplină: Principalele 
provocări sunt legate de inferioritatea de facto 
a statutului de cetăţeni al romilor, gradul redus de 
participare socială în propriile lor comunităţi şi implicarea 
foarte slabă în viaţa civică, inclusiv în ceea ce priveşte 
participarea la mişcările sociale şi apartenenţa la 
organizaţiile civice şi la partidele politice� Drept urmare, 
dialogul dintre romi şi puterile politice şi administrative 
este foarte limitat�

•  Crearea de condiţii pentru participarea romilor 
este o precondiţie pentru a stimula dinamicile 
pozitive de la nivelul cartierelor, precum şi pentru 
a încuraja participarea externă�
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59   Multe dintre aceste proiecte 
au fost dezvoltate la început 
în cadrul şi cu sprijinul 
iniţiativelor URBAN ale UE, iar 
apoi cu sprijinul FEDR. http://
ec.europa.eu/regional_policy/.

•  În acest sens, se pot concepe diferite 
măsuri, cum ar fi sprijinirea organizaţiilor 
constituite chiar de romi în cartiere, 
identificarea potenţialilor lideri pentru 
instituirea unui dialog permanent cu 
comunitatea romilor, înfiinţarea de 
mecanisme de participare internă şi 
externă intensivă cu ajutorul cărora să se 
obţină implicarea diferiţilor parteneri�

•  Participarea este legată, de asemenea, de res-
pectul reciproc şi de înţelegerea reciprocă, ea 
nefiind viabilă în cazul în care romii nu participă 
la viaţa oraşului, inclusiv la evenimentele cultu-
rale şi sociale�

•  Se pot pune la dispoziţie informaţii cu 
privire la diferitele minorităţi etnice care 
locuiesc în oraş�

•  Poate fi implicată cultura romă în dinamicile 
oraşului şi în evenimentele culturale ale 
acestuia etc�

Acestea fiind spuse, este important să explicăm că nu 
se poate sări peste etape, nefiind posibilă promovarea 
cetăţeniei active fără a realiza îmbunătăţirile structurale 
amintite anterior; de fapt, deşi se pune accent sau se 
defineşte drept prioritate participarea la procesul de 
formulare a politicilor, acţiunile elementare care vizează 
garantarea drepturilor sociale au fost uneori neglijate�

Abordarea cartierelor excluse: în ultimele decenii, 
unele ţări şi regiuni, în special din UE-15, au adoptat 
planuri de îmbunătăţire şi revitalizare a zonelor urbane 
cu o triplă dimensiune: dezvoltarea urbană, investiţiile în 
economie şi dezvoltarea economică, infrastructurile sociale 
şi calificarea resurselor umane�59 În unele cazuri, aceste 
proiecte au adus avantaje zonelor în care trăiesc 
comunităţile de romi, îmbunătăţind infrastructurile, 
dezvoltând formarea profesională şi oferind oportunităţi 
de investiţii economice; în majoritatea cazurilor, aceste 
proiecte nu au reuşit să abordeze anumite aşezări ale 
romilor sau cartiere caracterizate printr-un grad ridicat de 
concentrare a romilor, fiind foarte puţini romii care au 
beneficiat de pe urma măsurilor; mai mult, neluând în 
considerare circumstanţele speciale ale romilor, unele 
dintre aceste proiecte au determinat migrarea forţată 
a romilor din zona respectivă� Capacitatea acestei abordări 
de a ajunge până la grupurile cele mai excluse, inclusiv 
la romi, depinde de flexibilitatea acestora, de participarea 
şi de implicarea romilor încă de la început şi de adaptarea 
la nevoile şi dinamicile speciale ale acestora�

Abordarea cartierelor excluse face posibilă neutralitatea 
etnică şi poate depăşi adesea dificultatea adoptării unei 
abordări etnice atunci când sunt concepute planuri specifice 
pentru incluziunea romilor la nivel rural sau urban, punând 

accent pe incluziunea comunităţilor urbane sau rurale 
segregate sau pe identificarea microregiunilor/teritoriilor 
defavorizate� Din această perspectivă, este mai uşor să 
se conceapă politici neutre care să fie concentrate, de 
exemplu, pe cartierele segregate, unde există un procentaj 
ridicat de persoane extrem de marginalizate, sau pe mi-
croregiunile/teritoriile defavorizate, unde există un procentaj 
ridicat de persoane supuse riscului sărăciei extreme� Aceste 
politici vor fi avantajoase de facto pentru mai multe per-
soane rome, nu numai datorită etniei lor rome, ci pur şi 
simplu pentru că se află în situaţii de vulnerabilitate şi 
nevoi sporite�

3.3.  Posibile tipuri de abordări 
pentru comunităţile de romi 
care locuiesc în aşezări rurale 
segregate

Provocări-cheie ale politicilor

În aceste cazuri, provocările politicilor sunt legate de 
tendinţele şi dinamicile negative care caracterizează 
aşezările rurale segregate: creşterea numărului şi extin-
derea aşezărilor, absenţa oportunităţilor economice, 
dependenţa permanentă de ajutorul social, insecuritatea 
juridică şi riscurile asociate paradigmelor migratorii exis-
tente� Orientările de politică descrise mai jos nu se exclud 
reciproc� Din contră, toate sunt considerate ca fiind esen-
ţiale şi interdependente:

1�  Prevenirea creşterii numărului de aşezări rurale 
şi a extinderii lor interne�

2�  Asigurarea condiţiilor pentru legalizarea 
aşezărilor�

3�  Crearea de condiţii pentru conturarea oportu-
nităţilor economice, inclusiv stimularea iniţia-
tivelor private�

4�  Evitarea efectelor negative ale ajutoarelor 
sociale, asigurând totodată menţinerea acestora 
şi stimulând activarea şi implicarea 
personală�

5�  Punerea la dispoziţie a infrastructurilor şi a ser-
viciilor minime în cadrul aşezărilor, pentru asi-
gurarea unor condiţii de trai demne�

6�  Facilitarea migraţiei externe ordonate (în cazul 
în care locuitorii doresc să migreze) şi oferirea 
unor oportunităţi corespunzătoare pentru mi-
graţia urbană în regiunile rurale�

http://ec.europa.eu/regional_policy/
http://ec.europa.eu/regional_policy/
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Posibile opţiuni de urmat

Iată posibilele opţiuni de urmat, întotdeauna împreună cu programele de sprijin, subliniind încă o dată că ele nu se 
exclud reciproc (opţiunile 4, 6 şi 7 de mai sus pentru romii care trăiesc în zone urbane segregate pot fi utile şi pentru 
cei din zonele rurale):

Opţiunea 1: Eliminarea aşezărilor, prin strămutarea locuitorilor acestora şi evitarea concentrării 
lor în satele sau în centrele urbane înconjurătoare� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Ar fi opţiunea ideală şi soluţia 
definitivă�

Ar accelera integrarea şi în alte 
domenii (ocuparea forţei de 
muncă, educaţie etc�)�

Trebuie dezvoltată respectând un 
proces corespunzător: pregătire, 
monitorizare pe parcursul 
procesului şi după încheierea 
acestuia�

Necesită intervenţii sociale 
adecvate în zonele în care vor 
locui nou-veniţii (inclusiv 
persoanele non-rome)�

În majoritatea cazurilor, trebuie 
planificată la nivel regional sau 
microregional�

Se recomandă aplicarea ca parte 
a unor intervenţii integrate din 
alte domenii, inclusiv ocuparea 
forţei de muncă, educaţia, 
serviciile de sănătate şi 
participarea socială�

Este costisitoare pe termen 
scurt�

Poate genera împotrivirea 
cetăţenilor non-romi din satele 
receptoare�

Opţiunea 2: Construirea de noi cartiere într-o stare mai bună, gândite ca prelungiri ale satelor şi 
ale cartierelor din zonele urbane (prin intermediul locuinţelor sociale sau prin alte variante)� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Facilitează integrarea fizică şi, 
prin urmare, accesul la serviciile 
publice�

Le oferă locuitorilor oportunităţi 
de participare la construirea de 
locuinţe�

Necesită colaborarea cu romii, 
dar şi sensibilizarea sporită 
a sătenilor şi înţelegerea 
reciprocă dintre populaţia romă 
şi cea non-romă�

Ar trebui să implice un proces de 
monitorizare adecvat, pentru 
o integrare corespunzătoare�

Poate deveni o simplă anexă de 
clasă inferioară a satului, fără 
nici un fel de integrare (simpla 
vecinătate fizică)�

Clădirile noi pot să se 
deterioreze rapid dacă nu se 
schimbă dinamicile interne ale 
populaţiei rome�
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Opţiunea 3: Aprobarea unor legi generale (sau luarea măsurilor corespunzătoare) care să permită 
legalizarea aşezărilor de facto (a locuinţelor sau a terenurilor ocupate) care sunt în situaţii ilegale 
sau incerte din punct de vedere legal� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Legalizarea permite o reducere 
a insecurităţii şi sporeşte 
implicarea romilor şi 
responsabilitatea acestora faţă 
de mediul lor înconjurător 
imediat�

Legalizarea facilitează accesul 
la alte servicii, uneori neglijate 
din cauza lipsei unei evidenţe 
corespunzătoare�

Legalizarea trebuie corelată cu 
măsuri de garantare a serviciilor 
de bază şi a infrastructurilor 
urbane în vederea ameliorării 
aşezării�

Legalizând situaţia terenurilor 
sau a locuinţelor, consiliul 
orăşenesc trebuie să asigure 
servicii de bază pentru restul 
satului (adică la nivel universal), 
pentru ca locuitorii non-romi să 
nu se simtă şi să nu fie 
nedreptăţiţi�

Poate implica impunerea unor 
responsabilităţi şi a unor costuri 
economice (plata utilităţilor şi 
a serviciilor, fiscalitate etc�), care 
depăşesc posibilităţile 
comunităţii rome�

Trebuie studiată cu atenţie în 
funcţie de diferitele circumstanţe 
existente (unele responsabilităţi 
şi competenţe sunt la nivel local, 
iar altele, la nivel naţional)�

Opţiunea 4: Reabilitarea aşezărilor existente, inclusiv îmbunătăţirea infrastructurilor de transport, 
a accesului la servicii de bază şi a caselor existente, regularizând în acelaşi timp situaţiile 
(recensământ, proprietate)� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Permite promovarea demnităţii 
şi ameliorarea condiţiilor de trai�

Le asigură romilor oportunităţi 
de formare şi de angajare�

Ar trebui să includă implicarea şi 
participarea activă a romilor 
pentru schimbarea regulilor 
existente�

Va necesita regularizarea 
situaţiilor (recensământ, 
proprietate, plata chiriilor) şi 
trebuie dezvoltată împreună cu 
un plan de intervenţie socială şi 
de monitorizare�

Toate planurile de investiţii 
privind cartierul şi casele se pot 
risipi în absenţa unui proces de 
monitorizare�

Aduce îmbunătăţiri pe termen 
scurt, dar prezintă riscul unor 
costuri financiare ridicate cu 
profit scăzut pe termen mediu, 
dacă nu există un plan de 
întreţinere� 
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Opţiunea 5: Sprijinirea iniţiativelor care favorizează economia de familie şi care pot crea mijloacele 
elementare de subzistenţă� Această măsură poate fi suplimentată prin veniturile existente şi cele noi 
(microcredite, oferirea de terenuri pentru grădini de legume, livezi, creşterea animalelor)� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Creează dinamici pozitive în 
comunitate din punctul de 
vedere al activării oamenilor�

Poate fi o completare 
a ajutoarelor sociale şi 
a veniturilor sociale, reducând 
dependenţa de ajutoarele de 
la stat�

Poate contribui la formarea 
oamenilor şi la ameliorarea 
condiţiilor de angajabilitate�

Necesită alocarea cel puţin 
a unor parcele de teren şi, uneori, 
ridicarea unor construcţii noi�

Necesită planuri de formare�

Necesită mici investiţii (granturi 
sau microcredite)�

Necesită respect faţă de 
proprietate (inclusiv siguranţă/
securitate) şi de bunurile private� 

Este viabilă dacă este încadrată 
în proiectele de dezvoltare 
a comunităţii�

Îi lipsesc flexibilitatea şi 
acoperirea măsurilor de protecţie 
(în ceea ce priveşte veniturile) şi 
de activare (care, de cele mai 
multe ori, se exclud reciproc în 
legislaţiile naţionale)�

Poate implica pierderi la 
microcredite şi la investiţii�

Opţiunea 6: Corelarea sistemelor actuale de ajutor social (venituri) cu măsuri de activare bazate 
pe logica protecţie-inserţie� 

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Contribuie la combaterea 
dependenţei de ajutoarele 
sociale, care caracterizează 
numeroase comunităţi de romi�

Poate constitui o alternativă 
viabilă la tendinţele actuale de 
reducere a veniturilor sociale�

Necesită programe de sprijin, 
o monitorizare adecvată şi 
o abordare individualizată, 
inclusiv itinerare individuale�

Trebuie încadrată în proiecte 
permanente de intervenţie 
socială, diferite departamente 
urmând aceeaşi logică şi lucrând 
în sinergie�

Sunt neclare delimitările dintre 
drepturi (care li se aplică în mod 
egal romilor) şi responsabilităţi 
(în funcţie de deciziile 
personale)�

Funcţionează dacă stimulentele 
aduc o schimbare pe termen 
scurt�
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Practici care s-au dovedit a avea 
consecinţe negative

Toate strategiile şi opţiunile inadecvate descrise în cazul romilor 
din comunităţile urbane segregate sunt relevante şi aplica-
bile şi în cazul aşezărilor rurale� Mai putem adăuga urmă-
toarele strategii frecvent implementate însă neviabile:

1�  Menţinerea aşezărilor rurale într-o stare incertă 
din punct de vedere juridic sau aprobarea unor 
legi care obligă sau promovează evacuarea 
romilor, fără a oferi alternative�

2�  Refuzul municipalităţilor de a furniza servicii 
publice din cauza faptului că aşezările sunt 
„ilegale“, în ciuda posibilităţii ca locuitorii să fi 
trăit acolo de zeci de ani�

Strategii specifice, acţiuni prioritare, 
recomandări utile

Educaţie: Cele mai multe strategii şi priorităţi descrise în 
cazul romilor din zonele urbane sunt utile şi în cazul romilor 
din aşezările rurale� Cu toate acestea, unele dintre 
problemele menţionate anterior sunt agravate în mediile 
rurale şi trebuie să beneficieze de o prioritate sporită sau 
să necesite abordări specifice� 

•  Segregarea şcolilor rămâne principala problemă 
în numeroase zone rurale, unde se întâlnesc şcoli 
speciale pentru romi şi şcoli de facto pentru romi� 
Segregarea are legătură cu distanţa fizică şi 
implică, în numeroase cazuri, existenţa unor şcoli 
cu o infrastructură improprie şi cu resurse limitate, 
care se închid uneori iarna în zonele afectate de 
condiţii meteorologice extreme� Iată câteva măsuri 
pentru ameliorarea acestei situaţii:

•  eliminarea prin lege a şcolilor speciale pentru 
romi;

•  asigurarea transportului şcolar în satele sau 
în centrele urbane din împrejurimi;

•  asigurarea unui sprijin special pentru facili-
tarea integrării şi evitarea respingerii (duşuri 
şi toalete, subvenţii pentru achiziţionarea de 
materiale şcolare etc�);

•  lecţii şi activităţi speciale pentru compen-
sarea dezavantajelor sau pentru a ajuta 
copiii să-şi facă temele�

•  Educaţia preşcolară rămâne o prioritate pentru 
prevenirea sau ameliorarea dezavantajelor copiilor 
romi la începutul perioadei de şcolarizare obliga-
torii� Punerea la dispoziţie a unor grădiniţe sau 
centre sociale pentru ameliorarea dezavantajelor61 
s-a dovedit a fi o reacţie adecvată� Proiectele si-
milare care vizează compensarea dezavantajelor 
copiilor romi, cum ar fi cele de învăţare a limbii, 
dacă limba lor maternă este limba romani, pot şi 
ele să sporească implicarea familiei şi să ameli-
oreze atât aşteptările educaţionale ale părinţilor, 
cât şi pe cele ale copiilor�

Ocuparea forţei de muncă: Ocuparea forţei de muncă 
rămâne o provocare majoră în zonele rurale, dată fiind 
lipsa curentă a oportunităţilor� De fapt, numărul mic de 
oportunităţi de angajare este influenţat de regulile care 
privesc lipsa sau gradul insuficient de liberalizare a achi-
ziţiilor de terenuri, precum şi absenţa penalizărilor pentru 
proprietarii care nu le utilizează în mod productiv� În ciuda 
condiţiilor nefavorabile, pot fi analizate câteva alternative 
pentru facilitarea activării prin diferite mijloace:

•  iniţiative care susţin economia elementară de 
subzistenţă (conform explicaţiilor de la 
opţiunea 5);

60 Această opţiune se bazează pe 
ideea că, datorită circumstanţelor 
economice şi sociale, vor continua 
să existe procese de migrare a 
persoanelor rome şi non-rome; 
procese migratoare interne 
(migrarea spre oraş în cadrul 
anumitor ţări şi între ţările 
UE, dinspre Europa Centrală şi 
de Est spre UE-15) şi procese 
migratoare externe (dinspre 
ţările terţe, inclusiv din Balcani 
şi Europa de Est, spre UE). Este 
de dorit să se regularizeze 
migrarea, cu sprijinul adecvat şi 
controlul fluxurilor, iar în acest 
scop sunt necesare activităţi 
atât în zonele de origine, cât 
şi în cele de destinaţie. 

