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INTRODUCERE 

 

Chiar şi cele mai sedentare naţiuni, dacă nu pot asigura bunăstare sau măcar un trai 
decent pentru majoritatea fiinţelor umane care o formează, generează inevitabil familii şi 
categorii sociale care încearcă să ajungă şi să se stabilească unde e mai bine. Uniunea 
Europeană a devenit demult o zonă de atracţie pentru curentele de refugiaţi. Unele ţări-
membre sunt deosebit de atractive, datorită legislaţiei şi culturii primitoare. 

Romii, prin felul cum s-au adaptat diverselor culturi cu care au intrat în contact de-
a lungul istoriei şi peregrinărilor prin lumea întreagă, par să constituie o paradigmă a 
interculturalităţii, un model pentru ceilalţi europeni. Unii savanţi* consideră că de la 
primele contacte cu civilizaţia europeană romii mai mult au luat decît au dat: au 
împrumutat religii, cuvinte şi expresii, tradiţii şi unelte. Cu toate acestea au rămas 
autentici, fideli tradiţiilor proprii, ancestrale. Eu cred că a venit timpul cînd şi noi, neromii, 
gadje, cum ne numesc ei, am putea să învăţăm, să luăm de la romi anumite abilităţi de 
adaptare, de integrare în societatea dinamică, mereu în schimbare. 

Cred că de felul cum va reuşi să gestioneze problema incluziunii celor diferiţi ca 
etnie, limbă, cultură sau mod de viaţă, depinde succesul proiectului european. Cînd a fost 
propus acest plan de conciliere regională, de asigurare a stabilităţii, prosperităţii şi 
securităţii pe continentul european, iniţiat de Comunitatea Europeană apoi numită ca şi azi, 
Uniunea Europeană, autorii se gîndeau probabil nu doar la felul cum vor trebui să 
convieţuiască popoare diferite şi altă dată beligerante, ci şi la comportamentul pe care ar 
trebui să îl aibă organismul interstatal european faţă de persoanele, categoriile sociale şi 
etniile migratoare. Pentru că romii existau în Europa de secole, şi politicile de asimilare sau 
incluziune a lor sunt mai vechi, se pare totuşi că acestea sunt deja învechite, neactuale.  

După ce a fost pus în practică principiul mobilităţii persoanelor în interiorul UE, 
primii care au migrat masiv au fost anume romii, cei mai puţin legaţi de sat şi de stat, de 
locul unde i-a prins vremea. Şi atunci, reapărută pe agenda politică, liderii statelor 
europene au încercat să soluţioneze problema diferenţelor între cetăţenii europeni, egali 
prin lege, aşa cum au ştiut mai bine, uneori cu încălcarea flagrantă a drepturilor omului, 
violînd acorduri interstatale şi norme europene în vigoare. 

S-a constatat aşadar, că bătrîna Europă nu e pregătită pentru a face faţă unei 
probleme cronice, problemă care va trebui soluţionată azi sau în viitorul apropiat, de rînd 
cu provocările noi. 

                                                
* ĐORĐEVIĆ Dragoljub - О чем ромология должна бы позаботиться? Науковi записки, Том 15, 
НАН Украiни, Киiв, 2008 
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S-a văzut chiar recent, în cazul acordului Schengen, că o construcţie nesigură, cu 
mecanisme de protecţie himerice, neverificate, riscă să nemulţumească locatarii – cetăţeni 
ai UE, şi chiar să se prăbuşească: deja cîteva state cer revizuirea lui, după ce au impus 
controale la frontieră, în pofida prevederilor acelui acord despre libera circulaţie a 
persoanelor. Aceste măsuri extraordinare au fost impuse de valul uriaş, neaşteptat de 
emigranţi-refugiaţi venit din ţările nord-africane, cuprinse de războaie civile, revoluţii sau 
doar măcinate de sărăcie.  

Dar pînă la asta au fost expulzările masive de romi, mai ales din Franţa şi, ceva mai 
devreme, din Italia. Mare parte dintre aceştia nu erau veniţi din Balcanii de vest sau din 
spaţiul ex-sovietic, ci erau chiar cetăţeni europeni, din România şi Bulgaria.   

Dacă s-ar fi reacţionat adecvat la acele necesităţi interne ale vremii, dacă guvernele 
naţionale, structurile UE ar fi învăţat mai multe din lecţia istoriei integrării romilor, poate 
că ar fi ştiut cum să gestioneze  provocările noi, externe. 

Mi-am propus să realizez acest studiu ca să identific veriga slabă din salba valorilor 
şi principilor democraţiei europene, sau, mai bine zis, felul cum au fost şi mai sunt ele 

interpretate de către unii politicieni, factori de decizie naţionali, în detrimentul interesului 
comunitar European. 

Pentru a rezuma istoria romilor în Europa şi, mai ales, în spaţiul românesc, am 
consultat două lucrări ştiinţifice de la est şi de la vest de Prut, ca să aflu ce le este cunoscut 
românilor de azi despre romii de altă dată*, de altfel, scrisă de doi romi, unul din România 
şi altul din cel de-al doilea stat românesc, Republica Moldova. Am mai colectat informaţii 
şi opinii despre istoria acestui neam de pe diverse situri locale şi internaţionale făcute de 
asociaţii ale romilor sau de instituţii care funcţionează în beneficiul romilor, de asemenea 
am consultat şi cartea unui ne-rom, e vorba de lucrarea „Ţiganii” de Agnus Fraser. 

Despre situaţia la zi a romilor în diverse ţări europene am folosit studii şi lucrări 
ştiinţifice efectuate de Organizaţia Naţiunilor Unite, Banca Mondială, Amnesty 
International, Academii de ştiinţe naţionale din România, Ukraina i Republica Moldova. 

Atitudini şi declaraţii ale demnitarilor am colectat de pe siturile oficiale UE, ale 
structurilor de stat naţionale, din presa locală, dar şi de pe siturile unor instituţii media 
europene credibile, de pe forumuri publice de discuţii. 

 

                                                
* DUMINICĂ Ion - „Statutul social-juridic al romilor din Ţara Moldovei în perioada medievală (sec. XV – 
XVIII)” // Revista de etnologie şi culturologie, Volumul I, Chişinău: AŞM, IPC, Centrul de Etnologie, 2006 
şi PETCUŢ Petre – Istoria romilor, http://www.roma.md/images/docs/istoria_romilor_unicef.pdf 
  FRASER Agnus – Ţiganii, Edit. Humanitas, Bucuresti, 1998 
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ETNIA ROMĂ ÎN EUROPA DE LA VENIREA LOR ÎNCOACE 

 

Specialişii încă n-au stabilit exact cînd şi de unde anume au migrat spre Europa 

primii romi, dar e cert că asta s-a întîmplat în perioada medievală, şi că integrarea lor sau 
asimilarea a fost cel mai des problematică. Diferenţele culturale, sociale şi de alt ordin sunt 
vizibile şi astăzi. 

