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Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?5 
Libertatea nu este dreptul de a face ceea ce vrem, ci ceea ce se cuvine (Abraham Lincoln) 
Forta unei democratii se masoara prin politicile fata de romi (Václav Havel) 
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Acest document  este un proiect de auto-responsabilizare sociala asumata de catre 
societatea civila roma din Romania, ca reactie la criza romilor romani din ghetourile din 
Romania si Europa (mahalale/ „tiganii”, satre, campus-uri). In acelasi mod, documentul  
este o reflectie din  interiorul etnoculturii rome asupra deficientelor structurale ale 
administratiei publice in sprijinul activ la dezvoltarea comunitatilor de romi.  

 
                                                 
1 Partida Romilor “Pro Europa” este organizatia reprezentativa a romilor din Romania, reprezentata in Parlament, membra a 
Conventiei Cadru de Cooperare a Asociatiilor Romilor, creata in 1996, prin asocierea organizatiilor rome mai importante, 
pentru a asigura parteneriatul in implementarea politicilor publice pentru romi, nationale si internationale. Expertii acesteia au 
fost partenerii Guvernului Romaniei in elaborarea HG430/2001“Strategia nationala de imbunatatire a situatiei romilor .  
2 Subcomisia Parlamentara pentru Romi a fost creata in 20 februarie 2009, la solicitarea organizatiilor romilor, in cadrul 
Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte si Minoritati a Camerei Deputatilor. Obiectivul acesteia este elaborarea si 
monitorizarea politicilor publice pentru romi. Planul National pentru Romi elaborat de aceasta,  in acord cu Programul de 
Guvernare 2009 -2012. Romii sunt reprezentanti printr-un co-presedinte al Subcomisiei si 14 experti romi (corespunzand celor 
14 directii de actiune ale Planului National pentru Romi. vezi www.cdep.ro 
3 Agentia Nationala pentru Romi este o structura de specialitate a  administratiei publice centrale. vezi www.anr.gov.ro 
4 Centrele Judetene pentru Romi, administrate de Partida Romilor “Pro Europa” (organizatia etnopolitica a romilor, membra a 
Conventiei Cadru a Asociatiilor Romilor) reunesc in cadrul acestora o retea nationala a asociatiilor si comunitatilor rome din 
Romania care sunt implicate in implementarea Planului National pentru Romi 2009-2019. vezi www.partidaromilor.ro si 
www.romanothan.ro 
5 Evanghelia dupa Luca, 10:29. Acest imperativ al eticii reciprocitatii trancede istoria omenirii, regasit frecvent si in Biblie, ca 
principiu universal, Umanism :"Iubeste-ti aproapele asa cum te iubesti pe tine"(Leviticul 19:18), “Tot ce voiţi să vă facă vouă 
oamenii, faceţi-le şi voi la fel”(Luca, 6:31), "Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”(Matei 19:19), “Dacă ii iubiţi numai pe 
cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?  Şi dacă ii îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce 
lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? (Matei 5: 46-47). Pentru contraargument, vezi Imnul Romaniei („cruzii tăi 
duşmani”), dar si manelistul rom Adrian Copilul Minune, “Ce mor, dusmanii mei” etc. 
 



 
 