 61  A se vedea Recenzia privind 
sărăcia în rândul copiilor 
şi excluziunea romilor din 
Ungaria. Document disponibil 
la adresa: http://www.peer-
review-social-inclusion.eu/.

Opţiunea 7: Dezvoltarea şi facilitarea unor planuri explicite de migrare temporară, ciclică, 
circulară sau definitivă (în ţară şi în străinătate)�60

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Ar putea contribui la constituirea 
unor procese migratoare mai 
ordonate, evitându-se neregulile, 
gradul ridicat de excluziune şi 
situaţiile de exploatare umană 
din prezent�

Migraţia ar putea deveni un 
proces ciclic sau circular, 
consecvent cu dorinţele actuale 
ale multor romi�

Ar trebui incluse iniţiative legate 
de oportunităţile oferite de piaţa 
muncii, alături de un sprijin 
adecvat şi de măsuri însoţitoare 
din zona de origine până în cea 
de destinaţie�

Implică o corelare 
a dimensiunilor internaţionale şi 
locale ale migraţiei�

Este o abordare costisitoare şi 
complexă�

Nu este viabilă în absenţa unor 
acorduri internaţionale (care pot 
fi uneori bilaterale) şi în cadrul 
politicilor actuale ale multor ţări 
membre cu privire la migraţie�

Ar funcţiona numai pentru 
anumiţi migranţi romi (cei dispuşi 
să respecte regulile de migrare)�

http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
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•  măsuri de activare corelate cu ajutoare sociale 
(conform descrierii de la opţiunea 6);

•  accesul la locuri de muncă publice în anumite 
zone, inclusiv la protejarea şi întreţinerea mediului 
şi a pădurilor�

Locuinţe: Majoritatea strategiilor din domeniul locuinţelor 
descrise pentru zonele urbane se pot aplica şi în cazul 
aşezărilor rurale� Se pot folosi şi alte acţiuni şi strategii, 
cum ar fi:

•  includerea de către guvernul central a condiţiona-
lităţilor (interzicerea politicilor de segregare) atunci 
când se transferă resursele economice la nivel 
local;

•  sporirea iniţiativelor de angajare a romilor la con-
struirea sau renovarea caselor proprii, cu sprijin şi 
garanţii corespunzătoare;

•  reconstruirea fondului de case nelocuite existent 
în zonele rurale�

Sănătate: Situaţia este de o gravitate deosebită în zonele 
rurale şi afectează în mod disproporţionat femeile şi copiii, 
din cauza unor factori interni şi externi� Pe de o parte, lipsesc 
în mare măsură asigurările de sănătate (în aceste cazuri, 
accesul este limitat la serviciile de urgenţă şi la bolile 
cronice, fără a exista acces la medicamente gratuite sau 
subvenţionate), lipsesc mijloacele de transport de urgenţă, 
iar distanţa până la spitale este mare� Pe de altă parte, 
vulnerabilitatea romilor faţă de boli este asociată cu sărăcia 
şi supra-aglomerarea, expunerea la condiţii climaterice 
extreme, igiena precară ca urmare a proximităţii terenurilor 
de colectare a deşeurilor, lipsa apei potabile şi alimentaţia 
necorespunzătoare (printre exemple se numără anemia, 
paraziţii, tuberculoza, bolile de piele, malnutriţia, afecţiunile 
stomacale, problemele dentare, bolile respiratorii, infecţiile 
şi degerăturile)� Strategiile existente de ameliorare a acestor 
situaţii pot urma două direcţii:

•  asigurarea accesului la serviciile de sănătate din 
satele şi oraşele înconjurătoare şi o furnizare 
corespunzătoare şi adaptată a acestora prin mij-
loace de susţinere, inclusiv prin programe de 
mediere;

•  înfiinţarea de centre medicale în cadrul comuni-
tăţilor de romi, care să funcţioneze dintr-o per-
spectivă medicală largă, inclusiv cu rol de prevenţie, 
şi să fie mereu conectate la serviciile de sănătate 
generale�

Abordarea microteritorială: În anumite ţări din Europa 
Centrală şi de Est, romii tind să fie concentraţi în anumite 
zone rurale (microteritorii) cu o rată de sărăcie ridicată� 
Abordarea microteritorială, prin care investiţiile şi planurile 

de dezvoltare se concentrează asupra acestor zone, poate 
aborda nevoile romilor planificând îmbunătăţiri pentru toţi 
cetăţenii care locuiesc în zonă� Riscul poate fi lipsa unei 
implicări reale şi a unei participării active a comunităţilor 
de romi la aceste iniţiative, dacă iniţiativele nu sunt adap-
tate şi susţinute corespunzător; de fapt, deşi abordarea 
microteritoriilor poate aduce avantaje atât romilor, cât şi 
celorlalţi cetăţeni, romii pot şi să fie excluşi din iniţiative, 
în special dacă aceştia locuiesc în zone îndepărtate şi 
complet deconectate de la serviciile publice sau dacă nu 
există o abordare proactivă care să cuprindă şi romii�62

Acţiunile comunitare – activarea comunităţii: În 
numeroase comunităţi de romi nu există intervenţii sociale 
şi lipsesc aproape cu desăvârşire proiectele sociale per-
manente� Dinamicile interne cauzează şi ele o degradare 
a acestor comunităţi, nu numai în ceea ce priveşte con-
diţiile de trai, ci şi în ceea ce priveşte ordinea şi regulile 
interne� Fără susţinere şi repere externe, aceste comunităţi 
tind să fie afectate de reducerea aşteptărilor, a angajării 
personale şi a oportunităţilor de legături de bază cu so-
cietatea în ansamblu� În aceste comunităţi izolate tind 
să se agraveze probleme precum exploatarea umană 
(care afectează în principal femeile, tinerii şi copiii), traficul 
de droguri, prostituţia, SIDA şi violenţa domestică (care 
se consideră a fi un aspect privat din cadrul familiei)� 
Căsătoriile timpurii şi cele aranjate sunt mai frecvente şi 
au legătură cu sarcinile la adolescente� În toate aceste 
situaţii, se recomandă înfiinţarea unor echipe de lucru 
pentru comunităţi, care să asigure susţinerea sistematică 
a mediatorilor culturali, a liderilor romi şi a organizaţiilor 
de romi� Activitatea comunitară desfăşurată prin iniţiative 
publice şi private nu poate rezolva problemele legate de 
justiţie sau statul de drept (acestea trebuie abordate în 
cadrul altor domenii, cum ar fi securitatea), dar poate 
introduce în comunitate alte dinamici şi paradigme, lucrând 
asupra obiceiurilor şi a rutinelor zilnice, introducând modele 
de referinţă pozitive, susţinând persoanele care prezintă 
cea mai mare probabilitate de a se schimba, identificând 
posibilele persoane care pot avea rol de reper pentru 
ceilalţi şi, pe scurt, facilitând legăturile dintre comunitatea 
romilor şi lumea din exterior�

3.4.  Posibile tipuri de abordări 
privind migranţii romi şi 
cetăţenii romi ai UE care se 
deplasează pe teritoriul 
statelor membre din UE-15

Provocări-cheie ale politicilor

Dintr-o perspectivă juridică, trebuie să distingem cel 
puţin două situaţii din punctul de vedere al provocărilor 
politicilor din această categorie: situaţia romilor cetăţeni 
ai UE, care provin, de obicei, din ţările Europei Centrale 

62 Noul „Program de încheiere“ 
al guvernului maghiar 
acoperă perioada 2008-
2013 şi a identificat cele 
mai defavorizate 33 de 
microregiuni din Ungaria. A se 
vedea Preşedinţia maghiară 
a UE (2011) – Background 
information on the territorial 
aspects of extreme poverty 
Informal, Informal Contact 
Group meeting. 18 februarie
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63  Consiliul European (2000a), 
op. cit.; Consiliul European 
(2004), Directiva 2004/38/CE 
a Parlamentului European şi 
a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind dreptul la liberă circulaţie 
şi şedere pe teritoriul statelor 
membre pentru cetăţenii Uniunii 
şi membrii familiilor acestora. 
Document disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/. 
Consiliul European (2000a), 
Directiva 2000/43/CE a Consiliului 
din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalităţii 
de tratament între persoane, fără 
deosebire de rasă sau origine 
etnică. Document disponibil la 
adresa: http://eur-lex.europa.eu/.

64 Consiliul European (2008), 
Decizia-cadru 2008/913/JAI 
a Consiliului din 28 noiembrie 
2008 privind combaterea 
anumitor forme şi expresii ale 
rasismului şi xenofobiei prin 
intermediul dreptului penal. 
Document disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/.

65 Conform unei clauze din Anexa 
la Tratatul privind aderarea 
Republicii Bulgaria şi a României 
la UE, se introduce o perioadă 
de tranziţie de cel mult 7 ani, 
cu începere din ziua aderării 
la Uniune, în care celelalte 
state membre sunt libere să 
impună măsuri la nivel naţional 
pentru reducerea accesului 
forţei de muncă din Bulgaria 
şi România pe pieţele muncii 
din statele respective. Cel mai 
adesea, aceste măsuri constă 
în cerinţa deţinerii unui permis 
de muncă. Informaţii disponibile 
la adresa: http://ec.europa.eu/.

şi de Est (în special din România şi, într-o mai mică 
măsură, din Bulgaria, Republica Slovacă şi Republica 
Cehă) şi care se deplasează prin UE, fiind cetăţeni ai UE 
şi exercitându-şi dreptul la liberă circulaţie; şi situaţia 
imigranţilor romi sosiţi pe termen scurt sau mediu în 
UE-15 (în special din fosta Iugoslavie), care sunt cetăţeni 
ai unor ţări terţe�

Eforturile politicilor trebuie orientate spre evitarea discursu-
rilor politice negative şi a ostilităţii faţă de imigranţii romi 
şi faţă de romii cetăţeni ai UE şi membrii familiilor acestora, 
precum şi spre găsirea unor modalităţi de garantare a drep-
turilor acestora, oferindu-le romilor oportunităţi de integrare 
socio-economică� În termeni concreţi, următoarele opţiuni 
de politici sunt considerate prioritare:

1�  Garantarea aplicării integrale a legislaţiei privind 
romii cetăţeni ai UE şi membrii familiilor aces-
tora, inclusiv a standardelor UE, în special 
aplicarea deplină a Directivei privind libera 
circulaţie şi a Directivei antidiscriminare�63

2�  Prevenirea formelor ilegale de migraţie şi res-
pectarea interdicţiei privind actele de incitare 
la ură sau la violenţă rasistă sau xenofobă�64

3�  Promovarea unei înţelegeri publice mai bune 
a fenomenului migraţiei romilor, inclusiv prin 
măsuri de sensibilizare, precum şi neutralizarea 
şi reducerea ostilităţii crescânde a populaţiilor-
gazdă faţă de imigranţii romi din Europa�

4�  Definirea şi conceperea unor sisteme de integrare 
adecvate pentru romii cetăţeni ai UE, care provin, 
de obicei, din ţările Europei Centrale şi de Est, şi 
a imigranţilor romi în funcţie de circumstanţele 
şi de nevoile acestora�

5�  Evitarea situaţiilor generale de marginalizare 
extremă, inclusiv a lipsei unei protecţii adecvate 
a copiilor, prin facilitarea accesului la serviciile 
publice�

6�  Asigurarea susţinerii adecvate pentru integrarea 
pe piaţa muncii a romilor cetăţeni ai UE, care 
provin, de obicei, din ţările Europei Centrale şi de 
Est, ţinând cont de regimurile de tranziţie privind 
accesul la piaţa muncii�65

7�  Îmbunătăţirea cooperării şi a coordonării şi dez-
voltarea de proiecte comune, inclusiv analiza şi 
monitorizarea între ţara de origine şi cea de 
destinaţie�

Posibile opţiuni de urmat

Unele opţiuni şi strategii descrise anterior pentru celelalte 
trei grupuri sunt relevante şi în cazul romilor din această 
categorie, în funcţie de situaţia acestora din ţara de 
destinaţie� Ne vom opri aici asupra celor care sunt spe-
cifice romilor cetăţeni ai UE care provin, de obicei, din 
ţările Europei Centrale şi de Est şi imigranţilor romi:

Opţiunea 1: Evitarea de la început a concentrărilor în grupuri şi a formării de tabere improvizate 
prin punerea la dispoziţie a unor alternative de locuit pe termen scurt adaptate la nevoile romilor

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Contribuie la reducerea respingerii 
publice�

Facilitează intervenţiile încă de la 
început, precum şi acordarea 
atenţiei adecvate�

Stabileşte reguli de bază şi 
favorizează comportamentele 
responsabile din partea 
imigranţilor�

Reduce dimensiunea aşezărilor 
ilegale concentrate de la periferia 
zonelor urbane�

Interzicerea locuinţelor libere/
nereglementate necesită 
asigurarea unor alternative de 
locuit şi existenţa unor programe 
de întâmpinare şi de integrare�

Beneficierea de servicii necesită 
respectarea regulilor (abordarea 
din perspectiva condiţionalităţii)�

De asemenea, este necesară 
congruenţa din partea serviciilor 
publice (alinierea mesajelor şi 
a acţiunilor)�

Riscul de a deveni un factor de 
atracţie pentru oraşele care 
urmează această abordare�

Riscul de a împinge migranţii 
romi spre oraşele învecinate 
(unde există aşezări gratuite şi 
nereglementate şi nu există 
obligaţia de respectare 
a regulilor şi a legislaţiei)�

Vor participa numai romii care 
sunt dispuşi să îşi demonstreze 
implicarea şi responsabilitatea�

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/l_15720050621en01040128.pdf
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/l_15720050621en01040128.pdf
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/l_15720050621en01040128.pdf
http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/l_15720050621en01040128.pdf
http://ec.europa.eu/
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Opţiunea 2: Crearea unei reţele de terenuri specifice şi adaptate pentru primirea temporară 
a imigranţilor romi (aşa-numitele „villages d’insertion”) sau a unor locuinţe de tranziţie, pentru 
a asigura cazarea şi alte măsuri de susţinere socială pentru familiile de romi în zonele spre care 
acestea migrează cel mai frecvent�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Evitarea concentrării 
nereglementate a romilor�

Susţinere timpurie a romilor şi 
intervenţie socială�

Reducerea conflictelor sociale şi 
a stigmatizării�

Trebuie implementată cu un 
control, reguli, sisteme de 
monitorizare permanentă şi 
programe însoţitoare 
corespunzătoare�

Trebuie interzisă stabilirea în 
afara acestor villages d’insertion.