Indubitabil, limba romani îşi are originea în vechea sanscrită, mai exact în limbile 
şi dialectele ce i-au succedat. În spaţiul Indiei s-a vorbit şi incă se mai vorbesc multe limbi 
înrudite, iar populaţia romă din ţările europene foloseşte dialecte diferite, aşa că nu se 
poate determina cu exactitate, doar pe baza cercetării lingvistice, grupul etnic din India 
căruia i-ar aparţine romii zilelor noastre. 

Totuşi limba vorbită, tradiţia orală romă constituie patrimoniul de bază, elementul 
cultural distinctiv care conservă istoria şi percepţia romilor despre lume. Cu toată 
diversitatea de influenţe şi diferenţe, limba romani e mărturia vie a trecutului romilor, a 
obstacolelor pe care au trebuit să le depăşească pentru a supravieţui ca neam. 

În privinţa credinţei, mulţi observatori contemporani şi cercetători au constatat că 
romii, spre deosebire de evrei, de exemplu, nu au fost legaţi de o religie anume. Mai mult, 
ar părea că ei nu au avut o religie a lor. Ei au preluat cu mare uşurinţă religia creştină în 
spaţiul european sau cea mahomedană în spaţiul arab şi în Imperiul Otoman. Preluarea 
unei religii apare astfel ca un mijloc de a se face mai uşor acceptaţi, opina A.Fraser.   

Încă din timpuri străvechi s-a crezut că romii vin din Egipt, motiv pentru care în 
ţările europene li s-a spus aţigani ori ţigani - ca în Balcani,  egipteni - Ţara Românească şi 
Moldova, faraoni - în Transilvania şi Ungaria, tsiganes - în Franţa, gipsy şi travellers - în 
Anglia, sau gitanos în Spania. Acum însă ştim cu exactitate că ei vin din actuala Indie, că 
sunt urmaşi ai trei triburi migratoare importante: lom, dom şi rom. La un congres european 
al etniei rome din anii ’80 s-a decis optarea pentru termenul internaţional de romi, deoarece 
majoritatea celorlalte nume fie sunt greşite, inexacte, sau au căpătat conotaţii peiorative, 
insultătoare. 

Pentru a şti de unde vin vechii romi, pentru a le cunoaşte limba şi originea, a fost 
nevoie iniţial ca cineva să observe întîmplător că limba romani este de origine indiană. Mai 
nou şi studiile ştiinţifice lingvistice, genetice şi de altă natură au stabilit că romii din 
Spania, de exemplu, au rude îndepărtate în nordul Indiei. Doar unii cercetători mai puţin 
credibili pun la îndoială această versiune, sau pretind că influenţele indiene ale romilor s-ar 
trage din contactele lor cu negustori indieni în perioada medievală. 
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Cercetătorul englez Donald Kenrick consideră că plecarea romilor din India s-a 
produs în secolul III d.Hr., cînd  şahul Ardashir (224-241 d.Hr.) cucerea  şi transforma 
nordul Indiei într-o colonie a Persiei. Astfel, strămutarea vechilor romi s-a produs treptat  
şi într-un mod paşnic, bogăţia Imperiului Persan atrăgînd tot felul de lume acolo. Printre 
noii sosiţi se aflau  şi numeroşi muzicanţi, cunoscuţi pentru talentul lor.  

Profesorul francez Marcel Courthiade, care a citit o cronică scrisă de arabul Al Utbi 
în secolul al XI-lea d.Hr., este de părere că plecarea vechilor romi spre vest, către Europa, 
a avut loc la începutul secolului al XI-lea, mai exact în data de 21 decembrie 1018, cînd 
războinicul afgan Mahmoud Ghazni, cucerind un oraş şi luînd întreaga populaţie în robie, 
îi vinde în Imperiul Persan, la curtea regelui, ca muzicanţi ori ca meşteşugari în diferite alte 
locuri. Este prima etapă în lungul drum al romilor către lumea vestică.  

Intrarea romilor pe teritoriul bizantin a fost treptată, însumînd mai multe decenii. 
Aici, romii au primit numele de athinganoi, denumire atribuită iniţial unei secte eretice 
prezente în Imperiul Bizantin în secolul al XI-lea şi care înseamnă de neatins (nu se 
recomanda contactul cu ei). Este posibil ca prin modul lor de vieţuire aparte şi prin 
neamestecul cu alte comunităţi, romii să se fi asemănat cu adepţii acelei secte religioase şi, 
ca urmare, să fi primit aceeaşi denumire din partea populaţiei bizantine*.  

Din Bizanţ, o parte din romi au trecut în Bulgaria, Serbia şi Ţările Româneşti, ţări 
ortodoxe, ce întreţineau legături cu Constantinopolul. În Ţările Române ţiganii au fost 
făcuţi robi – o formă de sclavie, din moment ce erau vînduţi la tîrg, lăsaţi moştenire 
(precum pămîntul, imobilele şi diverse obiecte), stăpînii putînd chiar să despartă familii. 
Ţiganii ar fi părăsit Ţările Române, însă boierimea s-a împotrivit, căci erau deja un bun 
economic important. Se pare că la noi, unde corupţia şi sărăcia erau generalizate, boierii au 
văzut în ţigani o sursă de venit ieftin.  

Pentru ţările Europei, prezenţa romilor este atestată de unele documente conform 
lui Gh. Sarău: la 1387 - în Slovenia; 1425; în Danemarca la 1433; în Bosnia la 1443, în 
Polonia la 1501; în Rusia la 1501; în Scoţia la 1505; în Suedia la 1512, în Anglia la 1513, 
în Albania la 1522; în 1399 - în Cehia; în Germania la 1407; în Elveţia la 1414; în Franţa la 
1418; în Belgia la 1419; în Olanda la 1420; în Italia la 1422; în Slovacia la 1423; în Spania 
la Portugalia la 1526; în Norvegia la 1540; în Finlanda la 1559; în  Ţara Galilor sunt 
atestaţi în acte abia la 1579.  

Primul document ce atestă prezenţa romilor în Ţara Moldovei menţionează statutul 
de robi al romilor: „8 iulie 1428 – Domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, dăruia 
Mănăstirii „Adormirii” din Bistriţa, 31 de sălaşe de „ţigani” (celiadî ţiganî)”. Această 
menţiune este atestată şi la M. Kogălniceanu care relatează în scrierile sale că romii au 
pătruns în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun, care le-ar fi dat „aerul şi pămîntul 
                                                
* PETCUŢ Petre – Istoria romilor, http://www.roma.md/images/docs/istoria_romilor_unicef.pdf 
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pentru a rătăci, focul şi fierul pentru forjat”. Totodată, autorul susţine ideea că romii şi-au 
făcut apariţia concomitent în Moldova, Ungaria şi Germania în al nouăsprezecelea an al 
domniei lui Alexandru cel Bun (1417), însă această opinie nu este confirmată documentar.  