I. Documente de baza referitoare la migratia internationala a romilor 
• Platforma comuna “Optiuni si prioritati intr-o abordare europeana a politicii publice impreuna cu romii si pentru romii din 
Romania. Propuneri ale asociatiilor romilor pentru Parlamentul si Guvernul Romaniei” (Constanta, 5 ianuarie 1997), elaborata  
de Conventia Cadru de Cooperare a Asociatiilor Romilor (Partida Romilor - Romani CRISS – Aven Amentza); 
• Declaratia de la Sibiu privind migratia internationala a romilor (2002); 
• Comunicatul  asociatiilor romilor privind intalnirea cu Ministrul de Interne  al Frantei, Nicolas Sarkozy (2002);  
• Declaratia de la Varsovia cu privire la migratia internationala a romilor si combaterea traficului cu fiinte umane (2002);  
• Raport Romani Criss privind situatia cetatenilor romani in alte state: Franta (2002); 
• Raport Aven Amentza privind situatia cetatenilor romani in alte state: Italia (2003); 
• Scrisoarea adresata de Centrul Crestin al Romilor premierului Tariceanu si Ministrului MAE Cioroianu , 2007; 
• Problematica romilor: context european, oportunităţi şi politici naţionale”, 4 septembrie 2007; 
• Raport privind vizita Delegatiei Guvernului Romaniei in Italia, 14 septembrie- 2 octombrie 2007 
• HG nr.1.347/05-11-2007 pentru aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea cetatenilor romani aflati in Italia, ca urmare 
a situatiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor reglementari ce vizeaza indepartarea de pe teritoriu 
• Rezolutia Parlamentului European referitoare la aplicarea Directivei 2004/38/CE  privind dreptul la libera circulatie si 
sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii  familiilor acestora, 15 noiembrie 2007 
• Decretul-lege nr. 249 al statului italian. Masuri urgente in materie de expulzari  si de indepartari pentru terorism si pentru 
motive imperative de siguranta publica, din 29 decembrie 2007. 
• Rezolutia Parlamentului European pentru o strategie europeana privind romii, din 31 ianuarie 2008 
• Scrisoare Deschisa  către Inaltul Grup de Experti ai Comisiei Europene, 2008 
• Scrisoare catre MAE a Agentiei de dezvoltare comunitara Impreuna, 2009 
• Manifestul “Imperativul modernizarii” al ACORD (8 aprilie 2009); 
• Memorandumul ministrului MAE Cristian Diaconescu, 4 august 2009; 
• În/securitatea romilor în Europa – policy paper realizat de Partida Romilor Pro-Europa în cadrul conferintei europene 
“Romii şi securitatea lor în Europa”, octombrie 2009; 
• Planul National pentru Romi  2009-2019 al Subcomisiei Parlamentare pentru Romi a Camerei Deputatilor, octombrie 2009;  
• Comunicatul deputatului romilor Nicolae Paun  referitor la declaratia Ministrului MAE Baconschi, 17 februarie 2010 

 

II. Cadrul de diagnoza a migratiei internationale a romilor 
(...) drepturile omului, care aveau sens numai ca presupuse drepturi ale cetateneanului, se separa progresiv de acestea si sunt 
utilizate inafara contextului cetateniei, in scopul presuspus de a proteja viata nuda, care se vede tot mai impinsa catre marginile 
statelor-natiune (...) Totul se petrece, prin urmare, ca si cum ceea ce numim popor ar fi, de fapt, nu un subiect unitar, ci o 
oscilatie dialectica intre doua poluri opuse: pe de o parte, ansamblul Poporului in calitate de corp politic integral, de cealalta 
parte, submultimea popor, in calitate de multiplicitate fragmentara de corpuri nevoiase si excluse; acolo – o incluziune care se 
vrea fara resturi; aici – o excludere care se stie fara sperante; la o extrema, statul total al cetatenilor integrati si suverani, la 
cealalalta, rezerva – curte a miracolelor sau lagar – a mizerabililor, a oprimatilor, a invinsilor. 
Giorgio Agamben, Homo sacer. Puterea suverana si viata nuda 
 
Stereotipia generalizata despre romi este cea a “blatistului”, incapabil sa se adapteze noilor tehnologii ale 
modernitatii, nici sa-si asume imperativele etice ale sociabilitatii. Ghetoul, ca ingradire spatiala/sociala si 
cersetoria, repere ale naufragiului demnitatii umane si valorilor Umanismului, par sa semnifice noua 
identitate a romilor romani, indiferent daca migreaza in tarile europene sau raman in Romania – o situatie 
care irita pe toata lumea, romi si neromi. In toata Europa, inclusiv in Romania, la ordinul autoritatile locale, 
efectivele politiei, aruncate in lupta pentru securitate interna, demoleaza asezarile improvizate in jurul 
gropilor de gunoi sau sub poduri, pentru a stavili ceea ce pare o invazie si un exod in masa al romilor. 
 