Este costisitoare şi necesită 
muncă intensivă pe termen lung�

Trebuie să fie o politică naţională 
(posibil internaţională) pentru a fi 
eficientă şi a evita acţiunile 
„ping-pong“ din partea oraşelor�

Primarii salută ideea, dar se 
confruntă cu o opoziţie în 
administraţia lor urbană; de 
asemenea, apare o opoziţie 
semnificativă din partea 
cetăţenilor, dacă locaţiile se află 
în apropierea cartierelor 
obişnuite�

Opţiunea 3: În cazul imigranţilor romi din ţările terţe, aplicarea aceloraşi reguli, practici şi 
mecanisme (cu modificările corespunzătoare) stabilite în ceea ce priveşte întâmpinarea şi integrarea 
imigranţilor din ţările terţe: integrarea imigranţilor romi în politicile generale privind migraţia�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Inserţia romilor din ţări terţe în 
mecanisme de integrare 
obişnuite�

În acest caz, nu sunt necesare 
instrumente specifice romilor, ci 
mai degrabă trebuie adaptate 
serviciile existente în materie de 
migraţie�

O opţiune mai ieftină�

Nevoia de adaptare, flexibilitate 
şi specializare a serviciilor 
existente�

Necesită o abordare proactivă şi 
implicarea activă a societăţii 
civile�

Utilă numai pentru cetăţenii din 
afara UE�

Dubii constante cu privire la 
măsura în care această 
abordare va funcţiona eficient şi 
la capacitatea lor de adaptare�
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Opţiunea 4: Garantarea accesului la servicii de bază (educaţie, sănătate şi servicii sociale), 
concomitent cu facilitarea proceselor de înregistrare, de susţinere şi de monitorizare� Această 
opţiune ar trebui implementată şi ea alături de toate celelalte opţiuni�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Reduce insecuritatea romilor, 
garantând totodată drepturile 
fundamentale, inclusiv drepturile 
copilului�

Previne situaţiile de excluziune 
extremă�

Necesită sensibilitate, adaptarea 
serviciilor publice şi a anumitor 
programe însoţitoare�

Asigurarea unui acces 
nediscriminatoriu la serviciile de 
bază cum ar fi cele medicale nu 
poate fi condiţionată� În acelaşi 
timp, se recomandă dezvoltarea 
unor mecanisme de 
monitorizare, inclusiv a unor 
contracte pentru familii, în care 
să fie cuprinse angajamente de 
bază (de exemplu, cu privire la 
cerşitul de către copii etc�)�

Abordarea politicii poate deveni 
un factor de imigrare� 

Opţiunea 5: Dezvoltarea de proiecte în comun între ţările/regiunile de origine şi ţările/regiunile de 
destinaţie, pentru a susţine migraţia conform standardelor necesare (regulată, conformă cu cererea 
şi nevoile de pe piaţa muncii, cu programe de susţinere adecvate etc�)�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Ar putea contribui la ordonarea 
fluxurilor migratoare�

Normalizează procesele�

Trebuie să fie o politică 
internaţională�

Necesită o coordonare adecvată, 
care să funcţioneze în ţările de 
origine şi în cele de destinaţie�

Este adecvată numai pentru 
acele grupuri de romi care au cu 
adevărat intenţia de a rămâne 
în ţara de destinaţie pe termen 
mediu sau lung�

Ar putea funcţiona pentru 
anumite grupuri din domeniul 
muncii sezoniere�
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Practici care s-au dovedit a avea 
consecinţe negative

În numeroase ţări-gazdă au fost implementate frecvent 
politici inadecvate� Cele mai obişnuite sunt: 

1�  Demolarea taberelor de romi fără a oferi o al-
ternativă de locuit� 

2�  Evacuările forţate, expulzările romilor cetăţeni ai 
UE, fie individual, fie în familie, fără respectarea 
procedurii adecvate şi a garanţiilor adecvate 
(interzisă de lege conform Directivei din 2004 
privind libera circulaţie)� Expulzarea cetăţenilor 
UE de pe teritoriul unui stat membru este posibilă 
numai în anumite condiţii stabilite în Directiva 
privind libera circulaţie� Expulzările colective ale 
romilor care nu sunt cetăţeni ai UE sau nu sunt 
rude ai unor cetăţeni UE încalcă drepturile omului�

3�  Absenţa mecanismelor de monitorizare pentru 
a avea permanent informaţii privind situaţia 
acestor grupuri, în vederea identificării nevoilor 
acestora şi a asigurării intervenţiilor publice 
adecvate�

4�  Strategii şi măsuri orientate exclusiv sau în 
principal spre control (expulzări, evacuări forţate, 
ducerea copiilor romi în instituţii pentru minori 
etc�) fără asigurarea unor măsuri de susţinere 
şi a unor programe de inserţie�

5�  Activarea discursurilor politice negative prin 
care romii sunt învinuiţi şi făcuţi responsabili 
pentru insecuritate, degradarea serviciilor, ac-
tivităţi ilegale şi trafic de fiinţe umane sau sunt 
identificaţi cu aceste aspecte�

Strategii specifice, acţiuni prioritare, 
recomandări utile

Educaţia şi îngrijirea copilului: Copiii romi şi romii 
mai tineri, precum şi femeile rome, sunt cele mai 
vulnerabile subgrupuri dintre comunităţile rome�66 Copiii 
migranţilor romi tind să se confrunte cu aceleaşi 
dezavantaje în învăţământ (segregare, abandon şcolar 
timpuriu, rezultate slabe etc�) ca şi alţi copii romi, ei 
confruntându-se şi cu alte probleme interdependente 
frecvente, inclusiv lipsa accesului la şcoală, frecvenţa 
redusă în cazul în care obţin totuşi accesul, respingerea 
din partea societăţii, rasismul, xenofobia etc� Aceste 
dificultăţi sunt legate în numeroase cazuri de absenţa 
documentelor, precum şi de dificultăţi legate de mediul 
lingvistic şi cultural, de lipsa mijloacelor economice pentru 
cărţi şi alte materiale de şcoală, absenţa serviciilor de 
transport, respingerea din partea sistemului şcolar, gradul 
ridicat de mobilitate etc� În anumite cazuri, familiile îşi 

iau copiii cu ele pe întreg parcursul călătoriei, iar aceştia 
pot ajunge pe străzi, confruntaţi cu condiţii meteorologice 
adverse şi cu insuficienţa hranei şi folosiţi adesea pentru 
cerşit� Printre măsurile şi abordările recomandate pentru 
ameliorarea acestei situaţii se numără: 

•  Deschiderea unor cursuri de tranziţie sau inter-
mediare în şcolile normale sau includerea lor în 
clase „normale“, însoţită întotdeauna de un set 
de măsuri: servicii de transport şcolar, programe 
de monitorizare, susţinere personalizată pentru 
temele de casă şi predarea limbii� Aceste iniţiative 
s-au dovedit a funcţiona atunci când beneficiază 
de susţinerea serviciilor sociale şi de implicarea 
ONG-urilor şi atunci când intervenţia vizează în-
treaga familie, acoperind nevoile de bază ale 
membrilor acesteia, nu numai cele legate de copii�

Ocuparea forţei de muncă: Dificultăţile accesului la 
locuri de muncă sunt în continuare severe pentru aceste 
grupuri de romi (în cazul romilor cetăţeni UE, aceste 
dificultăţi pot fi legate de restricţii ale liberei circulaţii 
a lucrătorilor)� Deşi unii dintre ei găsesc locuri de muncă 
decente, mulţi alţii subzistă prin activităţi informale 
desfăşurate în economia informală, în care este implicată 
întreaga familie, fiind uneori supuşi exploatării din partea 
grupărilor mafiote� Veniturile din activităţile informale 
sunt suplimentate uneori cu subvenţii publice şi cu 
ajutorul primit de la organizaţii caritabile�

•  Unele experienţe au demonstrat că poate fi 
o soluţie bună includerea migranţilor romi(prin 
procese adecvate) în iniţiativele existente pentru 
formarea profesională şi angajarea romilor sau 
a altor grupuri aflate în circumstanţe similare�

Locuinţe: Numeroşi migranţi romi duc lipsă de locuinţe 
adecvate şi trăiesc în tabere/aşezări improvizate sau dorm 
pur şi simplu în vehicule sau în clădiri abandonate, iar alţii 
îşi găsesc prin mijloace proprii soluţii de locuit adecvate� 
Tendinţa de concentrare în familii sau grupuri mari sporeşte 
vizibilitatea romilor, alimentând în acelaşi timp ostilitatea 
din partea vecinilor� Gradul ridicat de mobilitate (între 
diferite oraşe din ţara de destinaţie, în funcţie de 
oportunităţile de muncă şi de dinamicile familiei, precum 
şi de paradigmele migratoare neanticipate (inclusiv 
întoarcerile unor persoane în ţara de origine, în timp ce 
restul grupului rămâne în ţara-gazdă) îngreunează şi mai 
mult intervenţiile din domeniul locuinţelor�

•  Au fost descrise anterior diferite opţiuni pozitive 
de a asigura sisteme de locuit, inclusiv, în unele 
cazuri, accesul la apartamente de închiriat sau la 
locuinţe sociale pe termen lung� Indiferent de 
alternativa oferită, toate experienţele arată că 
este nevoie de la început de implicarea publică, 
alături de stabilirea unor reguli, fiind necesare 
următoarele:

66 Comisia Europeană (2010c), 
Document de lucru al serviciilor 
Comisiei. Punerea în aplicare 
a instrumentelor şi politicilor 
Uniunii Europene privind 
incluziunea romilor – Raport 
de progres 2008-2010. 
Parlamentul European (2011), 
studiul Measures to Promote 
the Situation of Roma EU 
Citizens in the European Union. 
Document disponibil la adresa: 
http://www.euromanet.eu/. 
Rapoarte de ţară disponibile la 
adresa: https://lirias.kuleuven.be/.

http://www.euromanet.eu/
https://lirias.kuleuven.be/
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67 Consiliul UE (2011), 
Directiva Parlamentului 
European şi a Consiliului 
privind aplicarea drepturilor 
pacienţilor în cadrul asistenţei 
medicale transfrontaliere. 
PE-CONS 6/11. 21 februarie – 
document disponibil la adresa: 
http://register.consilium.europa.eu/. 

68 FRA (2009b), op. cit.

•  combinarea de soluţii pozitive şi cerinţe 
privind comportamentele adecvate (abor-
darea din perspectiva condiţionalităţii);

•  încadrarea măsurilor de locuit în planurile 
de intervenţie socială intensivă, care să 
acopere toate domeniile prioritare şi toate 
nevoile de bază;

•  luarea de măsuri adecvate în funcţie de 
diferite grupuri şi circumstanţe� De fapt, în 
timp ce unele grupuri au ajuns rapid la case 
sau apartamente normale, în alte cazuri, 
itinerarele şi măsurile flexibile care sunt 
necesare vor atinge rezultate pozitive numai 
într-un ritm foarte lent�

Sănătate: Condiţiile extrem de precare în care trăiesc 
numeroşi romi agravează problemele de sănătate descrise 
pentru alte categorii� De fapt, lipsa documentelor legale 
(de exemplu, a cărţilor de identitate sau a înregistrării 
locuinţelor) condiţionează accesul la serviciile de sănătate, 
acesta fiind posibil, în majoritatea cazurilor, numai în 
situaţiile de urgenţă� Situaţiile sociosanitare, alături de 
condiţiile de locuit precare şi de obiceiurile nesănătoase, 
necesită atenţie şi susţinere specială� Există diferite 
abordări care au contribuit la rezolvarea sau cel puţin la 
ameliorarea problemelor de sănătate: 

•  utilizarea cardului european de asigurări de să-
nătate (CEAS), insuficient cunoscut, dar disponibil 
tuturor cetăţenilor UE (presupunând că aceşti romi 
beneficiază de asigurare socială în statul membru 
de origine);

•  Directiva privind asistenţa medicală transfronta-
lieră clarifică drepturile pacienţilor care apelează 
la serviciile de sănătate dintr-un alt stat membru 
şi suplimentează drepturile de care se bucură deja 
cetăţenii la nivelul UE prin legislaţia referitoare la 
coordonarea sistemelor de securitate socială;67

•  facilitarea accesului la serviciile de sănătate în 
anumite condiţii (Spania);

•  campanii speciale în domeniul sănătăţii, pentru 
măsuri paliative şi preventive, concepute, de obicei, 
de ONG-uri�

Legalizarea, sprijinul primar şi securitatea: Numeroşi 
migranţi romi nu au acte legale, iar numeroşi romi cetăţeni 
ai UE nu şi-au putut înregistra domiciliul�68 Lipsa actelor 
de identitate în anumite cazuri sau a permiselor de 
rezidenţă în cazul resortisanţilor unor ţări terţe rămâne 
problema fundamentală a romilor în ceea ce priveşte 
accesul la serviciile de bază� De cele mai multe ori, romilor 
cetăţeni ai UE care se deplasează între statele din UE-15 
nu li se garantează drepturile pe care le au în calitate de 
cetăţeni ai UE, iar aceasta rămâne una dintre barierele 
principale în calea integrării� Lipsa accesului la drepturi 

implică o lipsă a protecţiei pentru familii întregi, în special 
pentru copii� Femeile şi copiii sunt adesea victimele primare 
ale sărăciei; în special fetele sunt mai vulnerabile faţă de 
forme multiple de discriminare, inclusiv, uneori, faţă de 
violenţă� Intervenţiile iniţiale care vizează migranţii romi 
şi romii cetăţeni ai UE care se deplasează între statele 
membre din UE-15 necesită, în general, o triplă abordare:

•  depăşirea dificultăţilor legale în vederea garantării 
drepturilor de bază;

•  asigurarea sprijinului social iniţial pentru facilitarea 
accesului la serviciile publice;

•  garantarea siguranţei tuturor persoanelor, în 
special a copiilor şi a femeilor�

3.5.  Posibile tipuri de abordări 
pentru nomazi (şi pentru 
romii semimobili)

Provocări-cheie ale politicilor

Pentru ţările în care stilul de viaţă nomad este frecvent, 
provocările-cheie ale politicilor sunt legate de recunoaş-
terea şi respectarea faptului nomadic şi, în consecinţă, de 
crearea condiţiilor care să permită stiluri de viaţă nomadice 
demne� Mai concret: 

1�  Asigurarea unor condiţii adecvate pentru acei 
romi care au şi doresc să îşi păstreze un mod 
de viaţă mobil (organizarea oficială de popasuri 
şi/sau locuri de cazare temporare) care să le 
permită acestora să îşi urmeze stilul de viaţă� 

2�  Recunoaşterea deplină a stilului de viaţă nomad 
prin recunoaşterea locuinţei mobile ca locuinţă 
legală şi, drept urmare, modificarea corespun-
zătoare a prevederilor şi a practicilor care 
implică în prezent dezavantaje în ceea ce pri-
veşte recunoaşterea drepturilor (înregistrarea, 
accesul la servicii etc�)�

3�  Adaptarea serviciilor publice (educaţie, sănătate, 
servicii de ocupare a forţei de muncă) la nece-
sităţile nomazilor, pentru a le permite nomazilor 
romi accesul la ele în aceleaşi condiţii ca şi 
celorlalţi cetăţeni, acordând o atenţie specială 
asigurării învăţământului primar şi secundar�

Opţiuni de urmat

Printre posibilele opţiuni complementare care decurg din 
provocările sus-menţionate ale politicilor se numără: 

http://register.consilium.europa.eu/
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Strategii care s-au dovedit a avea 
consecinţe negative

Printre strategiile inadecvate se numără: 

1�  Absenţa unei legislaţii specifice privind noma-
dismul în ţările în care romii au asemenea 
stiluri de viaţă, caracterul restrictiv al legislaţiei 
sau lipsa aplicării la nivel local�

2�  Politici de servicii minime: cel mai mic număr 
de popasuri posibile, cu infrastructură şi echi-
pamente minime, concepute numai ca spaţii 
de tranziţie�

3�  Respingerea sau împotrivirea sistematică prin 
ridicarea de obstacole juridice şi administrative 
în calea furnizării de servicii către nomazi în 
momentul în care sosesc sau poposesc în oraş 
(înscrierea copiilor la şcoală, serviciile sociale 
şi alte servicii municipale)�

Strategii specifice, acţiuni prioritare, 
recomandări utile

Educaţie: Problema specifică a nomazilor în domeniul 
educaţiei este accesul la diferite şcoli pe parcursul aceluiaşi 
an şcolar� Cea mai frecventă abordare pentru rezolvarea 
acestei situaţii este stabilirea unor mecanisme de sprijin 
care să faciliteze tranziţia dintre şcoli, cu posibilitatea 
înmatriculării elevilor în orice moment al anului� Acest 
lucru necesită un proces de monitorizare adecvat şi 
coordonare, precum şi servicii de sprijin� Există mai multe 
modalităţi prin care se poate atinge acelaşi obiectiv:

•  facilitarea înmatriculării elevilor în orice moment 
al anului, precum şi a evidenţei notelor lor şi 
a fişelor de înmatriculare;

•  combinarea serviciilor de educaţie speciale pentru 
nomazii romi alături de accesul la şcolile publice;

Opţiunea 1: Adoptarea şi punerea în aplicare a unei legislaţii specifice pentru facilitarea şi 
garantarea stilului de viaţă nomad� O asemenea legislaţie specifică poate include, printre altele, 
recunoaşterea rulotelor şi a locuinţelor mobile ca forme de locuinţe, beneficierea de drepturi 
elementare ca urmare a înregistrări locuinţelor mobile ca spaţii de locuit, o infrastructură specifică, 
adaptarea serviciilor publice şi sociale precum accesul la educaţie, la sistemul de sănătate şi la 
sistemul de venituri�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Facilitează stilul de viaţă al 
nomazilor�

Garantează drepturi efective�

Pentru a fi eficace, această 
opţiune implică resurse 
suplimentare, adaptarea 
serviciilor şi specializarea 
administraţiei�

Există dificultăţi în legătură cu 
adaptarea la diferite 
circumstanţe şi nevoi ale 
nomazilor din aceeaşi ţară�

Opţiunea 2: Prevederea unei reţele adecvate de popasuri şi terenuri de aşezări temporare pentru 
iarnă în zonele urbane� Acestea nu trebuie să urmeze logica unor condiţii minime de şedere, ci 
logica unor echipamente şi servicii suficiente şi adecvate�

Beneficii – adecvare Condiţii necesare Limite/riscuri

Poate facilita mobilitatea 
nomazilor în condiţii de 
siguranţă�

Sporeşte calitatea vieţii 
nomazilor�

Reduce conflictele cu 
municipalităţile şi cu vecinii�

O politică naţională care să 
acopere întreaga ţară�

Implicarea comunităţii nomade 
în procesele de planificare şi în 
cele decizionale�

Susţinerea adecvată şi programe 
de intervenţie socială�

Opoziţie din partea 
administraţiilor municipale� 

Poate constitui un factor de 
atracţie spre oraşele participante 
la asemenea reţele�

Poate aprofunda discriminarea 
dacă popasurile nu întrunesc 
condiţiile cerute�
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•  înfiinţarea unor centre districtuale şcolare pentru 
şcolarizarea nou-veniţilor şi a copiilor nomazi 
prin intermediul unor organizaţii de şcoli itinerante 
sau de vehicule de şcolarizare itinerante, care 
să călătorească din loc în loc�

Ocuparea forţei de muncă: Încercările de integrare 
a nomazilor în forţa de muncă generală se dovedesc a fi 
extrem de dificile, pentru că aceasta din urmă necesită 
stiluri de viaţă sedentare sau cvasi-sedentare� Cu toate 
acestea, nomazii participă la numeroase activităţi 
economice şi în cadrul forţei de muncă temporare (timp 
de mai multe săptămâni sau luni)� Ar trebui facilitat accesul 
la activităţi economice independente� Accesul juridic la 
statutul de „independent“ este restrictiv în unele state, 
obligând candidaţii să fi terminat liceul sau să fi trecut un 
anumit examen de management; drept urmare, majoritatea 
profesioniştilor nomazi sunt excluşi de la locurile de muncă 
şi activităţile la care aspiră� Noile reglementări de mediu 
care creează un cadru pentru activităţile de reciclare au 
efecte negative asupra comunităţilor nomade (în special 
în segmentele cele mai sărace)� Măsurile specifice pot:

•  să prevadă servicii de angajare specifice pentru 
nomazi, corelate cu recunoaşterea juridică şi 
oficializarea angajării nomazilor� În plus, se poate 
oferi sprijin prin formare individuală, pentru 
a atinge competenţele minime de gestiune şi 
contabilitate;

•  să faciliteze accesul legal la activităţile 
independente�

Locuinţele şi aspectele juridice înrudite: În 
numeroase cazuri, pentru rulotele ţiganilor şi ale nomazilor 
nu se alocă spaţii legale pentru şedere provizorie, aceste 
persoane fiind nevoite să ocupe terenuri şi tabere 
neautorizate�69 Inexistenţa spaţiilor disponibile, la care se 
adaugă lipsa oricărei perspective de progres şi ameninţarea 
constantă cu evacuarea, i-a determinat pe numeroşi 
nomazi să caute cazare în spaţii de cazare fixe sau, în alte 
cazuri, să-şi cumpere un teren pe care îşi instalează 
rulotele; de fapt, numărul de locuri de popas este foarte 
limitat în majoritatea ţărilor� Nerecunoaşterea rulotei ca 
formă de locuinţă poate limita dreptul la ajutoare de 
locuinţă la nivel local� Modelele existente pentru abordarea 
acestei situaţii pot prezenta diferenţe şi toate s-au dovedit 
a rezolva parţial această nevoie; rămâne însă un decalaj 
mare între legislaţie şi practici:

•  Unele ţări au adoptat legi prin care se prevăd 
locuinţe sociale specifice pentru nomazi, de 
exemplu, sub forma unor locuri de popas sau 
prin sisteme de locuinţe de grup, prevăzându-se 
inclusiv stimulente pentru autorităţile locale în 
vederea construirii şi a întreţinerii locurilor de 
popas (Irlanda şi Regatul Unit)� 

•  Altele acceptă nominal dreptul romilor şi al no-
mazilor de a se înscrie într-un stil de viaţă itine-
rant/semi-itinerant, în ciuda limitărilor larg răs-
pândite în ceea ce priveşte asigurarea de cazare 
corespunzătoare, care neagă efectiv acest drept 
(Grecia, Ţările de Jos şi unele regiuni din Belgia)�

•  Unele regiuni tind să recunoască legal rulotele 
ca formă de locuit (Flandra, Belgia)� Categoria 
administrativă de rezidenţă „mobilă“ este foarte 
bine adaptată la nomazii belgieni şi folosită în 
mare măsură de către aceştia, dar accesul la 
serviciile publice, inclusiv la cele sociale, nu este 
încă adaptat la aceste reglementări�

•  Altele au creat documente de circulaţie (titres 
de circulation), făcând distincţie între oameni în 
funcţie de gradul lor de nomadism şi de activi-
tatea economică (Franţa)�

•  Organizarea oficială a comunităţilor nomade, cu 
asigurarea serviciilor minime, a fost încercată cu 
un oarecare succes în Belgia�70 Li se permite 
astfel familiilor nomade să fie mobile, să popo-
sească în spaţii temporare, fiindu-le satisfăcute 
nevoile de bază într-un cadru oficial şi recunoscut� 
Acest model necesită o implicare puternică a au-
torităţilor locale şi regionale şi cooperarea orga-
nizaţiilor comunităţii nomade� Procesul de 
mediere dintre comunitate şi autorităţile locale 
este o parte esenţială a acestui model�

•  În alte regiuni, reacţia faţă de stilurile de viaţă 
nomade este desegregarea şi dispersarea pe 
teritoriul oraşului�

Sănătate: Asigurarea accesului comunităţilor nomade 
de romi la serviciile locale de sănătate implică accesul 
fluent la serviciile de sănătate în acele zone în care ei 
poposesc pe parcursul anului şi, uneori, punerea la 
dispoziţie a unor puncte de asistenţă medicală primară 
mobile şi pentru zone îndepărtate, inclusiv a unor servicii 
de interpretare sau mediere, atunci când este necesară 
abordarea unor nevoi specifice�

69 De exemplu, într-unul din 
patru cazuri în Regatul Unit.

70 Aceste experienţe sunt detaliate 
la Centre de Médiation des Gens 
du Voyage et des Roms, pe site-ul 
„Wallonie”: http://www.cmgv.be/.

http://www.cmgv.be/
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4. 
Statele membre au responsabilitatea primară de 
a concepe şi a implementa politici care să vizeze pro-
movarea incluziunii sociale şi economice a romilor, iar 
UE poate aduce susţinere şi plusvaloare�71 Strategiile şi 
politicile naţionale privind romii trebuie încadrate în 
valorile şi principiile UE, iar tipurile de abordări privind 
incluziunea romilor pot şi trebuie să fie corelate sistematic 
cu instrumentele juridice, de politică şi financiare ale UE� 
De fapt, din rapoarte reiese că susţinerea oferită până 
în prezent de aceste instrumente politicilor pentru romi 
este insuficient valorificată şi că statele membre UE le-ar 
putea valorifica mai bine, planificând şi implementând 
strategii referitoare la romi şi dezvoltând proiecte�72 

Depăşirea deficienţelor legate de lipsa aplicării şi valo-
rificării eficace a instrumentelor juridice, financiare şi de 
politică ar presupune alinierea strategiilor naţionale în 
cadrul Strategiei Europa 2020 – în special în cadrul 
Platformei europene de combatere a sărăciei –, conso-
lidând mecanismele pentru aplicarea instrumentelor 
juridice şi de politică şi îmbunătăţind funcţionarea in-
strumentelor financiare şi accesul la acestea, în special 
la fondurile structurale� Statele membre, regiunile şi 
municipalităţile trebuie să-şi încadreze intervenţiile 
privind romii în politicile naţionale (adică în strategiile 

privind locuinţele sociale, în politicile de incluziune, în 
politicile şi strategiile privind învăţământul şi forţa de 
muncă) şi să explice instrumentele financiare disponibile 
pentru implementarea lor, evidenţiind inclusiv legătura 
cu strategiile naţionale de integrare a romilor� Instru-
mentele juridice, de politică şi financiare ale UE pot fi 
valorificate eficient prin asigurarea unei susţineri adecvate 
pentru SNIR, precum şi pentru politici şi planuri: de fapt, 
strategiile naţionale încadrate corespunzător în instru-
mentele şi politicile europene se pot baza pe cadrul 
juridic al UE, pot fi consolidate de politici şi pot beneficia 
de resurse financiare substanţiale pentru atingerea 
obiectivelor avute în vedere�

4.1. Instrumente juridice

UE are la bază respectarea drepturilor fundamentale, 
asigurată, în ultimă instanţă, de Curtea de Justiţie a UE� 
Strategiile naţionale privind romii, politicile, planurile de 
acţiune şi proiectele trebuie să fie bazate explicit pe 
drepturi, pentru a avea certitudinea că romii, în calitate 
de cetăţeni sau rezidenţi ai statelor membre UE, se pot 
bucura pe deplin de drepturile lor fundamentale 
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Corelarea modelelor cu 
instrumentele şi politicile UE
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consolidată a Tratatului privind 
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Document disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/.  
Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene. Jurnalul 
Oficial al UE. C83, volumul 53. 
Document disponibil la adresa: 
http://www.consilium.europa.eu/
treaty-of-lisbon. UE (2000c) op. cit.

74 Consiliul European (2000a) 
op. cit.; Consiliul European 
(2000b) op. cit.

75 Consiliul European şi Parlamentul 
European (2006), Directiva 
2006/54 a Consiliului European 
şi a Parlamentului European din 
5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de 
şanse şi al egalităţii de tratament 
între bărbaţi şi femei în materie 
de încadrare în muncă şi de 
muncă. Document disponibil la 
adresa: http://eur-lex.europa.eu/.

76 Consiliul European (2008), 
Decizia-cadru 2008/913/JAI 
a Consiliului din 28 noiembrie 
2008 privind combaterea 
anumitor forme şi expresii 
ale rasismului şi xenofobiei 
prin intermediul dreptului 
penal. Document disponibil 
la adresa: http://europa.eu/
legislation_summaries/

77 Alte convenţii şi recomandări ale 
Organizaţiilor Naţiunilor Unite şi 
ale UNESCO şi un compendiu de 
bune practici sunt disponibile la 
adresele de mai jos: 
http://www.hrea.org/ 
http://www.unesco.org/ 
http://www.ohchr.org/

78 Consiliul Europei (1950), 
Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului. Roma, 
4 noiembrie 1950, şi cele 
cinci protocoale ale acesteia. 
Document disponibil la 
adresa: http://www.hri.org/.

prevăzute în legislaţia UE şi în tratatele internaţionale 
privind drepturile omului care au caracter obligatoriu 
pentru statele membre; ne vom referi pe scurt la câteva 
dintre ele şi la modul în care trebuie aplicate în strategiile 
şi politicile privind romii�

Tratatul UE şi Carta drepturilor 
fundamentale:73

UE „se întemeiază pe valorile respectării demnităţii 
umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, 
precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv 
a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor�“ (ar-
ticolul 2 al Tratatului privind Uniunea Europeană)� Tratatul 
de la Lisabona a aprofundat competenţele UE în dome-
niul tratamentului egal şi al nediscriminării� UE recunoaşte 
drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, atribuindu-
le aceeaşi valoare juridică pe care o au şi Tratatele 
(articolul 6)� Toate cele şase tipuri de drepturi înscrise în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care 
are caracter obligatoriu pentru instituţiile UE şi statele 
membre la implementarea legislaţiei Uniunii – demni-
tatea, libertăţile, egalitatea, solidaritatea, drepturile 
cetăţenilor, justiţia – trebuie să stea la baza tuturor 
politicilor care vizează incluziunea şi promovarea romilor 
şi a altor grupuri vulnerabile�

Directive ale UE:

Directiva 2000/43/CE privind egalitatea rasială74 
interzice atât discriminarea directă, cât şi cea indirectă 
şi consideră hărţuirea drept o formă de discriminare� Ea 
le oferă tuturor persoanelor protecţie împotriva 
discriminării pe baza originii rasiale sau etnice în ocuparea 
forţei de muncă şi formare, educaţie, protecţie socială 
(inclusiv securitate socială şi sănătate), avantaje sociale, 
apartenenţă şi implicare în organizaţiile sindicale şi 
patronale şi accesarea şi furnizarea de bunuri şi servicii, 
inclusiv locuinţe� Toate statele membre ale UE şi-au 
instituit deja organisme responsabile cu egalitatea, care 
pot primi plângeri de discriminare, deşi competenţa 
mandatului acestora variază� 

Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul UE pentru 
cetăţenii UE reglementează dreptul la liberă circulaţie 
şi şedere în întreaga UE şi zona AELS pentru toţi cetăţenii 
UE şi rudele acestora; romii care au naţionalitatea unui 
stat membru sau sunt rude ale unor cetăţeni ai UE 
beneficiază de drepturile de liberă circulaţie şi şedere 
conferite cetăţenilor UE de Tratatul privind UE şi de 
Directivă, în aceleaşi condiţii ca orice alt cetăţean al UE�

Alături de aceste directive, pot fi relevante pentru 
protecţia romilor împotriva discriminării şi alte directive, 

concentrate asupra unor domenii specifice, cum este 
cazul Directivei 2006/54 privind egalitatea de gen în 
materie de încadrare în muncă (2006)�75 

Decizia-cadru din noiembrie 2008 privind 
combaterea rasismului şi a xenofobiei.76Scopul 
acestei decizii-cadru este de a se asigura că, în toate 
statele membre, comportamentele de natură rasistă şi 
xenofobă se pedepsesc prin sancţiuni penale efective, 
proporţionale şi disuasive� Pentru orice alte infracţiuni 
faţă de cele menţionate în decizia-cadru, statele membre 
sunt obligate să se asigure că motivaţia rasistă şi 
xenofobă este considerată o circumstanţă agravantă 
sau, dacă este cazul, pentru a se asigura că instanţele 
judecătoreşti pot ţine seama de această motivaţie în 
stabilirea pedepselor�

Convenţii internaţionale:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
(DUDO): precizează în articolul 25, în relaţie cu locuin-
ţele: „Orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i 
asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, 
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea 
medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are 
dreptul la asigurarea în caz de şomaj, boală, invaliditate, 
văduvie, bătrâneţe sau în celelalte cazuri de pierdere 
a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări 
independente de voinţa sa.“ Dreptul la educaţie este 
inclus în articolul 26, după cum urmează:77: 1. Orice 
persoană are dreptul la învăţătură. Învăţământul trebuie 
să fie gratuit, cel puţin în ceea ce priveşte învăţământul 
elementar şi general. Învăţământul elementar trebuie 
să fie obligatoriu. Învăţământul tehnic şi profesional 
trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul 
superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tu-
turora, pe bază de merit. 2. Învăţământul trebuie să 
urmărească dezvoltarea deplină a personalităţii umane 
şi întărirea respectului faţă de drepturile omului şi liber-
tăţile fundamentale. El trebuie să promoveze înţelegerea, 
toleranţa, prietenia între toate popoarele şi toate gru-
purile rasiale sau religioase, precum şi dezvoltarea 
activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru menţinerea 
păcii.