Mult timp romii în ţările române au fost sclavi, robi. Abia la mijlocul sec. XIX au 
fost dezrobiţi prin lege, în urma influenţelor occidentale. Pînă atunci romii puteau fi 
vînduţi ca nişte obiecte sau animale. Vînzarea romilor fiind în Ţara Românească şi 
Moldova de multe ori cea mai la îndemînă modalitate de a plăti o datorie sau de a se 
răscumpăra din robia turcească ori tătărească. Femeia costa 50 de lei, iar bărbatul 70 lei. 
Cei care  ştiau o meserie trebuia să fie plătiţi mai bine, întrucît la preţul pentru om se 
adăuga preţul pentru meseria pe care o cunoştea. Copiii peste 16 ani erau plătiţi ca adulţi, 
iar cei sub această vîrstă - la jumătate din preţ. 

Robia în Moldova era cea mai “uşoară”. Primul lucru, şi cel mai important, era că 
robul din Moldova nu putea fi condamnat la moarte de stăpînul său. Avem mărturii şi 
hrisoave domneşti prin care boierii, care îndrăzneau să ucidă un rob, erau aspru pedepsiţi*.  

Cercetătorul Ion Duminică, primul rom din Republica Moldova cu titlu de doctor în 
ştiinţe, acordă mare atenţie clasificării romilor: criteriul esenţial este cel al apartenenţei de 
stăpîn. Primul care aplica această clasificare în practică a fost domnitorul Ţării Moldovei, 
Vasile Lupu. Din acest punct de vedere, Pravila lui Vasile Lupu (un cod de legi adoptat în 
1646) prevedea că robii ţigani se împărţeau în robi domneşti, robi mănăstireşti şi robi 
boiereşti. 

Petre Petcuţ, de la Bucureşti, a cercetat şi el situaţia romilor din Ţările Româneşti în 
perioada medievală. Ne vorbeşte şi despre situaţia specială a acestei etnii migratoare ajunsă 
în Transilvania†:  

Pe timpul Mariei Tereza, s-au dat patru decrete în legătură cu populaţiile rome 
libere şi migratoare. În anul 1758 s-a decretat obligativitatea stabilirii romilor într-un  
anumit loc, care trebuiau să plătească impozite la stat şi aveau un număr de obligaţii faţă 
de nobil (nu puteau deţine cai  şi căruţe, iar pentru părăsirea satului aveau nevoie de 
autorizaţie specială). În anul 1761, printr-un decret, li se dă numele de “ţărani noi” sau 
“unguri noi”. Tinerii de peste 16 ani puteau fi înrolaţi în armată. Decretul din anul 1767, 
al treilea la număr, desfiinţează jurisdicţia voievodului asupra romilor, ei fiind supuşi 
sistemului administrativ obişnuit. Este interzisă folosirea limbii romani, ca şi portul şi 
ocupaţiile specifice rome. Ultimul decret, din anul 1773, interzice căsătoriile între romi, 
iar căsătoriile dintre romi şi persoane de altă etnie sunt reglementate strict. Copiii romi cu 
vîrste de peste cinci ani urmau a fi ridicaţi şi încredinţaţi unor familii nerome.  

                                                
* DUMINICĂ Ion - „Statutul social-juridic al romilor din Ţara Moldovei în perioada medievală (sec. XV – XVIII)” 
† PETCUŢ Petre – Istoria romilor, http://www.roma.md/images/docs/istoria_romilor_unicef.pdf 
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Principatul Transilvaniei cunoaşte extinderea acestor legi asupra-i în timpul lui 
Iosif al II-lea, care continuă politica promovată de mama sa în privinţa romilor.  

Aşezămîntul lui Constantin Mavrocordat interzicea căderea în sclavie a 
persoanelor libere care se căsătoreau cu sclavi romi. Copiii care se năşteau erau liberi. Se 
pare că în epoca imediat anterioară adoptării acestei măsuri, căsătoriile mixte erau 
frecvente. Pentru boieri ele erau un mijloc de a-şi spori numărul robilor, dar pentru stat 
ele însemnau însă o pierdere, ţăranul transformat în rob particular fiind scutit de bir şi de 
celelalte obligaţii publice. De aceea, este probabil că renunţarea la obiceiul care făcea 
posibilă înrobirea românilor să se fi făcut  şi din considerente fiscale*.  

Boierii tineri, proprietari de robi, călătoreau în Europa, învăţau la universităţi 
occidentale, de unde aflau că robia romilor este anacronică, ruşinoasă şi cînd se reîntorceau 
în ţară militau pentru abolirea sclavagismului. 

O mare parte a populaţiei rome era deja aşezată în localităţi înainte de epoca 
dezrobirii. Mihail Kogălniceanu, la anul 1837, remarca faptul că romii din sate şi oraşe 
aveau locuinţe stabile, că şi-au uitat cu totul limba, şi-au pierdut moravurile şi obiceiurile 
pe care le aveau cei nomazi, astfel încît nu mai puteau fi deosebiţi de ceilalţi români. Pînă 
la eliberarea din robie nu au existat măsuri speciale din partea statului în vederea 
sedentarizării lor, aceasta producîndu-se într-un mod natural. Statul şi particularii încep să-
şi închirieze, pentru sume însemnate de bani, robi, care sunt tot mai mult folosiţi în 
agricultură, odată cu creşterea importanţei acesteia.  

Eliberarea romilor din robie a fost prima mare reformă socială şi a durat 
aproximativ 20 de ani. În anul 1839, este desfiinţată interdicţia de căsătorie cu români, 
respectiv cu românce, iar în  anul 1844 se interzice desfacerea cununiei dintre rob şi liber. 
În aceste cazuri, cel aflat în robie devine om liber, el fiind obligat să se răscumpere, plătind 
stăpînului pentru persoana sa. Dacă nu avea aceşti bani, ei aveau să fie daţi cu împrumut 
din fondul veniturilor bisericeşti. Copiii rezultaţi din căsătoriile între persoane libere şi robi 
erau liberi.  

În Ţara Românească, prima lege care a desfiinţat robia unei categorii  de romi a fost 
adoptată la 22 martie 1843. Cîţiva ani mai tîrziu, la 11 februarie 1847, la propunerea 
domnitorului Gheorghe Bibescu, se votează o lege prin care sunt eliberaţi din robie toţi 
romii mitropoliei, ai episcopiilor, ai mănăstirilor şi metocurilor, ai bisericilor şi ai oricărui 
alt aşezămînt public. Legea nu prevede nici o despăgubire. Impozitul pe care statul urma să 
îl încaseze de la persoanele eliberate urma să servească la răscumpărarea robilor pe care 
boierii îi vor vinde.  