Parerile asupra romilor romani raman impartite, intre corectitudine politica si politici publice inca absente: 
se vorbeste despre saracie extrema si interventie asistentiala, dar si despre criminalitate si igienizare 
sociala, discursuri care se anuleaza unul pe celalalt, dar care solicita o regandire a problematicii rome si 
urgentarea unor reglementari si masuri active. Radicalii repun pe tapet teoriile inferioritatii rasiale si 
atavismului criminal al romilor, ca imagine a Raului (o minoritate asociala, neintegrabila); moderatii includ 
situatia socio-economica precara a romilor intr-o scuzabila sociologie a deviantei si a “starii de exceptie”, 
care isi au originea in secolele de sclavie a acestora;  
 



 
 

Dupa 600 de ani de esec in “integrarea romilor”, liniile de conflict ar trebui cautate in insasi fundamentele 
culturale ale “beligerantilor”, in modul in care si-au gasit raspunsurile eschatologice si si-au impacat 
miturile salvarii intr-o morala economica si rationala, candva de sorginte religioasa, menita sa stabilizeze 
actional straturile de roluri si statusuri ale comunitatii (laice) locale. Intr-un asemenea maniheism 
ontologic, ghetourile rome sunt iadul pe pamant, rupte sistematic de raiul comunitatilor locale, drepturile 
omului si drepturile (r)omului devin entitati adverse si redundante. O lupta intre „cei asemenea noua“ 
(comunitatile locale) si „homo sacer”(cei din ghetouri) isi are in Europa, in cazul cronicizat al romilor, ca 
„destarati” (fara tara), un camp de reflectie, atitudine si actiune nemaintalnit de la amplele procese de 
nazificare de dinainte de cel de-al doilea razboi mondial. “Inegalitatea” (puterea suverana vs. ghetoul vietii 
„goale”) si „Diferenta” („clubul select” vs „bazar”) au devenit justificari ale unui nou „razboi civil 
mondial”, violarii drepturilor omului si „starii de exceptare” de la ordinea juridica, in scopul „penalizarii” 
grupurilor indezirabile, ca reminiscenta a unui darwinism social integrat in „noul rasism” european. 
 
Abandonate de catre administratia publica, afectata ea insasi de pierderea parghiilor economice, problemele 
romilor din Romania, ca grupuri cu risc ridicat de excluziune sociala, au devenit probleme ale serviciilor 
sociale in majoritatea tarilor Uniunii Europene, alaturi de alte zeci de milioane de “expatriati” din tarile 
fostulului lagar comunist care migreaza spre Occident, in speranta normalizarii vietii. Chiar fara o nisa 
ocupationala compatibila si in conditiile barierelor de protejare a pietei muncii, multi romi prefera sa 
emigreze, chiar si numai pentru a apela la serviciile publice sau a trai din expediente. In marea lor 
majoritate provenind din mediul rural,  afectati de desfiintarea intreprinderilor agricole de stat comuniste, 
fara vreo nisha de supravietuire, aceste “ghetouri” ambulante asediaza mediul urban. Continua abandonare 
a acestora de catre administratia publica afecteaza profund structurile spirituale si economice ale 
etnominoritatii rome, blocandu-i dezvoltarea, dezangajand chiar si organizatiile rome de suport. Romii, ca 
o continuare a excluderii istorice si neacordarii drepturilor cetatenesti de catre administratiile publice, 
redevin, global, “tapii ispasitori”, jertfa sacrificiala a acestei schimbari istorice de paradigma. chiar daca 
cea mai mare parte dintre ei, in special in tarile Europei Centrale si de Est, sunt “integrati”.  
 
Stereotip considerat "cultura nomada", ca expresie romantica a unei expiatoare si ilimitate libertati, in fapt 
stilul de viata marginal, internalizat pana in fundamentele culturale rome, este o paradigma de interpretare a 
strategiilor de supravietuire axate pe ceea ce politologii numesc „viata fara stat”, inca destul de saraca in 
argumentarea stiintelor sociale, din care deriva o "cultura a saraciei", in care pauperitatea economica 
determina o pauperizare spirituala care blocheaza dezvoltarea sincrona cu celelalte culturi si sisteme. 
„Cultura saraciei”, desi se circumscrie teoriilor deprivarii si ciclurilor dependentei, nu se focuseaza pe 
formele psihoculturale de abandon, internalizare si acceptare a marginalitatii, pe strategiile de supravietuire 
contradictorii ale indivizilor care, istoric, pentru a reduce limita accesului la scopurile impartasite de 
comunitatea-ideal spre care tindeau, au fortat realizarea acestora prin mijloace ilegitime (conform teoriilor 
dominantei sociale). Regulile supravietuirii au ramas neschimbate, cele mai multe comunitati rome 
continua sa fie abandonate institutional, ramase in „undergroundul” istoriei, ca o consecinta a secolelor de 
robie si servitute, a statutului de „noncetatean”, cat si altor forme istorice de excludere. 
 