Aderarea UE la Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) a devenit o obligaţie legală în baza 
Tratatului de la Lisabona şi constituie o etapă majoră în 
ceea ce priveşte protejarea drepturilor omului în Europa, 
deşi procesul nu este încă finalizat� CEDO protejează 
drepturile civile şi politice fundamentale şi prevede un 
aparat de aplicare prin intermediul Curţii Europene 
a Drepturilor Omului� Articolul 14 conţine o interdicţie 
privind discriminările pe bază de „sex, rasă, culoare, limbă, 
religie, opinie politică sau de altă natură, origine naţională 
sau socială, asociere cu o minoritatea naţională, propri-
etate, naştere sau alt statut“�78 

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon
http://www.consilium.europa.eu/treaty-of-lisbon
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.hrea.org/
http://www.unesco.org/
http://www.ohchr.org/
http://www.hri.org/
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81 Comisia Europeană 
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82 De fapt, Orientările integrate 
pentru politicile economice şi de 
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Există şi alte convenţii şi instrumente internaţionale privind 
drepturile omului care se referă la aspecte strâns legate 
de situaţia romilor, ele trebuind plasate în centrul abordărilor 
statelor membre referitoare la incluziunea romilor: de 
exemplu, Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială, Pactul internaţional privind 
drepturile civile şi politice, Pactul internaţional privind drep-
turile economice, sociale şi culturale, Convenţia cu privire 
la drepturile copilului şi Convenţia privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare împotriva femeilor, Convenţia 
privind statutul apatrizilor (1954), Convenţia privind redu-
cerea cazurilor de apatridie (1961) şi convenţiile relevante 
ale OIM referitoare la egalitate, nediscriminare în ceea ce 
priveşte încadrarea în muncă şi munca, politica de angajare, 
politica socială, libertatea de asociere, munca forţată, 
munca prestată de către copii�79

4.2. Instrumente de politică

Politicile privind romii trebuie să se concentreze în mol 
clar şi concret asupra romilor şi să se ocupe de problemele 
romilor prin măsuri explicite de prevenire şi compensare 
a dezavantajelor cu care se confruntă aceştia� Politicile 
privind romii nu pot fi separate însă de alte politici; 
dimpotrivă, instrumentele de politică existente la nivel 
european trebuie să abordeze aspectele privind romii 
conform propriilor obiective şi domenii de acţiune, iar 
pentru a fi eficiente, politicile privind romii trebuie să fie 
încadrate în alte instrumente de politică europeană� 
Parlamentul European şi Consiliul Europei au jucat un 
rol activ în anii anteriori, sprijinind rezoluţii, proiecte etc� 
La nivelul UE, există atât instrumente de politică specifice 
concentrate asupra romilor, cât şi instrumente de politică 
mai generale, de pe urma cărora pot beneficia toate 
grupurile marginalizate, inclusiv romii� Politicile şi pro-
gramele naţionale şi locale pot valorifica aceste instru-
mente, beneficiind de ele�

Instrumentele de politică relevante 
pentru romi

Strategia Europa 2020:80 Europa 2020 este strategia 
de creştere a UE pentru deceniul următor, ea promovând 
o economie inteligentă, durabilă şi incluzivă� Trei dintre cele 
cinci valori-ţintă propuse la nivel european (statele membre 
UE şi-au definit şi ele propriile valori-ţintă naţionale sub 
acest titlu) au relevanţă directă pentru situaţia romilor: 
ocuparea forţei de muncă (o proporţie de angajare de 75  % 
din populaţia cu vârste între 20-64 de ani); educaţia (re-
ducerea abandonului şcolar sub 10 %, iar cel puţin 40 % 
dintre persoanele între 30-34 de ani să absolve o formă 
de învăţământ superior); sărăcia/excluziunea socială (o 
reducere cu cel puţin 20 de milioane a numărului de per-
soane care se confruntă sau riscă să se confrunte cu sărăcia 
şi excluziunea socială)�

În cadrul Strategiei Europa 2020, statele membre şi-au 
redactat programele naţionale de reformă pentru 
deceniul următor� Comunicarea Comisiei (2011) prevede 
că strategiile naţionale de integrare a romilor trebuie să 
se înscrie şi să contribuie la cadrul mai larg al Strategiei 
Europa 2020, fiind necesară astfel consecvenţa cu pro-
gramele naţionale de reformă�81 Procesul Europa 2020, 
inclusiv programele naţionale de reformă, Platforma eu-
ropeană de combatere a sărăciei şi toate procesele care 
au legătură cu metoda deschisă de coordonare oferă 
o ocazie unică de integrare a aspectelor privind romii în 
politicile generale şi de includere a măsurilor referitoare la 
romi în reforme cu o anvergură mai mare�82

Platforma europeană de combatere a sărăciei: 
Platforma europeană de combatere a sărăciei este una 
dintre iniţiativele principale ale strategiei Europa 2020, 
obiectivul său fiind „garantarea coeziunii sociale şi terito-
riale, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă 
să fie distribuite echitabil, iar persoanelor ce se confruntă 
cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea 
de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în soci-
etate�“ Printre alte funcţii, platforma va constitui un forum 
care va încuraja implicarea, schimbul de bune practici şi 
cooperarea dintre diferiţi actori� La nivel naţional, platforma 
va facilita definirea şi implementarea de măsuri referitoare 
la circumstanţele specifice ale grupurilor aflate în situaţii 
speciale de risc (de exemplu, romii)� 

Alte iniţiative importante: Şi în cadrul altor iniţiative 
au fost prevăzute acţiuni ce ar putea implica şi pot avea 
în vedere aspectele referitoare la romi şi la politicile privind 
romii (Tineretul în mişcare, Uniunea Inovaţiei, Agenda pentru 
noi competenţe şi locuri de muncă, Recomandarea privind 
abandonul şcolar timpuriu, Egalitatea în sistemele de 
educaţie şi formare, Agenda digitală)�83 De exemplu, Tine-
retul în mişcare a stabilit patru linii de acţiune şi 28 de 
iniţiative legate de formarea continuă şi învăţarea pe tot 
parcursul vieţii, angajarea tinerilor, inclusiv acţiuni pentru 
validarea învăţării neformale şi informale, sprijinirea formării 
profesionale şi a măsurilor de activare şi instrumente de 
microfinanţare pentru tinerii întreprinzători� Agenda pentru 
noi competenţe şi locuri de muncă se va concentra, printre 
alte acţiuni, pe asigurarea unor stimulente adecvate pentru 
persoane şi companii pentru formarea profesională, dez-
voltarea capacităţilor şi alte competenţe legate de accesul 
la piaţa muncii�

Metoda deschisă de coordonare (MDC) în domeniul 
protecţiei sociale şi al incluziunii sociale84 şi MDC 
în domeniul educaţiei. Prin MDC în domeniul protecţiei 
sociale şi al incluziunii sociale, UE oferă un cadru pentru 
dezvoltarea strategiei naţionale, precum şi pentru coor-
donarea politicilor între ţările UE cu privire la aspectele 
legate de sărăcie şi excluziunea socială, de serviciile de 
sănătate şi îngrijirea pe termen lung, precum şi de pensii� 
MDC poate fi utilă atunci când se concep strategii şi politici 
naţionale privind romii, pentru că ea permite evaluarea 

http://europa.eu/press_room/
http://ec.europa.eu/eu2020/index_ro.htm
http://ec.europa.eu/eu2020/index_ro.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0193:FIN:RO:PDF
http://ec.europa.eu/eu2020
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=753&langId=en
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85 Metoda deschisă de coordonare 
în materie de educaţie şi 
formare. Document disponibil la 
adresa: http://www.atee1.org/.

86 Comisia Europeană (2011d), 
Comunicare a Comisiei. 
O agendă a UE pentru drepturile 
copilului. COM(2011) 60 
final. Bruxelles, 15 februarie. 
Document disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/justice/. 

87 Comisia Europeană (2009b) 
Comunicarea Comisiei privind 
„Solidaritatea în domeniul 
sănătăţii: reducerea inegalităţilor 
în materie de sănătate în Uniunea 
Europeană”. Document disponibil 
la adresa: http://eur-lex.europa.eu/. 

88 Comisia Europeană (1997) 
European Union Anti-
discrimination policy: from Equal 
opportunities between women 
and men to combat racism. 
DG Cercetare. Document de 
lucru. Seria Libertăţi publice. 
Document disponibil la adresa: 
http://www.europarl.europa.eu/.

89 Informaţii disponibile la 
adresa: http://fra.europa.eu/. 

90 Descriere disponibilă la adresa: 
http://ec.europa.eu/culture/.

91 Comisia Europeană (2009a), 
„Platforma europeană pentru 
incluziunea romilor (Praga, 
24 aprilie 2009)”, MEMO 
09/193. Disponibilă la adresa: 
http://europa.eu/rapid/.

92 Informaţii disponibile la adresa: 
http://www.romadecade.org/about.

93 Informaţii disponibile la adresa: 
http://www.euromanet.eu/.

94 Informaţii disponibile la 
adresa: http://fra.europa.eu/.

95 Comisia Europeană 
(2010a), op. cit.

progreselor, precum şi stabilirea de standarde şi indicatori� 
Recenziile pot facilita schimbul reciproc şi învăţarea reci-
procă la nivel interguvernamental în domenii legate de 
educaţie, ocuparea forţei de muncă, protecţia socială şi 
incluziunea socială� Metoda deschisă de coordonare în 
educaţie se concentrează, de asemenea, pe domenii legate 
de romi, cum ar fi accesul şi incluziunea socială în cadrul 
învăţării pe tot parcursul vieţii, includerea tinerilor defa-
vorizaţi, măsurile preventive şi compensatorii împotriva 
abandonului şcolar timpuriu sau desegregarea învăţă-
mântului pentru copiii romi�85 

Agenda UE pentru drepturile copilului86 prezintă 
principii generale pentru a asigura respectaqE a prevede-
rilor referitoare la drepturile copiilor din Cartă şi din Con-
venţia cu privire la drepturile copilului� De asemenea, 
agenda prevede mai multe acţiuni concrete în domenii în 
care UE poate aduce plusvaloare reală, cum ar fi justiţia 
în interesul copilului, protejarea copiilor aflaţi în situaţii 
vulnerabile şi combaterea violenţei împotriva copiilor�

Politicile şi programele de sănătate: În Comunicarea 
Comisiei privind solidaritatea în domeniul sănătăţii, Comisia 
îşi declară angajamentul de a lua o serie de măsuri pentru 
a ajuta autorităţile naţionale să reducă inegalităţile din 
domeniul sănătăţii şi face referire explicit la inegalităţile 
din domeniul sănătăţii în ceea ce priveşte romii şi la 
condiţionările acestora�87 Măsurile ar include sprijinirea 
iniţiativelor care vizează în mod specific grupurile vulne-
rabile, inclusiv romii şi alte minorităţi etnice� 

Politicile antidiscriminare:88 De mai mult timp, insti-
tuţiile UE sprijină activ politicile care vizează combaterea 
discriminării etnice, precum şi a discursurilor rasiste şi 
xenofobe şi a infracţiunilor inspirate de ură� Agenţia pentru 
Drepturile Fundamentale (FRA) contribuie la asigurarea 
protejării drepturilor fundamentale ale oamenilor care 
trăiesc în UE� Agenţia face acest lucru adunând dovezi 
privind situaţia drepturilor fundamentale în întreaga UE 
şi formulând recomandări, pe baza dovezilor, privind mo-
dalitatea de ameliorare a situaţiei�89 

Alte instrumente: Pe scena europeană există multe 
alte instrumente şi iniţiative în materie de sănătate, ocu-
parea forţei de muncă, educaţie şi dezvoltare regională 
care pot fi disponibile pentru sprijinirea politicilor privind 
romii� De exemplu, Agenda europeană pentru cultură90 
stabileşte un nou cadru pentru implementarea şi dezvol-
tarea viitoare a politicilor culturale în UE, stabilind obiective 
strategice comune şi metode de lucru noi, bazate pe MDC� 

Instrumente specifice ale politicii privind 
romii: 

Platforma UE pentru incluziunea romilor91 este un 
forum care vizează schimbul de bune practici şi de 
experienţă între statele membre în domeniul incluziunii 

romilor, pentru a asigura un sprijin analitic şi a stimula 
cooperarea dintre toate părţile implicate în materie de 
romi, inclusiv organizaţii ale societăţii civile reprezentante 
ale romilor� În noul Cadru pentru strategiile naţionale de 
integrare a romilor, Comisia Europeană va conduce procesul 
platformei, iar rolul său va fi consolidat; platforma poate 
fi un forum adecvat nu numai pentru schimbul de informaţii, 
ci şi pentru încurajarea cooperării la niveluri multiple (între 
instituţiile internaţionale, guvernele naţionale şi societatea 
civilă), aliniind în acelaşi timp poziţiile şi conturând 
o înţelegere comună a politicilor privind romii� 

Deceniul de incluziune a romilor 2005–201592 
reprezintă un angajament politic din partea guvernelor 
europene de a ameliora statutul socioeconomic al romilor 
şi incluziunea socială a acestora� Deceniul este o iniţiativă 
internaţională care reuneşte douăsprezece guverne, 
organizaţii interguvernamentale şi neguvernamentale, 
precum şi societatea civilă romă, în vederea accelerării 
progresului către sporirea bunăstării romilor şi în vederea 
analizării respectivului progres într-un mod transparent 
şi cuantificabil, inclusiv în domeniul învăţământului� 
Deceniul s-a concentrat, în trecut, asupra planurilor şi 
activităţilor naţionale ale statelor membre din cele patru 
domenii prioritare (educaţie, ocuparea forţei de muncă, 
locuinţe şi sănătate), care coincid cu priorităţile stabilite 
de comisie în Cadrul UE pentru strategiile naţionale de 
integrare a romilor�

Reţeaua EURoma93 urmăreşte consolidarea rolului 
fondurilor structurale în ceea ce priveşte incluziunea 
romilor, pentru a identifica provocările şi posibilele soluţii 
de utilizare mai eficace şi mai eficientă a fondurilor 
structurale în scopul susţinerii politicilor care promovează 
integrarea economică şi socială a romilor� Formată din 
două organisme din fiecare dintre cele douăsprezece 
state membre (autorităţile naţionale de management 
al Fondului social european şi agenţiile responsabile de 
politicile privind romii), EURoma implică în activităţile 
sale Comisia Europeană, precum şi alte organizaţii 
internaţionale şi din societatea civilă, şi joacă un rol-cheie 
în identificarea metodelor de lucru şi facilitarea schimbului 
de informaţii, în contextul MDC, pentru identificarea de 
bune practici şi utilizarea îmbunătăţită a fondurilor 
structurale în scopul incluziunii romilor� 

Alte instrumente: Există numeroase alte organisme 
ale UE care sprijină în mod activ şi direct sau derulează 
iniţiative permanente cu orientare specifică asupra 
romilor� Situaţia romilor a fost, de exemplu, una dintre 
priorităţile FRA, care a publicat mai multe rapoarte în 
această privinţă�94 La rândul său, Comitetul Regiunilor 
şi-a prezentat avizul privind Comunicarea Comisiei 
„Integrarea socială şi economică a romilor în Europa“�95 
Instituţiile europene şi internaţionale precum OSCE şi 
diferite agenţii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite şi-au 
intensificat activităţile referitoare la romi, adesea în 
strânsă colaborare cu UE, şi contribuie la dezvoltarea 

http://www.atee1.org/
http://ec.europa.eu/justice/
http://eur-lex.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://fra.europa.eu/
http://ec.europa.eu/culture/
http://europa.eu/rapid/
http://www.romadecade.org/about
http://www.euromanet.eu/
http://fra.europa.eu/
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96 Grupul operativ privind romii al 
Comisiei Europene (2010) op. 
cit.; EURoma (2010) op. cit.

97  Comisia Europeană 
(2011a), op. cit.

98  Comisia Europeană (2011b), 
Propunere de Regulament al 
Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a unor 
dispoziţii comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală 
şi Fondul european pentru 
pescuit şi afaceri maritime, care 
fac obiectul cadrului strategic 
comun, precum şi de stabilire 
a unor dispoziţii generale privind 
Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006. Bruxelles, 6 
octombrie. COM (2011) 615 Final. 
Document disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/.

99  Ibid.

politicilor� Organizaţiile din societatea civilă, precum şi 
organizaţiile romilor, contribuie şi ele în mod activ la 
politicile privind romii derulate pe scena europeană� 

4.3. Instrumente financiare

În UE există o varietate de instrumente financiare care se 
pot utiliza pentru integrarea socio-economică a romilor şi 
pentru sprijinirea politicilor naţionale şi a strategiilor na-
ţionale privind romii� Ele nu reprezintă bugete specifice 
sau proiecte alocate romilor, ci se adresează mai degrabă 
aspectelor, domeniilor de lucru şi priorităţilor care sunt 
relevante pentru nevoile romilor şi pentru politicile privind 
romii� Cea mai mare parte a finanţării disponibile este 
legată de fondurile structurale şi este alocată statelor 
membre; în acest caz, chiar dacă reprezintă bani europeni, 
fondurile structurale sunt cuprinse în responsabilitatea 
statelor membre, care trebuie să gestioneze aceste bugete 
la nivelul cadrului naţional strategic şi al programelor 
operaţionale� Există, de asemenea, numeroase alte pro-
grame şi bugete mai mici de care pot beneficia romii şi 
care sunt alocate direct de către Comisia Europeană� 

Fondurile structurale

Concluziile Grupului operativ privind romii, precum şi ale 
raportului EURoma, au demonstrat importante puncte 
slabe în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor structurale 
pentru incluziunea romilor�96 Implementarea este îngre-
unată de modelele de gestionare şi mecanismele de 
coordonare ineficiente, precum şi de mai multe blocaje� 
Mai mult, nivelul sumelor alocate este foarte scăzut, în 
special în ţările cu populaţii rome numeroase; de fapt, 
problema nu este lipsa banilor, ci accesul la bani şi ca-
pacitatea de absorbţie a statelor; în plus, există un grad 
foarte scăzut de răspundere şi foarte puţine informaţii 
disponibile privind rezultatele şi impacturile fondurilor 
structurale asupra romilor� În Comunicarea sa (2011),97 
Comisia a invitat statele membre să îşi modifice pro-
gramele operaţionale cofinanţate prin fondurile struc-
turale şi Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală, pentru a sprijini mai bine proiectele care vizează 
romii şi pentru a le alinia la strategiile proprii de integrare 
a romilor.