                                                
 PETCUŢ Petre – Istoria romilor, http://www.roma.md/images/docs/istoria_romilor_unicef.pdf 
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La 22 noiembrie 1850, a fost dată o poruncă domnească a lui Barbu Ştirbei, noul 
domnitor al Ţării Româneşti de după Revoluţia din 1848, prin care se interzicea ca 
familiile de romi să mai fie despărţite prin vînzare sau donaţie. Au fost interzise şi vînzările 
de romi între particulari, proprietarul trebuia să se adreseze statului care îi cumpăra  şi îi 
punea imediat în libertate. În anul următor  se  ia  hotărîrea ca statul să-i cumpere pe robii 
care sunt bătuţi de stăpînii lor. La 20 februarie 1856, a fost desfiinţată robia romilor 
particularilor, proprietarii primeau despăgubire 10 galbeni pentru fiecare individ.  

Dar statul nu a avut grijă să dea romilor dezrobiţi pămînt şi unelte necesare lucrării 
lui, cu toate că, din punct de vedere juridic, au fost asimilaţi ţăranilor şi plăteau impozit la 
stat. Astfel, romii au trebuit să lucreze mai departe pe pămîntul foştilor stăpîni, viaţa lor 
neschimbîndu-se semnificativ. Abia prin reforma agrară din anul 1864, pe vremea domniei 
lui Al. I. Cuza, unii romi primesc pămînt, devenind mici ţărani proprietari de terenuri 
agricole.  

Şi în Ţara Moldovei, abolirea sclaviei s-a desfăşurat pe etape: 

- Romii robi mănăstireşti au fost prima categorie de robi eliberaţi din sclavie de 
domnitorul Mihai Sturza, la 31 ianuarie 1844, in baza legii „pentru regularisirea ţiganilor 
mitropoliei, a episcopiilor şi mănăstirilor îndeobşte”. A doua categorie de robi eliberaţi 
prin aceeaşi lege au fost romii robi domneşti. Ultimii romi eliberaţi din sclavie au fost 
romii robi particulari, ce aparţineau boierilor. Domnitorul Grigore Alexandru Ghica abolea 
robia romilor boiereşti la 10 decembrie 1855 prin leguirea pentru desfiinţarea sclăviei, 
regularea despăgubirii şi trecerea emancipaţilor la dare*. 

În  Ţara Românească, statistica întocmită de Ministerul de Finanţe în anul 1857 îi 
înregistrează pe toţi romii eliberaţi, pe categorii de provenienţă. Exista un număr de 33 267 
familii de emancipaţi, ceea ce înseamnă aproximativ 166 335 persoane. Avînd în vedere că 
în ţară existau, conform aceleiaşi statistici, 466 152 familii ( x 5 = 2 330 760 suflete), 
înseamnă  că robii emancipaţi reprezentau 7,13% din populaţia ţării. În Moldova, începînd 
cu anul 1856, cînd au fost eliberaţi robii particularilor, romii nu mai figurau în statistici, 
fiind consideraţi români. Estimările din epocă ne dau tot cam 7% din numărul total de 
populaţie.  

În total, în Ţara Românească şi în Moldova trăiau aproximativ 200 000 - 250 000 
de romi, însemnînd o treime din numărul romilor din Europa†.  

După “dezrobire” pînă la începutul secolului XX, se constată un proces demografic 
de emigrare a unor grupuri mici de romi, care pleacă în ţări din Europa Centrală şi de Vest 
şi spre Rusia. Grupuri însemnate de romi ajung  în America, Australia şi Africa de Sud.  

                                                
* DUMINICĂ Ion - Statutul social-juridic al romilor din Ţara Moldovei în perioada medievală (sec. XV – 
XVIII) 
† VAILLANT J. A. - Les Rômes. Histoire vraie des vrais Bohémiens, Paris, 1857, p. 481-482.  
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După Marea Unire şi formarea statului România, numărul populaţiei de romi a 
crescut datorită numărului mare de romi care trăia în Transilvania, unde nu fuseseră robi, şi 
din Basarabia, dar la recensămîntul general din anul 1930 s-au declarat ţigani 262 501 
persoane, adică 1,5% din populaţia ţării. 221 726 romi (84,5% din total) locuiau în sate, iar 
40 775 (15,5%) în oraşe. O simplă comparaţie între cifrele anterioare - care numai pentru 
Ţara Românească şi Moldova dădeau această cifră - şi rezultatele recensămîntului din 1930 
denotă  că rezultatele lui nu redau exact numărul romilor care trăiau în România.  

Multe ocupaţii au fost abandonate de romi, ca urmare a concurenţei, determinînd în 
acest fel o reorientare care duce la practicarea comerţului ambulant, mai ales cu produse 
textile.  

Perioada interbelică se remarcă prin începutul mişcării rome de emancipare şi prin 
apariţia unor învăţaţi romi care nu şi-au ascuns identitatea. Dar lucrările lor şi eforturile de 
autodeterminare şi organizare a romilor erau întreptate nu spre izolare, ci invers, spre o mai 
bună integrare a minoritarilor în societate, ca romii să fie recunoscuţi drept cetăţeni egali 
cu ceilalţi, ca etnia romă să fie tratată şi acceptată precum alte minorităţi care formează 
naţia majoritară. 

Apariţia “problemei” romilor este, pe de-o parte, consecinţa evoluţiei 
naţionalismului românesc, iar pe de altă parte a modificării regimului politic din România, 
prin guvernarea generalului Ion Antonescu. Politica de “românizare”, care a dus la 
deportarea romilor în Transnistria în vara şi la începutul toamnei lui 1942 a constituit 
propria hotărîre, aşa cum a declarat mareşalul Ion Antonescu la procesul său din 1946. 
Deportarea s-a făcut în baza unui recensămînt din mai 1942, care a clasificat romii propuşi 
pentru deportare în două mari categorii: 1) romi “nomazi” (căldărari, lingurari) şi 2) romi 
“stabili” care nu aveau mijloace de existenţă sau ocupaţii precise ori care făcuseră puşcărie. 
Dintre romii “stabili”, au fost astfel recenzaţi pentru deportare 4.496 bărbaţi, 4.710 femei şi 
10.011 copii, 601 vehicole şi 1151 animale. Evacuarea romilor nomazi a fost făcută 
potrivit ordinului nr. 1051, din data de 24 mai 1942, al Ministerului Afacerilor Interne, ce 
urma ordinului 70/942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. Între 1 iunie - 18 iulie 1942, 
au fost evacuate în Basarabia 81 de sălaşe cu 5842 membri (61% din totalul care trebuia 
evacuat), din Basarabia fiind evacuate în Transnistria 54 de sălaşe cu 5027 membri (53% 
din totalul care trebuia evacuat în Transnistria). Au fost deportaţi în jur de 40.000 de romi, 
şi anume, toţi nomazii, precum şi o parte dintre romii stabili. Chiar şi unii soldaţi romi, 
care în viaţa civilă erau nomazi, au fost scoşi din armată şi trimişi în Transnistria. Dar s-au 
atestat şi cazuri cînd militarul, aflînd că familia i-a fost deportată, reuşea să o elibereze, 
invocînd patriotismul propriu şi utilitatea lui pentru armată.  