Neprevazut si in plina expansiune, valul de migratie la scara europeana al “noilor nomazi”, in absenta unor 
politici si resurse adecvate, pune in dificultate bugetele autoritatilor locale, alimenteaza disconfortul 
comunitar si resentimentele, inclusiv o reflectie generala asupra responsabilitatii statelor fata de cetatenii 
sai, iar in cazul apartenentei la o comunitate etnica, in special cazul romilor, la incapacitatea acestora de a-
si exercita drepturile. Consecinta acestui blocaj este o precaritate a spatiului public/consensului rom, 
absenta unei comunicari organizationale eficente, care impiedica procesele de influentare sociala, 
competitia slaba a pietei interne de idei/realitati sociale, amplificand decalajul socio-cultural dintre 
normele, valorile si comportamentele sociale ale membrilor etnoculturii rome vs. cele ale culturilor de 
contact. (Re)Solidarizarea, in viziunea UE si a multiculturalismului, presupune o refondare a statutului de 
cetatean, in sensul dezvoltarii unei cetatenii active, a unei culturi organizationale care sa afirme o etica 



 
 

sociala cu norme, valori si comportamente sociale unitare. In acelasi mod, statele trebuie sa dea continut 
cetateniei pe care romii au dobandit-o formal sau le-a fost/le este impusa.  
 
Pornind de la rezultatele negative ale celor doua modalitati istorice de facilitare sociala a birocratiei de stat, 
exosocializarea6 si socializarea inversa7, Planul National pentru Romi (PNR) al Subcomisiei Parlamentare 
pentru Romi propune asumarea de catre romii insisi a unei “Decade’ (2009 – 2019), care sa permita, alaturi 
de variile viziuni ale administratiilor publice centrale si locale, articularea unei perspective 
autoreferentiale, in masura sa creeze o o sfera/opinie publica adaptata eticii sociale globale, precum si un 
parteneriat active cu administratiile publice.  
 
Premisa acestei „viziuni”  este ca modelul etnopolitic si etnocultural rom adoptat in anii '90, deturnat de 
factori interni si externi, nu a reusit sa dezvolte o cultura organizationala roma apta pentru schimbarile 
profunde ale noii ordini sociale, acest fapt ducand la o blocare in tranzitie/traditie, la un fenomen 
contracultural de proportii. Cuvantul „cheie” in (re)producerea normelor si valorilor integrative urgente 
este educatia8, singura care poate asigura o resolidarizare a comunitatilor rome si dezvoltarea acestora intr-
un echilibru fertil intre forma/structura si fondul culturii organizationale rome, intre ceea ce etnogeneza 
roma a definitivat si ceea ce a ramas (probabil definitiv) nerezolvat. 
 
PNR prezuma ca romii insisi doresc schimbarea, adaptarea la noile standarde ale  societatii 
postindustriale/postmoderne si ca ei sunt cei mai in masura sa-si impuna iesirea din criza, fara imixtiunile 
“civilizatoare” dinafara. Astfel, la frontiera dintre sociologie si antropologie culturala, economia sociala si 
cultura organizationala sunt o solutie in planificarea şi evolutia culturala, reintegrarii “ghetourilor” in 
comunitatea locala, ca simple re-structurari “neotraditionaliste” ale antreprenoriatului de tip “corporatie” 
(cooperative, in fostul lagar comunist), respectiv, regandirii structurii si culturii rome, printr-o re-convertire 
modernizatoare a Cunoasterii si adaptarii acesteia la noul context global.  
 