Fondurile structurale pot fi un instrument financiar vital, 
precum şi un instrument de politică relevant în cadrul 
implementării strategiilor naţionale privind romii� Propu-
nerile recente prezentate de către Comisie pentru revi-
zuirea bugetului, precum şi pentru reglementările din 
următoarea perioadă de programare (inclusiv fondurile 
structurale şi fondurile de extindere pentru perioada 
2014–2020),98 aduc îmbunătăţiri importante în ceea 
ce priveşte sporirea accesibilităţii şi a eficienţei fondurilor 
UE pentru incluziunea romilor� Printre altele, articolul� 5 

se referă la parteneriat şi la guvernanţa pe mai multe 
niveluri, inclusiv cu partenerii economici şi sociali, soci-
etatea civilă etc�, în pregătirea contractului de parteneriat� 
Articolul 7 se referă la promovarea egalităţii dintre bărbaţi 
şi femei şi la nediscriminare� Articolele 14c şi 87d, refe-
rindu-se la acordul de parteneriat, se concentrează asupra 
abordării integrate pentru vizarea unor nevoi specifice 
ale zonelor geografice sau ale grupurilor-ţintă afectate 
de sărăcie în cel mai înalt grad� Capitolul II accentuează 
importanţa dezvoltării locale plasate sub responsabili-
tatea comunităţii�

Propunerile Comisiei cu privire la reglementările viitoare 
evidenţiază, de asemenea, nevoia de eficacitate, de 
o abordare mai bine orientată şi de priorităţi legate de 
ocuparea forţei de muncă, de educaţie şi de incluziunea 
socială; de fapt, una dintre cele 11 priorităţi ale regle-
mentărilor propuse privind fondurile structurale este 
combaterea sărăciei, promovarea incluziunii sociale şi 
egalitatea de şanse; într-o anumită măsură, combaterea 
discriminării este considerată drept obiectiv transversal 
al tuturor fondurilor structurale� Posibila includere a con-
diţionalităţilor ex-ante pentru obiectivul tematic de 
promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei 
ar putea obliga statele membre să instituie o strategie 
naţională pentru reducerea sărăciei, care să conţină 
o cartografiere a concentrării teritoriale şi să se concen-
treze asupra grupurilor marginalizate şi dezavantajate, 
inclusiv asupra romilor�99

Datorită avantajelor şi potenţialelor lor, fondurile struc-
turale nu sunt numai un instrument financiar, ci şi un 
instrument de politică: de fapt, proiectele durabile pe 
termen lung, sprijinul financiar extins şi posibilitatea de 
combinare a nivelurilor de acţiune (acţiuni implementate 
concomitent la nivel naţional – politici – şi la nivel local – 
de bază) pot contribui la realizarea unor impacturi pozitive 
semnificative� De asemenea, fondurile structurale creează 
oportunităţi pentru o abordare holistică a dezvoltării 
economice şi a coeziunii sociale, acoperind mai multe 
domenii, printre care şi educaţia, ocuparea forţei de 
muncă, investiţiile în infrastructuri şi combaterea exclu-
ziunii� În cadrul fondurilor structurale, se pot dezvolta 
sisteme de parteneriat puternice; de fapt, parteneriatul 
dintre organizaţiile publice şi private (autorităţi publice, 
companii, mass-media şi sectorul terţ nonprofit) este 
posibil şi de dorit pentru conceperea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea politicilor� 

•  FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) 
se poate folosi în completarea investiţiilor realizate 
cu finanţare naţională, regională sau locală pentru 
proiectele de infrastructură şi din domeniul 
locuinţelor prin care se urmăreşte ameliorarea 
condiţiilor romilor care trăiesc în cartiere 
defavorizate din zonele urbane, în aşezări rurale 
segregate şi în microregiuni defavorizate� FEDR 
contribuie la acţiuni în domeniul reabilitării urbane, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/
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100  Parlamentul European 
şi Consiliul UE (2010), 
Regulamentul (UE) nr. 437/2010 
al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 19 mai 2010 de 
modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1080/2006 privind 
Fondul european de dezvoltare 
regională în ceea ce priveşte 
eligibilitatea intervenţiilor în 
domeniul locuinţelor în favoarea 
comunităţilor marginalizate. 
Document disponibil la adresa: 
http://eur-lex.europa.eu/.

101  Se pot găsi exemple concrete 
în publicaţia „Fondul 
Social European şi romii”: 
http://ec.europa.eu/esf.

102 Ibid.

103  Mai multe informaţii la adresa: 
http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-programme/
doc78_en.htm. 

104  Informaţii suplimentare 
la adresa: http://ec.europa.
eu/education/lifelong-
learning-programme/
doc84_en.htm.

105  Mai multe informaţii la adresa: 
http://ec.europa.eu/education/
lifelong-learning-programme/
doc86_en.htm.

106  Mai multe informaţii la 
adresa: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-
programme/doc82_en.htm .

 

reunind, de exemplu, o varietate de intervenţii care 
sporesc calitatea vieţii şi permit totodată 
îmbunătăţirea infrastructurilor (de exemplu, 
îmbunătăţind legăturile de transport din zonele 
rurale)� 

Modificarea adusă articolului 7�2 al Regulamentului 
FEDR, cu scopul de a spori eficacitatea FEDR în ceea 
ce priveşte finanţarea locuinţelor pentru romi,100 
prevede că intervenţiile în domeniul locuinţelor ar 
trebui să aibă loc în cadrul unei abordări integrate 
pentru comunităţile marginalizate, incluzând cu 
precădere acţiuni în domeniile educaţiei, sănătăţii, 
afacerilor sociale, ocupării forţei de muncă şi secu-
rităţii, precum şi măsuri de desegregare, toate 
acestea având un grad ridicat de relevanţă pentru 
comunitatea romilor� În propunerile de regulamente 
pentru 2014-2020, Comisia propune ca obiectiv al 
fondurilor promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei şi sprijinirea întreprinderilor sociale�

De asemenea, reglementările FEDR oferă oportuni-
tăţi şi pentru alte tipuri de intervenţii, cum ar fi 
posibilitatea de cofinanţare a multor tipuri de infra-
structuri: infrastructura socială (de exemplu, centre 
de familie, creşe), infrastructura educaţională (de 
exemplu, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale 
şi liceale), infrastructura sănătăţii (de exemplu, 
îngrijire primară, spitale), investiţii ca parte a abor-
dărilor integrate asupra incluziunii romilor etc�

•  FSE (Fondul Social European) se poate folosi 
pentru dezvoltarea de proiecte care vizează spri-
jinirea formării profesionale şi a accesului la locuri 
de muncă, inclusiv medierea cu întreprinderile şi 
crearea directă de locuri de muncă, precum şi 
pentru cofinanţarea unui set amplu de măsuri, de 
la formare până la activităţi independente, antre-
prenoriale şi de microcredite�101 De exemplu, se 
poate folosi în domeniul educaţiei pentru a cofi-
nanţa măsurile de formare, a facilita legăturile 
dintre şcoli şi comunitatea romă, a implementa 
măsuri de evitare a abandonului şcolar timpuriu 
şi a promova educaţia în rândul adulţilor�102 FSE 
poate contribui semnificativ la reducerea discri-
minării, inclusiv a discriminării de gen� Propunerea 
de regulament privind FSE pentru 2014-2020 
accentuează că o proporţie de 20 % din finanţarea 
totală a FSE va viza promovarea incluziunii şi 
combaterea sărăciei� Romii sunt menţionaţi ca 
fiind unul dintre grupurile care trebuie acoperite 
în mod explicit de aceste fonduri�

•  Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) urmăreşte sprijinirea zonelor 
rurale prin îndeplinirea a trei obiective: sporirea 
competitivităţii sectorului agricol şi forestier; îm-
bunătăţirea mediului şi a zonei rurale; creşterea 

calităţii vieţii în zonele rurale şi încurajarea diver-
sificării economiei rurale� După cum am arătat în 
lucrarea de faţă, numeroşi romi, mai ales în unele 
ţări, trăiesc în zone rurale şi au o calitate redusă 
a vieţii; de fapt, acest fond ar putea aborda în mod 
specific microregiunile defavorizate în care se află 
numeroase aşezări rurale rome� 

Alte fonduri:

Există numeroase alte programe europene gestionate 
direct de către Comisie care pot sprijini activităţile privind 
romii şi proiectele care vizează romii, în domenii diverse, 
cum ar fi educaţia, sănătatea, ocuparea forţei de muncă 
etc� Cele mai multe dintre ele pot aduce o plusvaloare 
procesului politicilor şi pot facilita cercetarea, inovarea, 
schimburile internaţionale, învăţarea reciprocă, sensibili-
zarea şi formarea, precum şi conceperea instrumentelor 
de lucru şi a materialelor de intervenţie adaptate� Iată 
câteva dintre ele: 

•  Programul de învăţare pe tot parcursul 
vieţii le permite oamenilor din toate etapele vieţii 
să participe la experienţe de învăţare stimulante, 
contribuind totodată la dezvoltarea sectorului 
educaţiei şi formării în întreaga Europă�103 Există 
trei subprograme care finanţează proiecte la di-
ferite niveluri de educaţie şi formare care sunt 
relevante pentru incluziunea romilor:

•  COMENIUS. Unul dintre domeniile tematice 
asupra cărora se concentrează COMENIUS 
este îmbunătăţirea oportunităţilor educaţi-
onale pentru copiii lucrătorilor migranţi, ai 
călătorilor profesionali, ai romilor şi ai 
nomazilor�104

•  GRUNDTVIG� Concentrându-se asupra 
„educaţiei adulţilor şi asupra altor trasee 
educaţionale“, acţiunea Grundtvig sprijină 
numeroase proiecte care vizează cerinţele 
educaţionale ale grupurilor sociale „greu 
accesibile“, inclusiv ale romilor şi ale noma-
zilor, pentru a le spori angajabilitatea şi 
capacitatea de a intra sau a reveni la edu-
caţia formală�105

•  Leonardo da Vinci, care se concentrează 
asupra educaţiei şi formării profesionale şi 
poate sprijini sporirea atractivităţii educaţiei 
profesionale a romilor pentru tineri, precum 
şi dobândirea de către tineri a unor noi com-
petenţe, cunoştinţe şi calificări�106

•  Programul de acţiune comunitară şi PRO-
GRESS� Acestea sprijină o varietate de acţiuni 
menite să combată discriminarea şi 
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să promoveze egalitatea, întreprinse de către 
organisme publice, ONG-uri, sindicate şi anga-
jatori, dar includ şi organizaţii de tineret, profesori, 
personal medical, organe de poliţie şi de presă�107

•  Programul Drepturi fundamentale şi ce-
tăţenie� Acordă sprijin activităţilor întreprinse 
de către organizaţii şi instituţii private sau publice 
(autorităţi naţionale, regionale sau locale, catedre 
universitare şi centre de cercetare) care vizează, 
de exemplu combaterea rasismului şi a xenofo-
biei şi protejarea drepturilor copilului�108 

•  Al doilea program de acţiune comunitară 
în domeniul sănătăţii 2008-2013 include, 
printre cele trei obiective ale sale, promovarea 
sănătăţii, reducerea inegalităţilor din domeniul 
sănătăţii şi creşterea numărului de ani sănătoşi 
din viaţă�109

•  Instrumentul european de microfinanţare 
Progress� Acesta este un program nou, care 
oferă microcredite persoanelor care şi-au pierdut 
locul de muncă şi doresc să-şi înfiinţeze propria 
întreprindere mică�110

•  Programul Europa pentru cetăţeni 2007-
2013� Obiectivul acestui program este de 
a apropia Europa de cetăţenii săi şi de a le 
permite acestora să participe pe deplin la con-
strucţia proiectului european� Prin acest program, 
cetăţenii au posibilitatea de a fi implicaţi în 
schimburi transnaţionale şi activităţi de coope-
rare, contribuind la dezvoltarea unui simţ al 
apartenenţei la idealuri europene comune şi 
încurajând procesul de integrare 
europeană�111

•  Printre alte programe relevante pentru romi se 
numără multilingvismul (programe în domeniul 
educaţiei şi al formării),112 programul Tineret în 
acţiune,113 politicile culturale şi dialogul 
intercultural�114

107  Mai multe informaţii la 
adresa: http://ec.europa.
eu/antidiscrimination.

108  Mai multe informaţii la 
adresa: http://ec.europa.eu/
justice/fundamental-rights/
programme/index_en.htm. 

109  Mai multe informaţii la 
adresa: http://ec.europa.
eu/health/programme/
policy/2008-2013/index_en.htm. 

110  Mai multe informaţii la 
adresa: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=836.

111  Mai multe informaţii la 
adresa: http://eacea.ec.europa.
eu/citizenship/index_en.php.

112  Mai multe informaţii la 
adresa: http://ec.europa.eu/
languages/index_en.htm.

 113  Mai multe informaţii la 
adresa: http://ec.europa.
eu/youth/index_en.htm.

114  Comisia Europeană (2008b) 
Intercultural Dialogue: 
Support through EU 
programmes (Luxemburg: 
Comisia Europeană).
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APLICAŢIA CEA MAI PROBABILĂ A INSTRUMENTELOR

DOMENII INSTRUMENTE 
JURIDICE

INSTRUMENTE DE 
POLITICĂ

INSTRUMENTE 
FINANCIARE

TOATE 
DOMENIILE

- Tratatul privind UE

-  Carta Drepturilor 
Fundamentale

-  Directiva 2000/43/CE 
privind egalitatea 
rasială

-  Decizia-cadru 
2008/913/JAI

- DUDO

- CEDO

-  Alte tratate 
internaţionale privind 
drepturile omului: 
CERD, CESCR�

-  Strategia Europa 
2020

- MDC în PS şi IS

-  Programele naţionale 
de reformă

-  Platforma europeană 
de combatere 
a sărăciei

-  Politicile 
antidiscriminare

-  Platforma UE pentru 
romi

-  Studiile şi rapoartele 
FRA

- Deceniul Romilor

- Reţeaua EURoma

- FEDR

- FSE

-  Programul Drepturi 
fundamentale şi 
cetăţenie

- PROGRESS

EDUCAŢIE - CRC -  Tineretul în mişcare

-  Agenda UE pentru 
drepturile copilului

- MDC în educaţie

-  Recomandare privind 
abandonul şcolar 
timpuriu

-  Egalitatea în 
domeniul educaţiei

-  Programul „Tineret în 
acţiune”

- Multilingvism

- GRUNDTVIG

- COMENIUS
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OCUPAREA 
FORŢEI DE 

MUNCĂ

-  Directiva privind 
egalitatea la 
ocuparea forţei de 
muncă 2000/78/CE 

-  Convenţiile OIM: 
egalitate, 
nediscriminare în ceea 
ce priveşte încadrarea 
în muncă şi munca, 
politica privind 
ocuparea forţei de 
muncă, politica socială, 
libertatea de asociere, 
munca forţată, munca 
prestată de către copii

-  Agenda pentru noi 
competenţe şi locuri 
de muncă

-  Recomandare privind 
sistemele de formare

- FEADR

- FEDR

- Leonardo da Vinci

-  Instrumentul 
european de 
microfinanţare 
Progress

SĂNĂTATE -  Directiva UE privind 
asistenţa medicală 
transfrontalieră din 
2011

-  Comunicarea 
Comisiei privind 
solidaritatea în 
domeniul sănătăţii

-  Al doilea program de 
acţiune în domeniul 
sănătăţii 2008-2013

LOCUINŢE FEDR

ALTE DOMENII 
SPECIFICE

-  CEDAW

-  Directiva 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă 
circulaţie şi şedere pe 
teritoriul UE al 
cetăţenilor UE

-  Convenţia privind 
statutul apatrizilor 
(1954)

-  Directiva 2006/54/CE 
privind egalitatea de 
tratament între bărbaţi 
şi femei în materie de 
încadrare în muncă

-  Convenţia privind 
reducerea cazurilor de 
apatridie (1961)