Aceştia au  fost aşezaţi în hotarul sau în vatra unor sate situate pe malul Bugului şi 
ţinînd de judeţele Golta, Oceakov, Balta şi Berezovka. Unii romi au fost cazaţi în bordeie 
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de pămînt, iar alţii în case. Nu le-au fost asigurate condiţii minime de cazare şi de încălzire 
pe timpul iernii, într-o casă cu trei camere fiind îngrămădiţi 20-25 de oameni. Încetul cu 
încetul, gardurile, acoperişurile din lemn, tot ceea ce putea arde a fost folosit pentru 
încălzire pe timpul iernii, astfel că în primăvară satele erau de nerecunoscut. Bolile au lovit 
crunt oamenii, făcînd victime numeroase chiar şi printre jandarmii care trebuiau să-i 
păzească.  

Din cauza unor condiţii de trai extreme, în Transnistria au murit de foame, frig, boli 
şi mizerie o mare parte din romii deportaţi găsindu-şi moartea acolo.  

Cercetătoarea româncă, Delia Grigore*, vorbeşte despre cifra de 38.000 de romi 
morţi, între care 6.714 copii. După ce le-au fost confiscate toate bunurile de valoare, în 
special aurul şi caii, romii au fost duşi în 3 judeţe din Transinistria: Oceacov, Berezovca şi 
Balta, cunoscute mai tîrziu, în rîndurile etniei, sub denumirea de Triunghiul morţii. Din cei 
20.000 de romi aflaţi numai în Berezovca, 11.500 au fost împuşcaţi de SS, 7.000 au murit 
de foame şi de tifos, iar 1.500 au rămas în viaţă! Printre victime s-au regăsit mii de bătrîni 
şi copii, numiţi „fără ocupaţie, deşi era absurd ca aceştia, la vîrsta pe care o aveau, să 
aibă vreo ocupaţie. Majoritatea rămîneau neîngropaţi şi putrezeau pe cîmpuri. 

Aceeaşi autoare, după ce a intervievat mai mulţi bătrîni, supravieţuitori ai acelor 
evenimente, a observat că: pentru romi, „obişnuiţi”, de-a lungul întregii istorii în spaţiul 
românesc, cu ura rasială şi politica de excludere socială, deportarea în Transnistria nici 
măcar nu a constituit ceva neobişnuit, ci o continuare „firească” a politicii antirome a 
statului român, o culme a persecuţiilor dintotdeauna. (...) Romii şi-au dezvoltat o cultură a 
supravieţuirii, fundamentată pe adaptarea la condiţii de existenţă deseori inumane. 

În acest sens, numeroase dintre mărturiile supravieţuitorilor romi ai Transnistriei 
mută accentul de pe tragedie, nedreptate şi suferinţă pe capacitatea de a supravieţui, 
puterea de a depăşi drama, încrederea că Dumnezeu i-a ajutat să se salveze. 

Supravieţuitorii romi oferă astfel o magistrală lecţie de supravieţuire care îi 
preschimbă din victime în învingători. (...) Accentul pe supravieţuire demonstrează o stimă 
de sine crescută, în sensul în care se manifestă bucuria şi mai ales mîndria de a fi rezistat 
suferinţelor de neimaginat, într-o aşa măsură încît supravieţuirea la Bug pare o garanţie a 
unei posibile nemuriri, de parcă nu ar fi normal să moară cineva care a supravieţuit 
Transnistriei: „soru-mea nu a murit acolo, dar a murit acum, are două săptămîni, de-aia 
mi-am lăsat barbă”, mărturisea un bătrîn rom, căldărar de 75 de ani, din Feteşti, judeţul 
Ialomiţa, supravieţuitor al deportării în Transnistria.  

                                                
* GRIGORE Delia - Consecinţele istoriei asupra imaginii de sine şi structurării identităţii romilor. 
Heteroidentificare stereotip-negativă şi autoidentificare stigmatizată în mentalul colectiv rom / Romii... în 
căutarea stimei de sine: studiu introductiv. Bucureşti, Vanemonde, 2007, p. 25 



 12 

Despre supravieţuitori, Delia Grigore opinează*: Romii care s-au salvat - romii 
„integraţi”, romii cu serviciu şi casă – nu s-au salvat ca romi, ci prin abandonarea 
conştientă sau nu, sau cel puţin prin ocultarea oricărei urme de identitate etnică. S-au 
salvat în haină de român, deseori prea strîmtă pentru ei, fără şansa de a-şi ajusta haina şi 
a trebuit să-şi taie picioarele, altfel spus să-şi smulgă rădăcinile pentru a fi recunoscuţi ca 
fiinţe omeneşti.  

Acesta a fost preţul, pentru unii nesemnificativ, pentru alţii prea mare, pe care a 
fost nevoie să-l plătească romii pentru a trăi mai bine în socialism. Şi totuşi exista o limită 
pînă unde romii puteau urca, chiar şi ca români. Dincolo de această limită îi aştepta 
groapa de gunoi sau întoarcerea la statutul de paria. 

Nici după război n-a fost uşor să fii rom în România. Noul regim, dacă nu-i mai 
deporta în afara ţării, în Bărăgan sau la Canal pentru activism politic, a determinat mii de 
romi să se mute dintr-o localitate în alta, dintr-o regiune a ţării în una aleasă de Partid 
pentru industrializare sau dezvoltare agricolă intensivă. Romii au trebuit să se amestece cu 
restul populaţiei, să devină membri de partid sau măcar cetăţeni ascultători, care merg la 
fabrici şi uzine, ca să cîştige nu doar o bucată de pîine, ci şi acceptarea în rîndul 
„constructorilor socialismului”. 

Romii, puţini de altfel, care nu au acceptat acest mimetism nediferenţiat, au fost 
romii tradiţionali, care, păstrîndu-şi limba şi tradiţiile, au rămas „neintegraţi” şi au fost 
consideraţi devianţi. Pentru ei, răspunsul regimului socialist a fost o politică de izolare şi 
de abandon, dar şi de sancţionare sistematică (confiscarea aurului, sedentarizarea 
forţată), scrie Delia Grigore în lucrarea citată anterior.  

Problema romă devine acută la începutul anilor ’60 pe măsură ce Partidul Comunist 
caută să consolideze unitatea naţională şi să omogenizeze societatea românească. 
Tensiunile naţionaliste trebuiau să dispară odată cu instaurarea socialismului, care ar fi 
suprimat orice formă de opresiune, inclusiv cea naţionalistă, şi ar fi antrenat dispariţia 
treptată a minorităţilor naţionale şi a naţiunii în general.  