                                                 
6 Exosocializarea - socializarea externa, impusa de institutiile statului, in iluzia posedarii unor parghii ideologice si economice, 
in care expertii-consultanti sunt neromii, evident, birocrati (pentru ca organizatiile si romii nu se pricep si nu vor schimbarea), a 
fost considerata o strategie eficienta de destructurare si restructurare a culturii organizationale a “romanilor vechi” (romii, spre a-
i deosebi de “romanii noi” - evreii), in fapt, redusa la mecanisme cosmetice de control social, desocializare/ resocializare 
secundara. La peste 150 de ani de la Dezrobire si impunerea unei cetatenii fictive, aceasta viziune, desi esuata in expectantele 
normative, este inca vizibila in politicile publice pentru romi, in special in incercarea esuata de a implementa Strategia nationala 
pentru imbunatatirea situatiei romilor (2001-2010), refuzata de administratia publica locala.  
7 Socializarea inversa - epurarea sociala, din interior, prin ruperea legaturilor sociale traditionale etnoculturale rome (in care 
expertii-consultanti, evident, birocrati, sunt tinerii romi, pentru ca batranii nu se pricep si nu vor, sunt “expirati”), prin  
supralicitarea rolul consultantului-expert si subaprecierea abilitatilor interpersonale ale (r)omului simplu, conform teoriei 
popperiene de “societate deschisa”, aplicate de Fundatia “Soros”, in ultimii 15 ani. O exemplificare a acestei erori (reparabile, 
conform schemei “evolutioniste” a lui Popper: P1 (problema) – TT (teorii) – EE (erori) = P2 (noua problema), sunt comunitatile 
traditionale “inchise” de romi “traditionali” gabori (dar si unele de caldarari),  care nefiind incluse in astfel de “strategii”, au 
evoluat firesc, gasindu-si nishe de dezvoltare, reducandu-si dependentele, in plina asumare a noilor standarde ale 
contemporaneitatii.  Acest fapt valideaza prezumtia unei posibile si dezirabile (auto)socializari organizationale, pornind de la 
premiza ca mecanismele culturii rome sunt viabile, asemanatoare “mecanismelor de clan” japoneze (comunitate de interese si 
cultura comuna), dar ca este necesara o reconfigurare  a culturii organizationale, pentru a evita atat “socul cultural” (dintre 
individ si mediul innoit), cat si pentru a “cultiva” o continua armonizare a eticii economice, in masura sa creeze o o sfera/opinie 
publica adaptata eticii sociale globale. 
8 O eroare sistemica este concentrarea doar  pe educatia formala/scolara, nu si pe cea extrascolara, desi, conform statisticilor, 
aproximativ  40% din copiii romi nu frecventeaza scoala, iar programele care sa aiba in vedere mediul extrascolar sunt absente. 
La fel, nu exista preocupari legate de implementarea in comunitatile rome a unor proiecte de educatia permanenta, educatia 
adultilor, educatia pentru cetatenie democratica, educatia pentru identitate, educatia antirasista etc. Unele fenomene 
contraculturale ( stoparea exploatarii muncii copilului rom/cersetoriei, casatoriilor timpurii, prostitutiei juvenile etc) trebuie sa 
aiba in vedere programe de educatie a adultilor, altele a mediului scolar (rasism, trauma identitara), altele ale mediului 
inconjurator (viata de ghetou, familie monoparentala, saracie etc). A se vedea Planul National pentru Romi al Subcomisiei 
Parlamentare pentru Romi – sectiunea “C.E.C./Cultura, Educatie, Culte”.  In care educatia este acordata cu celelalte elemente ale 
incluziunii sociale: ocupare, locuire, sanatate 



 
 

PNR este un Plan de incurajare, mobilizare si auto-organizare a comunitatilor rome in ameliorarea propriei 
situatii. Pornind de la constatarea ca oamenii nu pot fi dezvoltati, ei pot doar sa se dezvolte pe sine se are in 
vedere “cultivarea” unui management pozitiv al sarcinilor de risc in (re)constructia structurii si culturii 
organizationale rome, pentru o crestere a gradului de auto-responsabilizare sociala a romilor, pentru a face 
fata  transformarilor sociale si culturale rapide ale civilizatiei actuale.  
 
PNR este un proiect “in retea”, care are la baza 47 de  Planuri Judetene pentru Romi (inclusiv cele 6 
sectoare ale Bucurestiului), care vor cuprinde, din 2010, ca pre-testare, cate 10 localitati cu un numar 
semnificativ de romi/per judet (470, la nivelul Romaniei), la care se vor adauga Centrele de informare si 
consultanta pentru romi deschise in tarile in care migratia romilor romani este semnificativa.  
 