-  Agenda europeană 
pentru cultură

- Uniunea Inovaţiei

- Agenda digitală

-  Politicile culturale şi 
dialogul intercultural

-  Programul Europa 
pentru cetăţeni
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Anexe5.
ANEXA 1: Principii de bază comune pentru incluziunea romilor

Principiul nr. 1: politici constructive, pragmatice şi nediscriminatorii

Politicile care vizează incluziunea persoanelor rome respectă şi realizează valorile fundamentale ale Uniunii Europene, 
care includ drepturile omului şi demnitatea umană, nediscriminarea şi egalitatea de şanse, precum şi dezvoltarea 
economică� Politicile de incluziune a romilor sunt integrate în politicile generale, în special în domeniul educaţiei, al 
ocupării forţei de muncă, al afacerilor sociale, al locuinţelor şi al securităţii� Scopul acestor politici este de a le asigura 
romilor un acces eficace la oportunităţi egale în societăţile statelor membre�

Principiul nr. 2: adaptarea explicită, dar nu exclusivă

Adaptarea explicită, dar nu exclusivă la persoanele rome este esenţială pentru iniţiativele politicilor de incluziune� 
Acest lucru presupune concentrarea asupra romilor ca grup-ţintă, fără a exclude însă alte persoane aflate în cir-
cumstanţe socioeconomice similare� Această abordare nu separă intervenţiile adresate romilor de iniţiativele de 
politică din sfera mai largă� În plus, în cazurile unde acest lucru este relevant, trebuie luat în calcul impactul probabil 
al unor politici şi decizii mai cuprinzătoare asupra incluziunii sociale a romilor�

Principiul nr. 3: abordarea interculturală

Este nevoie de o abordare interculturală care să implice romii împreună cu persoane de origini etnice diferite� Fiind 
esenţiale pentru eficacitatea comunicării şi a politicii, învăţarea şi competenţele interculturale merită să fie promovate 
concomitent cu combaterea prejudecăţilor şi a stereotipurilor�

Principiul nr. 4: vizarea integrării în masa populaţiei

Toate politicile de incluziune vizează inserţia romilor în societatea generală (instituţii de învăţământ generale, locuri 
de muncă generale şi locuinţe generale)� Acolo unde se mai păstrează încă forme de învăţământ sau de locuinţe 
parţial sau complet segregate, politicile de incluziune a romilor trebuie să vizeze depăşirea acestei moşteniri� Trebuie 
evitată dezvoltarea unor pieţe de muncă artificiale şi separate pentru romi�

Principiul nr. 5: conştientizarea dimensiunii de gen

Iniţiativele politicilor de incluziune a romilor trebuie să ţină cont de nevoile şi circumstanţele femeilor rome� Aceste 
iniţiative abordează aspecte precum discriminarea multiplă şi problemele accesului la asistenţă medicală şi la ajutor 
pentru creşterea copilului, dar şi aspecte precum violenţa domestică şi exploatarea�

Principiul nr. 6: transferul politicilor bazate pe date factuale

Este esenţial ca statele membre să înveţe din experienţele proprii de dezvoltare a iniţiativelor de incluziune a romilor 
şi să comunice experienţele lor şi altor state membre� Este recunoscut faptul că dezvoltarea, implementarea şi 
monitorizarea politicilor de incluziune a romilor necesită o bună bază de date socioeconomice colectate cu regula-
ritate� Dacă este relevant, se ţine cont şi de exemplele şi experienţele unor politici de incluziune socială orientate 
spre alte grupuri vulnerabile, atât din UE, cât şi din afara Uniunii�
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Principiul nr. 7: utilizarea instrumentelor comunitare

La dezvoltarea şi implementarea politicilor lor care vizează incluziunea romilor, este esenţial ca statele membre să 
valorifice din plin instrumentele comunitare, inclusiv instrumentele juridice (Directiva privind egalitatea rasială, 
Decizia-cadru privind rasismul şi xenofobia), instrumentele financiare (Fondul Social European, Fondul European de 
Dezvoltare Regională, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Instrumentul de asistenţă pentru preaderare) 
şi instrumentele de coordonare (metodele deschise de coordonare)� Statele membre trebuie să asigure conformitatea 
utilizării instrumentelor financiare cu aceste principii de bază comune şi să îşi utilizeze experienţa în cadrul Comisiei 
Europene în ceea ce priveşte evaluarea politicilor şi a proiectelor� Recenzia şi transferul de bune practici sunt şi ele 
facilitate la nivel de experţi prin EURoma (Reţeaua Europeană privind Incluziunea Socială şi Romii în Cadrul Fondurilor 
Structurale)�

Principiul nr. 8: implicarea autorităţilor regionale şi locale

Statele membre trebuie să conceapă, să dezvolte, să implementeze şi să evalueze iniţiativele de politici privind 
incluziunea romilor în strânsă colaborare cu autorităţile regionale şi locale� Aceste autorităţi joacă un rol-cheie în 
implementarea practică a politicilor�

Principiul nr. 9: implicarea societăţii civile

De asemenea, statele membre trebuie să conceapă, să dezvolte, să implementeze şi să evalueze iniţiativele de 
politici pentru incluziunea romilor în strânsă colaborare cu actorii societăţii civile, cum ar fi organizaţiile neguverna-
mentale, partenerii sociali şi persoanele din domeniul academic/cercetătorii� Implicarea societăţii civile este recunoscută 
ca fiind vitală atât pentru mobilizarea experienţei, cât şi pentru diseminarea cunoştinţelor necesare pentru dezvoltarea 
responsabilităţii şi a dezbaterilor publice pe tot parcursul procesului politicii�

Principiul nr. 10: participarea activă a romilor

Eficacitatea politicilor creşte prin participarea romilor la fiecare etapă a procesului� Implicarea romilor trebuie să 
aibă loc atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, ţinându-se cont de cunoştinţele experţilor în materie de romi 
şi ale funcţionarilor publici, precum şi consultând o varietate de părţi interesate rome în ceea ce priveşte conceperea, 
implementarea şi evaluarea iniţiativelor de politici� Este vital ca politicile de incluziune să fie bazate pe deschidere 
şi transparenţă şi să abordeze subiecte dificile sau tabu într-o manieră adecvată şi eficace� De asemenea, un rol 
esenţial îl au sprijinirea participării depline a romilor la viaţa publică, stimularea cetăţeniei lor active şi dezvoltarea 
resurselor lor umane�
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115  Aceşti factori au fost identificaţi 
ca fiind cei mai frecvenţi la 
revizuirea surselor secundare.  

ANEXA 2:  Factori care pot contribui la succesul programelor şi al 
proiectelor115

1. În planificarea şi gestionarea proiectelor

•  Abordare pe termen lung şi planificare adecvată�

•  Instrumente şi metode de lucru specifice şi flexibile, care să permită inovarea, pentru a realiza 
adaptarea permanentă la fiecare dintre comunităţile şi circumstanţele locale�

•  Caracterul eterogen al populaţiilor rome sugerează faptul că nu ar trebui elaborată o strategie unică 
pentru toţi, ci un set de abordări strategice care să ofere soluţii specifice pentru probleme în contextul 
geografic, economic, social şi juridic al acestora� 

•  Abordare bazată pe drepturi. 

•  Abordare integrală (proiecte care să acopere toate domeniile şi dimensiunile), ori de câte ori resursele 
financiare permit acest lucru� Planul integral trebuie să încorporeze politici sectoriale (orientare tematică 
asupra politicilor) şi să realizeze acţiuni la dimensiuni multiple� 

•  Abordare integrată (coordonare adecvată şi sinergii între diferitele domenii de lucru şi actori) şi nevoia 
de a găsi sinergii între toate domeniile politicii� Programe specifice şi adaptate pentru educaţie, ocuparea 
forţei de muncă, sănătate şi locuinţe, într-o bună coordonare cu serviciile sociale şi cu alte servicii, pe baza 
itinerarelor individuale�

•  Trebuie realizată o responsabilizare clară şi orientarea spre rezultate�

•  Accesul la locuri de muncă şi locuinţe sunt principalii factori determinanţi din zonele urbane 
(inclusiv pentru migranţii romi): corelarea dintre ocuparea forţei de muncă şi locuinţele sociale poate funcţiona 
ca un impuls iniţial, la aceasta adăugându-se activităţile de formare şi itinerarele educaţionale individuale 
(inclusiv susţinerea sistematică a copiilor romi pentru a preveni abandonul şcolar timpuriu)�

•  Sunt necesare abordări integrale în mediile rurale, iar acestea trebuie să se concentreze asupra locu-
inţelor, a infrastructurii şi a serviciilor publice, implicând romii în construirea şi reabilitarea locuinţelor 
proprii şi a mediului lor direct, precum şi adaptând serviciile la nevoile romilor�

•  Adaptarea serviciilor la nevoi şi stabilirea unor spaţii adecvate pentru aşezările temporare sunt de 
importanţă primordială în cazul nomazilor şi al romilor (semi)mobili�

•  Abordare de tip parteneriat: implicarea activă a romilor şi participarea activă a acestora în toate 
etapele procesului� Trebuie să implice acţiuni pentru consolidarea capacităţii pentru actorii implicaţi, 
adaptând criteriile şi abordările la circumstanţele locale�

•  Implicarea comunităţii locale în procesul decizional� 
•  Împuternicirea organizaţiilor locale existente şi valorificarea experienţei acestora�
•  Înlăturarea barierelor referitoare la procedurile administrative, sistemele de raportare, cerinţele oficiale, 

cofinanţare etc�, dacă urmează să fie implicate grupuri marginalizate, vulnerabile şi cu competenţe reduse�

•  Situaţia particulară a femeilor rome, în special formele multiple de discriminare şi inegalităţile de gen, 
trebuie luată în calcul în toate etapele proiectului: proiectare, implementare, monitorizare şi evaluare�

•  Este necesară o îmbunătăţire a know-how-ului şi a specializării şi trebuie conştientizată opinia 
publică. 

•  Diseminarea eficace a rezultatelor, care să implice reflecţia critică asupra factorilor de succes şi 
a neajunsurilor, pentru standardizarea politicilor proactive care vizează romii şi pentru a sensibiliza 
opinia publică cu privire la prejudecăţi şi discriminare�
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•  Transpunerea la o scară mai largă a strategiilor (a se vedea secţiunea următoare)�

•  Sunt necesare abordarea cauzelor principale ale problemelor (determinanţii structurali, inclusiv 
tendinţele macroeconomice) şi, ori de câte ori este posibil, vizarea aspectelor de politică „dure“ (discri-
minarea instituţională, reprezentarea politică şi aspectele care au legătură cu liderii romilor, cu relaţiile de muncă 
şi cu inegalităţile de gen) şi rezolvarea reacţiilor politice negative de fiecare dată când se manifestă�

•  Trebuie să se aibă în vedere integrarea aspectelor privind romii în politicile generale, dat fiind că 
majoritatea problemelor trebuie rezolvate prin politici structurale, iar criteriul central trebuie să fie cel al 
normalizării�

•  De aceea, programele adaptate nu pot deveni soluţii de politică permanente, ci trebuie definite mai 
degrabă printr-un obiectiv clar de încorporare în serviciile şi resursele publice generale�

•  Programele trebuie să atingă o „adaptarea explicită, dar nu exclusivă” în cadrul obiectivului mai 
larg al integrării participării romilor în societate� 

•  Programele generale ar trebui adaptate şi deschise romilor pentru a realiza integrarea� În egală măsură, 
programele care vizează romii ar trebui să includă şi alţi beneficiari potenţiali, în special persoane vulnerabile 
şi marginalizate�

•  Desegregarea trebuie să fie un criteriu-cheie al tuturor programelor din zonele urbane şi, de câte ori este 
posibil, dacă există resurse suficiente, şi al programelor din aşezările rurale izolate�

•  Acţiunile trebuie să asigure implicarea romilor ca agenţi ai schimbării, precum şi implicarea majorităţii 
societăţii, în vederea creşterii gradului de sensibilizare�

•  Sporirea eficacităţii măsurilor, mecanisme de monitorizare şi evaluare. Nevoia de politici bazate 
pe date factuale duce, invariabil, la reflecţia cu privire la trei aspecte care afectează eficacitatea acţiunilor şi 
dobândirea de know-how: colectarea datelor etnice, monitorizarea acţiunilor şi evaluarea rezultatelor pe baza 
unor indicatori măsurabili, care să includă informarea şi responsabilizarea�

•  Colectarea datelor etnice� Face obiectul unor controverse metodologice şi etice; totuşi, în absenţa 
unor informaţii dezagregate din punct de vedere etnic, politicilor le lipseşte credibilitatea, nefiind posibilă 
demonstrarea şi urmărirea progresului� Prelucrarea datelor dezagregate din punct de vedere etnic nu este 
ilegală în cadrul UE, iar politicile care vizează incluziunea socială necesită o bază de dovezi solidă�

•  Colectarea şi analiza periodică a datelor, pentru a dobândi o înţelegere mai profundă privind nevoile 
specifice ale populaţiei rome în toate cele patru domenii de intervenţie şi pentru a identifica eventualele 
modificări ale variabilelor care condiţionează situaţia socială a romilor�

•  Monitorizare şi evaluare: pentru facilitarea conceperii şi a implementării politicilor bazate pe date 
factuale şi pentru facilitarea dezvoltării unor intervenţii adaptate, sprijinite de programe generale�

•  Informare şi responsabilizare: pentru a verifica dacă activităţile întreprinse sunt implementate într-
adevăr în conformitate cu planul iniţial şi care sunt rezultatele lor propriu-zise, pentru a permite o redefinire 
a abordărilor şi a priorităţilor şi realocarea resurselor ori de câte ori este necesar� Pentru fiecare program 
şi proiect, ar trebui incluşi în procesul de planificare şi măsuraţi în rapoartele anuale indicatori minimi, cum 
ar fi, de exemplu, numărul de beneficiari dezagregaţi pe sexe, rezultatele-cheie, precum numărul de în-
treprinderi şi de contracte de muncă create sau numărul de romi care au beneficiat de formare�

•  Consolidarea funcţiei fondurilor structurale ca instrumente de politică, precum şi ca resurse 
financiare pentru incluziunea romilor, în vederea implementării de acţiuni la nivel local care să ducă la 
rezultate durabile pe termen lung şi să genereze iniţiative locale şi în alte state membre� În acest scop, trebuie 
realizate progrese în mai multe direcţii: 

•  Dat fiind faptul că se pot obţine transformări reale abia pe termen mediu, părţile interesate trebuie să 
planifice programele pe întreaga perioadă de şapte ani�



S O L U Ţ I I  P E N T R U  I N C L U Z I U N E A  R O M I L O R  Î N  U E :  P O L I T I C I  Ş I  T I P U R I  D E  A B O R D Ă R I
62

116  Subsidiaritatea se referă 
la principiul potrivit căruia 
autoritatea centrală ar trebui să 
aibă o funcţie subsidiară, ceea 
ce înseamnă că problemele 
sociale, economice şi politice 
trebuie abordate de către 
autoritatea competentă cea 
mai mică, cea mai de jos sau 
cea mai puţin centralizată. Este 
un principiu fundamental al 
legislaţiei UE, înscris în Tratatul 
de la Maastricht din 1992. 
Conform acestui principiu, UE 
poate adopta legi numai în 
cazurile în care reacţiile juridice 
ale statelor membre individuale 
nu pot rezolva în mod eficace 
o problemă. Din caracterul 
transnaţional al aspectelor 
care afectează comunitatea 
romă rezultă faptul că UE 
are un rol şi că poate aduce 
o plusvaloare oferind sprijin şi 
un cadru instituţional pentru 
planificarea, monitorizarea 
şi evaluarea instrumentelor 
de politici care vizează 
ameliorarea sănătăţii romilor. 