Transformările de orice natură suferite de societatea românească, modernizarea 
oraşelor prin punerea în aplicare a unor vaste planuri de sistematizare a modificat 
substanţial habitatul romilor, destrămînd comunităţile tradiţionale, cartierele rome de la 
marginea oraşelor. În locul lor s-au construit blocuri, unde relaţiile de familie şi de neam 
nu au mai rezistat. Comerţul cu mărunţişuri le era interzis iar activităţile tradiţionale rome 
legate de comerţ au fost declarate ilegale. În pofida acestui fapt, meseriile specifice, greu 
controlabile, au reuşit să supravieţuiască.  

                                                
*  GRIGORE Delia - Consecinţele istoriei asupra imaginii de sine şi structurării identităţii romilor. 
Heteroidentificare stereotip-negativă şi autoidentificare stigmatizată în mentalul colectiv rom / Romii... în 
căutarea stimei de sine: studiu introductiv. Bucureşti, Vanemonde, 2007, p. 28 
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Şcoala a devenit obligatorie către anul 1966, aproape toţi romii avînd o educaţie 
corespunzătoare nivelului primar, dar sărăcia frîna şcolarizarea copiilor, adesea, familiile 
nu le puteau cumpăra rechizite şi tot ce era nevoie pentru a-şi putea trimite copii la şcoală, 
care, de cele mai mult ori, erau trataţi diferenţiat de către profesori, cu toate că, oficial, în 
şcoli nu exista discriminare.  

Politica pro-natalistă a lui Ceauşescu şi sistemul de ajutoare sociale a susţinut 
efectiv familiile sărace rome, dar dificultăţile financiare şi morale aveau să împingă multe 
familii să-şi abandoneze copiii în instituţii ale statului. 

Romii erau de asemenea “beneficiarii” politicilor de sistematizare forţată a 
teritoriului, cartierele în care locuiau fiind distruse. Astfel ei erau nevoiti să se mute în 
clădiri noi, care nu erau neaparat mai bune, dar unde trebuiau să se acomodeze cu anumite 
condiţii de trai diferite de ale lor. De asemenea “au beneficiat” si de pactul dintre România 
şi fosta Republica Federală Germană. Începînd cu anii ’80, germanii puteau emigra în RFG 
dacă statul german plătea o taxă pentru fiecare bărbat, femeie sau copil emigrat, întelegere 
cunoscută sub numele de “vînzarea saşilor”. Statul a confiscat casele saşilor şi i-a forţat pe 
romi să se mute în ele. 

În ultimii zece ani ai regimului comunist, dezorganizarea socială şi crizele 
economice au oprit procesul “modernizării” (statul le asigura locuinţe, locuri de muncă, iar 
copiilor le oferea oportunităţi de a frecventa şcoala) şi asimilării populaţiei roma. Acest 
lucru a condus înapoi la strategiile tradiţionale (vieţuirea la marginea societăţii în condiţii 
de sărăcie şi izolare) de adaptare la situaţiile dificile datorate noului context. Deoarece 
mulţi romi şi-au pierdut slujbele şi, odată cu ele, avantajele pe care le aveau în calitate de 
angajaţi (cum ar fi alocaţiile copiilor, dreptul de pensionare sau dreptul de a avea o casă) 
unii dintre ei s-au îndreptat spre activităţi ilicite, ceea ce a dus din nou la marginalizare, 
delincvenţă şi sărăcie. Acest lucru a alimentat stereotipurile negative despre romi şi a sporit 
atitudinile ostile ale majorităţii populaţiei. 

În 1992, la recensămînt au fost înregistrati 409.723 romi în România, acesta 
reprezentînd o creştere de 80,2% fata de rezultatul recensămîntului din 1977. Numărul 
actual al romilor de naţionalitate româna este estimat la peste 2 milioane, ceea ce ar 
însemna că sunt minoritatea cea mai numeroasă din ţară. Numărarea exactă a populaţiei 
este un proces extrem de dificil de efectuat atîta timp cît mulţi romi se declară români sau 
maghiari, din cauza conotatiilor negative care sunt asociate cu identitatea etnică de rom. 
Dar se mai ştie că mulţi dintre ei nu completează formele de înregistrare din cauza faptului 
că sunt analfabeţi, iar recenzenţii adesea au tendinţa să completeze rubricile cu privire la 
naţionalitate, confesiune, limbă vorbită fără a întreba. Studiile efectuate în 1993 de 
cercetători de la Universitatea din Bucureşti estima numărul romilor care încă trăiesc după 
“modul de viaţă specific roma” sau foarte apropiat de acesta, la 1.010.000, adică 4% din 
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populaţia totală, populatia roma actuală nefiind masurată cu exactitate. În 1998, Institutul 
de cercetare a calităţii vieţii a iniţiat un proiect de studiere, stocare şi raspîndire a 
informaţiilor cu privire la problemele cu care se confruntă aceştia. În urma estimării a 
rezultat că, la nivel naţional, existau 1.452.700 – 1.588.552 indivizi heteroidentificaţi ca 
romi, 65,3% dintre ei autoidentificîndu-se. Alţi experţi estimează populaţia de romi din 
România între 1.500.000 şi 2.000.000 de persoane. 

 

Dacă istoria romilor în principatele române este una tristă, revoltătoare din 
perspectivă contemporană, se pare că destinul lor european în perioada medievală a fost 
chiar mai tragic. Un documentar BBC din 2005 mărturiseşte: deşi nici în principatele 
române viaţa nu era uşoară, în ţările germane se organizau “vînători de ţigani”, care 
presupuneau uciderea tuturor celor prinşi. Legile germane au fost preluate apoi de toată 
lumea iar ţinta lor au fost nomazii. Din cauza expulzărilor şi a asasinatelor, mulţi romi au 
pornit înapoi spre est, spre Polonia, o ţară mult mai tolerantă pe atunci. În alte părţi, în 
vestul şi centrul Europei, anul 1500 a marcat începutul unei represiuni feroce. 
Spînzurătoare sau expulzare în Anglia; însemnare cu fierul roşu şi capete rase în Franţa; 
în Moravia, femeilor li se tăia urechea stîngă iar în Boemia, cea dreaptă. Perioada a fost 
calificată drept “primul genocid” de către Thomas Acton, profesor la Universitatea 
Greenwich - al doilea genocid fiind cel din perioada regimului lui Hitler.  

“Numărul total al victimelor nu a fost la fel de mare dar, sub aspectul de ansamblu 
al genocidului - adică interzicerea limbii, separarea copiilor de părinţi şi creşterea lor 
departe de ei - asemenea fapte s-au întîlnit în Ungaria, sub Maria Tereza, în Scandinavia 
şi, ceva mai tîrziu, în Elveţia şi Finlanda”, explica Donald Kenrick pentru acelaşi 
documentar BBC*. 