PNR se va desfasura in cadrul unui dialog public, asigurat de Parlamentul Romaniei, in stransa cooperare 
cu Guvernul Romaniei si administratia publica locala, prin Subcomisia Parlamentara pentru Romi si 
Centrele Judetene pentru Romi, ca structuri parteneriale de management. 
 
Prin aceasta noua perspectiva a PNR asupra coeziunii sociale multiculturale, inlocuind vechea teorie demo-
liberala a integrarii sociale, se poate sconta pe o incluziune activa a grupurilor defavorizate. Efortul trebuie 
sustinut in marirea “razei de incredere”fata de tehnologiile moderne, atenuarea “fricii de libertate” in 
aprecierea mediilor de incredere si risc (in special a temerii de pierdere a propriilor valori culturale), ca 
proces de scoatere a relatiilor sociale din contextele culturale ale “traditiei” si restructurarea acestora in 
mijloace de schimb, in interconexiuni globale, masificate si depersonalizate.  
 
Premiza succesului acestei re/auto/socializari prin redresarea si revitalizarea culturii si structurii 
organizationale rome, depinde de (re)facerea retelelor de comunicare, dialog si schimb, ca curea de 
transmisie a cunostintelor si Cunoasterii. Aceasta “roata” organizationala  conecteaza sectoarele cunoasterii 
specializate ale unui “Centru” al culturii organizationale rome (ca mecanism de reinterpretare si perceptive 
a normelor si valorilor) si cunoasterea publica a “periferiei” (enclavizata, intr-o multitudine de subgrupuri 
rome si asociatii, in varii niveluri de conformism, fara procese de evaluare). Cadrele multiple de diagnoza 
ale comunicarii “in cerc” ar permite o evaluare critica si continua, la standarde de recunoastere publica, 
dezvoltand o masa critica de participare, prevenind riscul rupturilor, desolidarizarii, contraculturii.  
 
In acelasi sens, semnalele negative fata de anumite cutume rome (casatoriile pretimpurii, exploatarea 
muncii copiilor, violenta familiala, statutul si rolul femeii rome) nu inseamna ca valoarea memoriei 
colective/culturii este depreciata si trebuie abandonata, ci ca este necesara o reajustare periodica a acesteia, 
pentru a o acorda cu modernitatea. Conform acestei viziunii, comunitatile rome traditionalale si nomade, in 
aceeasi masura cu cele sarace si “romanizate”, au nevoie de “hibridari” dinamice cu modele culturale de 
succes, sinteza acestor tendinte trebuind sa evolueze inspre o ontologie etnica menita sa cristalizeze un 
sistem de valori, norme si comportamente stabile si reprezentative, o identitate culturala si sociala care sa 
fie receptata pozitiv, in special de romi, pentru a contracara efectele actualei identitati stigmatizatoare. In 
aceasta perspectiva, este mai importanta deplasarea orientarii obsedante dinspre amenintarile „riscurilor 
obiective” spre modul in care romii sunt implicati in procese care trimit la actiune, inovatie si decizie, spre 
o integrare in toate sistemele de comunicare.  
 
Propuneri pentru un Plan de actiune referitor la migratia internationala a romilor din Romania si 
(re)insertia acestora in comunitatile locale 
 
1. Crearea unui Task Force care sa includa specialisti in interventie comunitara din cadrul MAE, MMFPS, MS, 

MECTS, ANR, MAI, precum si experti romi;  
 



 
 

2. Infiintarea unui Observator al migratiei, in cooperarea dintre reteaua Centrelor Judetene pentru romi ale Partidei 
Romilor “Pro Europa”cu MAE, MMFPS, MAI, MS, MECTS, ANR si ambasadele statelor in care imigratia 
romilor romani este semnificativa;  

 
3. Dezvoltarea unor compartimente de monitorizare a migratiei in cadrul celor 32 de Centre Judetene pentru Romi, 

existente;  
 

4. Dezvoltarea unei baze documentare (legislatie, rapoarte si studii) si a unei baze de date privind zonele si 
comunitatile rome cu intentie de migratie, inclusiv  crearea unei "harti" a migratiei interne si internationale pe 
teritoriul Romaniei si al altor state; 