•  Trebuie combinate abordările naţionale şi cele locale, acţionând prin programe care funcţionează conco-
mitent cu o strategie naţională şi oferă răspunsuri locale la nevoi concrete� Acţiunile coordonate la nivelul 
UE şi implementate concomitent la nivel naţional (politici) şi la nivel local (de bază) au un impact dovedit: 
lansarea unui program la scară naţională ajută la acoperirea întregului teritoriu al ţării, dar permite în 
acelaşi timp articularea şi consolidarea politicilor privind romii, crearea de sinergii şi economii de scară, 
ceea ce duce la obţinerea unui feedback între abordările descendente şi cele ascendente� Coordonarea 
sponsorizată de UE accelerează acest feedback şi contribuie la corectarea practicilor dăunătoare�

•  Este indispensabil să existe o coordonare strânsă între departamentele sau agenţiile care gestionează 
fondurile (de exemplu, autorităţile de management) şi autorităţile responsabile cu planificarea politicilor 
pentru romi�

2. În procesele de guvernare

•  Dezbaterea dintre abordarea etnică şi abordarea excluziunii sociale s-a dovedit a fi una falsă pe termen 
lung, promovată, în unele cazuri, de o parţialitate în rândul organizaţiilor rome şi al administraţiilor locale�

•  O persoană romă este în primul rând o persoană (drepturile omului), apoi un cetăţean (drepturile 
sociale) şi abia în al treilea rând un rom (drepturile culturale), nu invers�

•  Combinarea dintre strategia descendentă şi abordările ascendente şi feedbackul sistemic dintre 
acestea� Nivelul naţional şi cel european joacă un rol vital în conceperea politicilor locale� 

•  Adaptarea la particularităţile locale şi mecanismele sistemice verticale de coordonare dintre diferite 
niveluri de guvernare (la nivel european-naţional-regional-local)�

•  Mecanisme de coordonare orizontale eficace (interdepartamentale, interministeriale şi cu reprezentanţii 
societăţii civile)�

•  Cadrul UE care abordează problemele naţionale şi microregionale într-o manieră holistică şi coordonată, 
pentru a avea certitudinea că toate eforturile duc într-adevăr la progrese substanţiale prin alinierea resurselor, 
evitarea paralelismelor şi a contradicţiilor şi atingerea unor rezultate în avantajul persoanelor rome�

•  Dimensiunea transnaţională şi subsidiaritatea: Inegalităţile cu care se confruntă populaţia 
romă trebuie considerate a fi o problemă transnaţională, fiind o problemă comună tuturor statelor 
membre UE într-o măsură mai mică sau mai mare� Procesele transnaţionale, inclusiv migraţia romilor, 
depăşesc şi interconectează contextele interne, prin urmare, nu pot fi rezolvate exclusiv de către 
administraţiile naţionale sau locale� Situaţiile variate ale romilor necesită o implicare europeană�

•  Coordonarea la nivel UE a politicilor naţionale care vizează reducerea inegalităţilor şi a dez-
avantajelor cu care se confruntă romii� Ţinând cont de capacitatea UE de a aborda problemele 
transnaţionale şi de a coordona activităţile instituţiilor multilaterale, naţionale şi locale, iniţiativele 
Uniunii ar trebui să susţină şi să completeze autoritatea statelor naţionale în domeniul serviciilor 
sociale, în conformitate cu principiul subsidiarităţii�116

•  Nevoia de planificare strategică pe baza diagnosticării situaţiei, în cooperare şi printr-un schimb de 
informaţii cu administraţia publică, liderii romi şi organizaţiile rome, precum şi cu actorii de pe piaţa 
privată, inclusiv cu mass-media�

•  Abordarea teritorială s-a dovedit a fi foarte eficace� Totuşi, ea nu se rezumă la identificarea unei mi-
croregiuni cu caracteristici similare, ci cuprinde şi adaptarea activităţilor, într-o abordare ascendentă, la 
diferitele circumstanţe şi nevoi ale fiecărei aşezări�

•  Abordarea de tip parteneriat, înţelegând că este importantă implicarea în proces a actorilor publici şi 
privaţi cheie, pe baza unei înţelegeri comune a aspectelor care trebuie abordate în vederea obţinerii unor 
rezultate eficace�

•  Coordonarea serviciilor universale şi a măsurilor adaptate: acţiuni explicite, dar nu exclusive – 
o abordare adaptată, dar nu segregată�
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•  Măsuri specifice care vizează segmentele comunităţilor de romi cele mai expuse excluziunii, compensând 
dezavantajele şi facilitând normalizarea� 

•  Măsurile specifice trebuie să fie bine conectate la serviciile publice� 
•  Abordările excesiv de adaptate şi necoordonate s-au dovedit a fi inadecvate�

•  Promovarea transversală a tratamentului egal şi prevenirea oricărei forme de discriminare�

•  Organizaţiile societăţii civile au un rol indispensabil în conceperea, implementarea şi evaluarea politicilor 
privind romii� O mişcare bine organizată a societăţii civile şi a romilor permite: 

•  apărarea mai bună a nevoilor romilor;
•  formularea unor răspunsuri actualizate şi inovatoare;
•  împuternicirea comunităţii de romi;
•  constituirea unui parteneriat esenţial în formularea politicilor publice;
•  identificarea permanentă a nevoilor romilor;
•  implicarea societăţii civile, inclusiv a resurselor economice�

•  Transpunerea la o scară mai largă şi transferabilitatea proiectelor. Proiectele trebuie să fie la 
o scară suficientă pentru:

•  a fi planificate adecvat;
•  a urma o abordare bazată pe drepturi;
•  a aborda cauzele principale ale problemelor;
•  a angaja comunitatea romă în proiectare şi gestionare;
•  a urma o abordare ascendentă într-un cadru macrostrategic holistic;
•  a dezvolta parteneriate şi a construi conexiuni instituţionale;
•  a realiza acţiuni integrale, funcţionând în mai multe dimensiuni;
•  a stabili o orientare a politicii, care să cuprindă mai multe teme distincte;
•  a implementa strategii robuste de monitorizare, evaluare şi diseminare;
•  a putea face faţă problemelor mai dificile referitoare la discriminare şi la schimbările politice;
•  a putea îndeplini cerinţele administrative impuse;
•  proiectele la scară mică sau microproiectele vor obţine probabil numai rezultate şi impacturi limitate 

şi izolate, necesitând implementarea cu un puternic caracter transferabil�

3. În cele patru domenii prioritare

În toate cazurile:

•  Implementarea principiului adaptării explicite, dar nu exclusive�

•  Ori de câte ori este posibil, o abordare holistică şi integrală şi o intervenţie intersectorială în domeniul 
educaţiei, formării, incluziunii pe piaţa muncii, locuinţelor şi sănătăţii�

•  Acţiunile adaptate nu presupun neapărat o abordare etnică, ci mai degrabă o abordare deschisă, care să 
ţină cont de circumstanţele etnice şi culturale specifice�

•  Abordarea teritorială defineşte acţiunile la nivel comunitar�

•  Situaţiile sunt abordate în funcţie de caracteristicile problemelor, nu de tipurile de persoane sau de grupuri 
afectate de probleme�

•  O abordare interculturală incluzivă, care respinge constrângerea implicită a abordărilor de politici asimila-
ţioniste şi de excludere faţă de romi, păstrându-şi însă compatibilitatea cu abordările bazate pe drepturi�

•  Implicarea romilor trebuie să aibă loc în etapele de planificare, implementare şi evaluare, atât la nivelurile 
de intervenţie macro, cât şi la cele micro�
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•  Nevoia de interlocutori diversificaţi din societatea civilă, pentru a reflecta caracterul eterogen al populaţiei 
rome şi realităţile diverse cu care se confruntă bărbaţii şi femeile rome:
-  asociaţii care pot reprezenta un sector al populaţiei rome (dar nu şi altele) şi cu care se pot forma alianţe 

pentru a lucra în unele domenii de intervenţie determinate (dar nu şi în altele);
-  mediatori romi, care pot transmite cunoştinţe valoroase cu privire la realitatea în care trăiesc comunităţile 

de romi;
-  membri ai populaţiei rome care nu sunt membri ai niciunei asociaţii sau biserici, dar care, datorită ex-

perienţei, studiilor şi sensibilităţii lor, pot aduce contribuţii valoroase la elaborarea şi evaluarea 
politicilor;

-  utilizatori ai serviciilor, care, prin relaţia lor cu personalul sau cu mediatorii, pot coopera în toate etapele 
de planificare şi implementare�

Educaţie

•  Susţinerea eficace pe termen lung a copiilor romi pentru satisfacerea unei serii de nevoi de dezvoltare este un 
element-cheie pentru întreruperea ciclului de sărăcie, în vederea înlăturării barierelor din calea educaţiei şi 
a sănătăţii�

•  Desegregarea, integrarea studenţilor romi în sistemele educaţionale generale prin crearea de programe de 
educaţie preşcolară şi asigurarea de subvenţii pentru alimente, îmbrăcăminte şi transport, pentru a facilita 
frecventarea grădiniţei de către copiii săraci�

•  Asigurarea educaţiei universale gratuite (sau cel puţin subvenţionate) la grădiniţă şi în ciclul primar, gimnazial 
şi liceal�

•  Implicarea familiilor de romi pentru sensibilizarea părinţilor (sau a tutorilor) şi pentru informarea acestora cu 
privire la beneficiile educaţiei şi ale îngrijirii timpurii� Sensibilizarea trebuie să se concentreze asupra etapelor 
de tranziţie dintre educaţia preşcolară (inclusiv cadrele informale) şi ciclul primar, gimnazial şi liceal şi asupra 
absenteismului de la şcoală�

•  Coordonarea sistematică a tuturor părţilor interesate, inclusiv a administraţiei publice (ministerele din domeniile 
educaţiei, politicii sociale, sănătăţii), a liderilor romi, a ONG-urilor rome, a conducerii şcolilor şi a profesorilor�

•  Coordonarea eficace dintre serviciile de sănătate şi cele de învăţământ şi dintre mediul profesional şi cel 
educaţional� 

Ocuparea forţei de muncă

Un set de măsuri de formare şi ocupare a forţei de muncă pentru populaţia în ansamblu, care să ofere avantaje şi 
populaţiei rome:

•  Tranziţia de la şcoala obligatorie la piaţa muncii� Decalajele trebuie reduse prin şcoli profesionale, ateliere de 
formare, ateliere de ocupare a forţei de muncă pentru tinerii romi, ţinând cont de dimensiunea de gen a muncii 
şi urmărind participarea activă atât a bărbaţilor, cât şi a femeilor la piaţa oficială a muncii�

•  Cursuri de formare, măsuri de inserţie pe piaţa muncii pentru cei cu venit minim�

•  Subvenţii pentru contractele de muncă acordate grupurilor dezavantajate din sectorul privat şi cel public�

•  Formule de economie socială, cum ar fi companiile de inserţie�

•  Accesul la încadrarea în muncă poate fi un bun punct de plecare pentru îmbunătăţiri în domenii precum locu-
inţele, sănătatea, educaţia, în special în contextele urbane�

•  Angajarea romilor în lucrări de construcţii din aşezări rurale şi formarea romilor în vederea deprinderii tehnicilor 
agricole moderne�
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Sănătate

•  Abordarea determinanţilor structurali ai sănătăţii: intervenţia intersectorială şi abordarea multidisciplinară:

•  Sănătatea umană ar trebui să fie un aspect transversal care să se regăsească în întregul proces decizional 
din diferite sectoare şi de la diferite niveluri�

•  Responsabilitatea comună a tuturor agenţilor implicaţi în intervenţii�
•  Transmiterea şi coordonarea intersectorială a informaţiilor�
•  Dezvoltarea de reţele sociosanitare, folosind mai multe canale de asigurare a bunăstării disponibile în 

anumite zone geografice: centre de sănătate, asociaţii ale romilor, diferite biserici, precum şi alte resurse 
asociative şi administrative�

•  Normalizarea şi consolidarea programelor de sănătate care vizează populaţia romă („adaptarea explicită, dar 
nu exclusivă”)

•  Acces egal şi universal la servicii de sănătate de calitate� Accesul egal al romilor la servicii de sănătate 
trebuie facilitat prin compensarea inegalităţilor sociale existente cu ajutorul unor programe care să vizeze 
nevoile specifice ale romilor (atenţia adaptată şi nediscriminatorie) şi să tindă mereu spre încorporarea 
ulterioară a populaţiei rome în cadrul resurselor normalizate�

•  Pentru ca normalizarea să fie eficace, agenţii sociali implicaţi în furnizarea serviciilor de sănătate trebuie 
să implementeze concomitent universalizarea serviciilor de sănătate, intervenţia intersectorială, formarea 
profesioniştilor ţinând cont de diversitate, medierea interculturală şi educaţia între egali�

•  Implicarea şi participarea populaţiei rome la toate procesele de intervenţie:

•  Administratorii de la nivel UE, naţional şi local, precum şi sectorul ONG-urilor, trebuie să evite căderea 
într-o abordare paternalistă a intervenţiilor de sănătate� 

•  De aceea, se recomandă implicarea romilor şi, acolo unde este posibil, asumarea statutului de lider de 
către romi ca mediatori şi ca agenţi ai propriei lor dezvoltări în toate procesele de intervenţie care îi 
afectează, pentru a asigura schimbările atitudinilor şi ale obiceiurilor nesănătoase� 

•  Includerea unei perspective de gen:

•  Sănătatea bărbaţilor şi a femeilor rome este definită de stilurile de viaţă divergente (alimentaţie, consumul 
de tutun, alcool şi alte droguri etc�), care, la rândul lor, sunt condiţionate de normele sociale care guvernează 
rolurile şi poziţiile diferite ale bărbaţilor şi ale femeilor în rândul populaţiei rome� 

•  Prioritizarea serviciilor de sănătate preventive prin vizarea femeilor, a copiilor şi a tinerilor romi:

•  Orice referire la romi este o referire la o populaţie extrem de tânără, peste jumătate din populaţie având 
sub 25 de ani�

•  Serviciile de sănătate preventive, care implică schimbări ale obiceiurilor şi ale comportamentelor, pot 
genera procese de transformare profunde prin vizarea copiilor� Copiii şi adolescenţii romi ar trebui vizaţi 
cu prioritate în campaniile de informare şi de educare, parţial şi pentru că ei acceptă mai uşor orice tip 
de intervenţie�

•  Ţinând cont de caracteristicile adolescenţilor şi ale tinerilor romi – definite printr-o etapă adultă relativ 
timpurie –, intervenţiile trebuie să aibă în vedere băieţii şi fetele rome, în vederea integrării medicinei 
preventive şi, în cazul consumului de droguri, înainte de apariţia primelor situaţii de consum�

•  Planificare pe termen lung, monitorizare şi evaluare

Locuinţe

•  Locuinţele s-au dovedit a fi un impuls iniţial esenţial şi un „punct fără întoarcere” pentru încorporarea socială 
a populaţiei rome în zonele urbane�
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•  Ori de câte ori este posibil, programele referitoare la locuinţe trebuie să facă parte dintr-o abordare integrală, 
vizând simultan problemele strâns interconectate ale locuinţelor segregate şi ale educaţiei, ale şomajului, 
ale accesului inegal la servicii, inclusiv la cele de sănătate, precum şi problemele de mediu, valorificând, pe 
cât posibil, oportunităţile oferite de modificarea adusă articolului 7�2 al regulamentului FEDR�

•  Reducerea segregării locuinţelor, inclusiv abordarea directă a izolării/segregării aşezărilor din zonele rurale 
şi din cele cu influenţe urbane�

•  Eliminarea oraşelor în stare de degradare, deconcentrarea şi strămutarea familiilor de romi în locuinţe 
normalizate răspândite în zonele urbane�

•  Selectarea de către administraţiile municipale a familiilor care urmează a fi strămutate, în acest scop fiind 
necesară o evaluare individualizată a nevoilor pentru facilitarea accesului la locuri de muncă, la educaţie 
şi la servicii de sănătate�

•  Municipalităţile trebuie să preia conducerea, dar acţiunile de la nivel local trebuie monitorizate îndeaproape 
şi coordonate de ministerele centrale, realizându-se continuitatea acţiunilor independent de schimbările de 
la nivelul guvernelor locale�

•  Eforturi sistematice din partea furnizorilor de servicii sociale de a ajunge la beneficiari, inclusiv din partea 
asistenţilor sociali şi a managerilor de proiect, identificarea nevoilor şi implicarea liderilor romi, a familiilor 
rome şi a persoanelor rome� Participarea beneficiarilor romi la procesul de planificare şi, dacă este posibil, 
la eforturile de reconstrucţie�

•  Acţiuni de sensibilizare şi de educare şi întâlniri cu capii de familie (bărbaţi şi femei), pentru a discuta despre 
utilizarea şi întreţinerea adecvată a locuinţelor, şi cu vecinii, în vederea evitării conflictelor interetnice şi 
a promovării unei coexistenţe constructive�

•  Implicarea romilor ca persoane de legătură între comunităţi şi serviciile publice�

•  Asigurarea de cursuri de formare profesională şi programe legate de munca în domeniul construcţiilor 
(participarea romilor la construirea sau renovarea propriilor case şi la proiectele de infrastructură din zonele 
lor – reţea de alimentare cu apă, canalizare, drumuri de acces, clădiri publice – pentru îmbunătăţirea habi-
tatului), atât în zonele rurale, cât şi în cele urbane, ceea ce poate spori calificările şi oportunităţile romilor 
de a participa la pieţele de muncă oficiale�
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locuiesc în Uniunea Europeană (UE) în funcţie de contextele lor geografice, eco-
nomice şi sociale particulare;
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prioritare la aceste contexte şi circumstanţe diferite;
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