În Franţa încă din 1912 capul familiei nomade rome trebuia să aibă  un carnet 
antropometric cu pînă la 200 pagini, numit „carnet de nomad”, care era aplicat etnicilor 
manuşi, act înlocuit abia în 1969 de livretul pentru circulaţie. Acest ultim document trebuia 
prezentat şefului de post la sosirea şi plecarea din localitate, se cerea să fie ştampilat de 
autoritatea locală, dar mai conţinea şi amprente digitale, descrierea fizică a capului 
familiei, eventualele antecedente penale, fotografii din faţă şi din profil. În plus, statul 
francez mai impunea locatarilor şatrei să ţină şi un carnet de familie cu înregistrarea stării 
civile a fiecărui membru de familie. 

Un moment maxim al opresiunii îl constituie regimul nazist din Germania şi cel 
fascist al statelor aliate Germaniei. Naziştii au stabilit două etnii ce trebuiau eradicate total 
din Germania, dar şi din Europa – evreii şi ţiganii. Deşi despre evrei s-a scris şi s-au produs 

                                                
* BBC, http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2005/06/050622_romi_repere_istorice.shtml 
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numeroase studii, ţiganii au fost oarecum daţi uitării, din acest punct de vedere. De aceea 
se poate spune că în privinta lor a avut loc un holocaust uitat*.   

Oamenii de ştiinţă încă n-au stabilit cifra exactă a romilor omorîţi în acele timpuri, 
şi, speculînd asta, unii cercetători romi au tendinţa de a umfla datele pînă la valori ireale, 
care depăşesc chiar numărul total de romi care erau atunci în Europa. Iniţial s-a vehiculat 
numărul de 219 700 victime rome ale holocaustului, dar se admitea că cifra va creşte odată 
cu descoperirea de noi documente. Actualmente specialiştii şi activiştii romi variază în 
estimări între jumătate de milion şi un milion jumate de morţi. Un cercetător balcanic 
vehiculează cifra ireală de trei milioane, iar cîţiva din spaţiul ex-sovietic chiar suma 
aberantă de şapte milioane de romi morţi, ceea ce depăşeşte populaţia romă însumată din 
întreaga Europă dinaintea războiului II mondial. Există şi nume pentru ce s-a întîmplat 
atunci cu romii, dar, ei fiind obişnuiţi cu prigoana şi nedreptăţile, nu acordă prea multă 
importanţă fenomenului. Totuşi se foloseşte ades în studiile despre romi cuvîntul 
poraimos (sau porajmos), ceea ce înseamnă distrugere, pustiire. Dar se pare că această 
noţiune este academică, străină romilor de rînd, unii chiar considerîndu-l ofensator, de 
aceea în ultima vreme se vehiculează unul alternativ, samudaripen (ucidere în masă, 
totală), care e mai pe înţelesul romilor. Ambele se referă la exterminarea romilor în timpul 
ultimului război mondial şi vor fi tot mai des întîlnite în presă, deoarece abia acum are loc 
emanciparea şi organizarea comunităţilor de romi, în vederea valorificării trecutului istoric 
al romilor, dar şi a comemorării victimelor.  

Astfel, poraimos/samudaripen-ul din timpul războiului II mondial, alături de 
migraţia din India, robia din Ţările Române şi persecuţiile din Europa occidentală au 
devenit evenimente-cheie în istoria romilor, şi trebuiesc pomenite atît cînd se vorbeşte 
despre trecutul romilor, cît şi cînd vine vorba de prezent sau viitorul lor european†. 

Şi, trebuie de observat, în Franţa romii au fost ţinuţi în lagăre de concentrare pînă în 
1946, aproape doi ani după eliberarea teritoriului de sub ocupaţia nazistă! 

Astăzi în toate ţările europene, cel puţin la nivel oficial, declarativ, etnia romă 
beneficiază de o politică afirmativă, menită să reabiliteze cultural şi adapteze social pe cei 
care se consideră sau sunt consideraţi romi. În 1971, cu suport internaţional, a fost 
organizat la Londra primul Congres Mondial al Romilor, la care s-au pus bazele Uniunii 
Internaţionale Rome, organizaţie recunoscută ulterior de Naţiunile Unite şi acreditată pe 
lîngă ONU cu rol consultativ de gradul II, ca fiind un ONG etnic reprezentativ. Astfel 
romii au fost acceptaţi ca naţie fără patrie, chiar dacă reprezentanţii lor la primul congres 
au adoptat simbolica statală: drapel, imn, stemă. Deja la al patrulea congres mondial din 
1981, la Varşovia, cînd au participat şi delegaţi ai comunităţilor rome din Europa de est, 
                                                
* FRASER Agnus – Ţiganii, Edit. Humanitas, Bucuresti, 1998  
† http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gis/2008_2/Marushiakova_Popov.pdf 
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unde locuiesc cea mai mare parte a romilor europeni, s-a discutat despre locul lor în 
Europa unită. Peste un deceniu, la o întrunire tematică din Italia (Ostia), se vehicula şi 
termenul discutabil de „minoritate transfrontieră”, dar această concepţie a fost uitată din 
cauza nou-lansatei convenţii-cadru cu privire la minorităţile naţionale, care a permis 
majorităţii romilor din estul Europei să obţină statut de minoritate protejată de stat. Dar s-a 
constatat că în multe ţări occidentale nici măcar acest privilegiu nu le-a fost acordat*.  

Totuşi, actualmente, deopotrivă OSCE, Consiliul Europei şi Uniunea Europeană au 
structuri speciale destinate romilor, precum sunt: Forumul european  al romilor şi 
călătorilor de pe lîngă Consiliul Europei, Punctului de contact pentru romi şi sinti al OSCE, 
Grupul de specialişti pentru roma şi migratori, Coordinatorul pe teme rome, comisii inter-
departamentale şi grupuri de lucru. Ele generează de peste un deceniu zeci şi sute de 
rapoarte, rezoluţii şi recomandări menite să îmbunătăţească situaţia romilor, dar se pare că 
au un randament sub aşteptări. 

În condiţiile în care romii nu au fost sute de ani recunoscuţi ca identitate etnică, cu 
atît mai puţin ca minoritate naţională, iar limba romani nu a fost considerată o limbă, ci o 
„bolboroseală” de neînţeles, denominaţia stigmatizantă „ţigan” atribuită romilor de către 
neromi, inexistentă în limba romani şi falsă din punct de vedere ştiinţific, a fost atît de 
intens şi îndelung utilizată, încît a fost internalizată de memoria colectivă roma, devenind 
deseori o denumire asumată. 