 
5. Demararea unor campanii nationale si europene in favoarea copilului rom: de intarire a rolului si responsabilitatii 

mamei rome in familie si comunitate, de educatie a adultilor/parintilor, de sublimare a stigmatului identitar, de 
atenuare a rasismului in scoli etc; 

 
6. Infiintarea in regiunile UE in care imigratia romilor romani este semnificativa, a unor Oficii de informare, 

documentare si asistenta pentru romi, in cooperare cu autoritatile locale din cele doua tari, ambasadele statelor si 
consulatele Romaniei; expertiza si parteneriatul activ pot fi oferite prin R.O.M (Roma Organization for 
Migration), o organizatie specializata in problematica migratiei, constituita din asistenti sociali si cadre didactice 
rome, care activeaza deja in unele state europene in sprijinul autoritatilor locale (Londra, Roma, Paris etc); 

 
7. In cadrul parteneriatului european dintre ERTF/ Forumul European al Romilor si Nomazilor de pe langa Consiliul 

Europei si  organizatia “umbrela” din Romania reprezentata in cadrul acestuia de Partida Romilor “Pro Europa”, 
in vederea asigurarii unui parteneriat sustinut in abordarea problematicii migratiei romilor romani, vor fi 
dezvoltate Punctele de contact deschise, la Strasbourg si Bruxelles, pentru relatia cu CoE si UE; 

 
8. In vederea decongestionarii activitatii consulatelor ambasadelor Romaniei si a unui sprijin efectiv in rezolvarea 

problemelor cu care se confrunta romii romani in Europa, Partida Romilor “Pro Europa”, in cooperare cu ERTF, 
vor infiinta in regim de urgenta “centre europene”(“ambasade”), in Franta (Paris), Italia (Roma), Spania 
(Madrid), urmand ca in perioda urmatoare sa fie deschise si altele, in Germania (Berlin), Anglia (Londra) etc. 

 
9. Sprijin sustinut in demantelarea retelelor de traficare a fiintelor umane, la nivel national si european; 

 
10. Cercetare prospectiva a tipologiei deviantei si delicventei romilor din Romania in tarile europene, in vederea 

asigurarii unor strategii aplicate si transparente (inclusiv a unei distingeri intre traficanti si traficati) 
 

11. Campanii publice si cursuri de managementul diversitatii pentru functionarii publici, inclusiv corpul diplomatic, 
pentru a-i familiariza cu problematica romilor; 

 
10. Campanii publice de informare a romilor asupra sanselor si riscurilor migratiei, traficului de fiinte umane; 

 
11. Proiecte strategice punctuale de ameliorare a situatiei socio-economice pentru comunitatile rome vulnerabile, 

aflate in situatie de risc social, pentru ca migratia sa nu mai fie considerata unica strategie de supravietuire;  
 

12. Crearea unei fundatii de caritate si intrajutorare a Organizatiei Femeilor Rome, in sprijinul copiilor saraci si a 
celor din orfelinate, familiilor monoparentale etc. 

 
13. Eficientizarea programelor de reinsertie pentru resortisantii romi, prin stimularea cooperarii/”infratirii” dintre 

administratia locala a statului de origine si administratia locala a statului in care acestia au imigrat; 
 

14. Programe asistentiale pentru sprijinul romilor care s-au integrat in tarile de rezidenta si pentru cei care au sanse 
de integrare dar nu au sustinerea statului, inclusiv politici adaptate comunitatilor biculturale/bilingve; 

 



 
 

15. Eliminarea progresiva a dublelor standarde de tratament pentru romii “autohtoni”, cetateni ai statului respectiv, si 
romii “straini”, cetateni ai altor state, prin dezvoltarea unei strategii europene pentru romi, dat fiind statutul 
acestora de cetateni europeni; 

 
16. Includerea si stimularea in cadrul tratatelor bilaterale dintre statele implicate in Planul de actiune pentru 

managementul migratiei  internationale a romilor si combaterea traficului cu fiinte umane a cooperarii dintre 
organizatiile rome din cele doua state;  

 
17. Includerea resurselor umane rome calificate(asistenti sociali romi, cadre didactice rome, experti locali pentru 

problemele romilor, facilitatori comunitari, romi, mediatoare sanitare si scolare rome, voluntari romi etc.), care 
sa lucreze pentru/cu/in comunitatile si campus-urile preponderant rome din tarile de rezidenta in care acestea se 
gasesc; 

 
18. Sustinerea disponibilitatii si demersurilor statului roman de infiintare a unei Agentii europene de incluziune a 

Romilor. In acest sens, asociatiile Romilor din Romania vor lansa Campania europeana C.R.E.D.O. (Citizen, 
Rom, Equal, Democracy, Organisation), in cadrul Summit-ului UE dedicat romilor (Cordoba, 8 aprilie 2010), 
care sa militeze pentru o asumare europeana a ameliorarii situatiei romilor, in masura sa limiteze criza actuala 
care afecteaza romii din Romania si Europa. 

 
 
ANEXA: “Centrele europene ale romilor”(“ambasade”) in tari UE 
 
In general, autoritatile locale din tarile de rezidenta au creat si sustinut financiar varii forme de Centre de informare si 
documentare pentru romi, programe asistentiale etc., in multe cazuri solicitand  expertiza ONG-urilor rome, fara insa 
de a beneficia de sprijinul cu expertiza a statului roman. Pe de alta parte, multi romi sunt mari consumatori de timp 
consular, nestiind limba tarii gazda sau fiind analfabeti, fapt care ii face sa apeleze la serviciile unor “specialisti”, 
inclusiv in cazul aplicarii pentru serviciile de plasare a fortei de munca. 
Pentru a-si eficientiza munca, unele Consulate romanesti platesc din resurse proprii voluntari, cel mai adesea 
intelectuali plecati din Romania, dar de multe ori rezultatele acestora sunt minimale, din considerente de diferenta 
culturala, limba, inclusiv a unor prejudecati. 
 
Cu sprijinul Forumului European al Romilor si Nomazilor, structura europeana pe langa Consiliul Europei, avand in 
vedere ca dl Gheorghe Raducanu, consilier MAE, este membru marcant al acestuia, in cooperare cu ambasadele 
Romaniei din tarile de rezidenta actuala a romilor romani si autoritatile locale, se pot constitui, in regim de urgenta, 
Centre de informare si consultanta pentru romi, ca“retea” fiabila de comunicare intre autoritatile locale din tara de 
origine si autoritatile locale din tara de rezidenta. Aportul asociatiilor rome poate fi semnificativ, punand la dispozitie 
persoane calificate (asistenti sociali romi, cadre didactice rome, mediatoare sociale rome etc.), cu abilitati specifice. 
In aceeasi masura, aceste “centre europene” ale Partidei Romilor “Pro Europa” pot asigura servicii resortisantilor 
romi din Romania. 
 

 Parteneri 
Centrul de informare si documentare pentru romi - Londra MAE, MECTS, MS, MMFPS, MAI, ANR 

Ambasada Romaniei in Anglia 
Ambasada Angliei in Romania 
Consilii locale din Anglia si Romania 
ONG-uri rome din Anglia si Romania 

Centrul de informare si documentare pentru romi - Dublin MAE, MECTS, MS, MMFPS, MAI, ANR 
Ambasada Romaniei in Irlanda 
Ambasada Irlandei in Romania 
Consilii locale din Irlanda si Romania 
ONG-uri rome din Irlanda si Romania 

Centrul de informare si documentare pentru romi - Paris MAE, MECTS, MS, MMFPS, MAI, ANR 
Ambasada Romaniei in Franta 
Ambasada Frantei in Romania 
Consilii locale din Franta si Romania 
ONG-uri rome din Franta si Romania 

Centrul de informare si documentare pentru romi - Berlin MAE, MECTS, MS, MMFPS, MAI, ANR 
Ambasada Romaniei in Germania 



 
 

Ambasada Germaniei in Romania 
Consilii locale din Germania si Romania 
ONG-uri rome din Germania si Romania 

Centrul de informare si documentare pentru romi - Madrid MAE, MECTS, MS, MMFPS, MAI, ANR 
Ambasada Romaniei in Spania 
Ambasada Spaniei in Romania 
Consilii locale din Spania si Romania 
ONG-uri rome din Spania si Romania 

Centrul de informare si documentare pentru romi - Roma MAE, MECTS, MS, MMFPS, MAI, ANR 
Ambasada Romaniei in Italia 
Ambasada Italiei in Romania 
Consilii locale din Italia si  Romania 
ONG-uri rome din Italia si Romania 
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