Reprezentările despre romi, care se bazează pe prejudecăţile şi stereotipuri, fie că 
promovează excluderea, fie că pledează pentru asimilare, se constituie ca un fundal de 
argumente şi justificări care determină atitudini şi comportamente sociale profund 
discriminatorii. De-a lungul secolelor, un întreg set de imagini a fost construit şi dezvoltat, 
cristalizînd stereotipurile colective şi formînd un rezervor de reprezentări transferate din 
memoria colectivă în cea individuală. Romii nu sunt niciodată definiţi aşa cum sunt, ci mai 
degrabă sunt percepuţi aşa cum ar trebui să fie, pentru a justifica politicile şi 
comportamentele celorlalţi faţă de ei. Procesul de heteroidentificare a romilor trebuie să 
corespundă orizontului de aşteptare colectiv, eminamente negativ, de aceea orice deviere 
spre pozitiv este resimţită ca fiind o excepţie de la regulă. Aici se poate cita faimosul mit al 
prietenului rom din copilărie, prototip al binelui, excepţie de la norma „ţiganului” rău, 
evocat de aceia care îşi încep discursul cu stereotipul „Eu nu sunt rasist, dar ţiganii 
ăştia” şi îl continuă cu alt stereotip „am avut un prieten ţigan / un vecin în copilarie / în 
tinereţe, un om deosebit, dacă ar fi toţi ţiganii ca el, ce bine ar fi!” Acest tip de discurs se 

                                                
* МАРУШИАКОВА Елена, ПОПОВ Веселин - Идентичности цыган / рома в новом европейском 
контексте (ситуация в Восточной Европе / Науковi записки, Збірник праць молодих вчених та 
аспірантів, Том 15, НАН Украiни, Киiв, 2008, pp. 288-289. 
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referă la copilărie ca la vîrsta de aur, a toleranţei absolute, timp în care s-ar fi putut 
identifica inclusiv „ţiganul” cel bun, cu siguranţă o excepţie de la norma răului. 

De cele mai multe ori, în contextul unei moşteniri mentale negative şi al absenţei 
din programe şi manuale şcolare a informaţiilor despre romi, clişeele de gîndire şi de 
limbaj sunt singura sursă de cunoaştere care îi leagă pe romi de mediul social înconjurător. 
Romii par a fi o realitate familiară tuturor: aproape orice majoritar întrebat are o opinie, 
deseori categorică şi negativă, despre aceştia. Cu cît realitatea pierde mai mult în faţa 
imaginarului, cu atît romii sunt receptaţi mai mult în paradigmele ignoranţei care se 
percepe pe sine ca fiind cunoaştere. 

Mai mult decît atît, în condiţii de criză economică, aşadar de luptă pentru resurse, 
de criză socială, aşadar a ierarhiilor şi conceptelor, de criză morală, aşadar a valorilor şi 
credinţelor, cine altcineva ar putea fi tras la răspundere pentru situaţia în care se află 
societatea dacă nu foştii sclavi, romii, veşnici ţapi ispăşitori ai tuturor frustrărilor, 
nereuşitelor şi temerilor poporului majoritar? Starea de sclavie în care s-au aflat romii mai 
mult de o jumătate de mileniu, a condus la o lipsă de reprezentare socială a acestora, sclavii 
fiind consideraţi în exteriorul speciei umane. Aflaţi pe listele de tîrguieli ale boierilor, între 
o pereche de boi şi un manunchi de tingiri, dar şi pe foile de zestre ale fetelor, în rînd cu 
parcelele de pămînt, romii robi erau mai degrabă victimele unei non-percepţii. Ei nu erau 
percepuţi ca oameni, ci ca obiecte de schimb, parte a averii stapînilor lor*. 

Problemele romilor din România se trag mai degrabă de la politicile româneşti 
faţă de romi, decît de la inferioritatea lor rasială, pe care o invocă adesea românii de rînd. 
Dacă am fi noi în locul lor, oare nu tot aşa ne-am fi comportat?, întreba în decembrie 2007 
scriitorul român Mircea Cărtărescu într-un articol de pe internet†. Autorul zice că noi am 
creat această problemă prin opresiunea practicată de-a lungul secolelor, şi-acum tot noi, 
majoritarii românie avem responsabilitatea istorică să rezolvăm problema noastră comună. 
Cum poate cineva, care va fi oricum blamat, ofensat, să lucreze eficient, convins că munca 
lui e necesară? Cărtărescu mai crede că renunţarea forţată a romilor la ocupaţiile lor 
tradiţionale, impunerea lor să lucreze în agricultură sau industrie i-a făcut leneşi, indiferenţi 
faţă de rezultatele obţinute prin muncă. 

Romii au evoluat în timp precum sclavii de culoare de pe plantaţiile americane, o 
masă amorfă, inertă, cu indivizi care n-au nici cea mai vagă impresie despre libertatea lor 
de altă dată. Doar uneori, romi tineri, cu sînge fierbinte, revoltaţi împotriva stării de fapt 
                                                
*  dr. GRIGORE Delia - Tradiţii şi obiceiuri la romi, 
http://www.scritube.com/sociologie/TRADITII-ROME52734.php   
†  CĂRTĂRESCU Mircea - Die Zigeuner – ein rumänisches Problem,  
http://www.signandsight.com/features/1624.html 
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jefuiau, furau cai, se transformau într-un fel de haiduci, spaima boierilor şi a oamenilor de 
rînd, ţinta poliţiei şi a armatei.  

Chiar şi după aşa-zisa dezrobire din secolul XIX, cînd au fost lăsaţi liberi să moară 
de foame, pentru că nu aveau nimic altceva decît libertatea dată prin lege, ei au umplut 
imediat puşcăriile sau au fost prigoniţi de cei din jur, sau doar umiliţi prin angajarea la 
munci de jos, răsplătite doar cu hrană şi un loc de trai la marginea satului.  

Probabil oricine, născut în mijlocul unei naţii care te tratează cu dispreţ şi ură, n-
ar fi avut alt comportament şi altă soartă, opina Cărtărescu în articolul său publicat iniţial 
în presa germană. Să ne imaginăm că te naşti pe haina jerpelită a tatălui, curăţător de 
toalete, că mama ta e femeie de serviciu care spală scările din bloc, iar fratele tău deja e 
în puşcărie. Să admitem că treci peste acest handicap cultural şi peste umilinţa pe care o 
trăieşti la şcoală cînd ţi se găsesc păduchi în păr şi colegii te evită, mai ales că eşti 
singurul elev de culoare din clasă, aspect despre care se fac mereu glume şi eşti şicanat.   

Să presupunem că ajungi om educat şi chiar îţi găseşti un loc decent de muncă. Nu-
i aşa că oricum vei fi întîmpinat cu apelativul „ţigane!”, sau vei fi bătut dispreţuitor pe 
umăr: „ţiganul tot ţigan e”... Crezi că dacă faci un efort inuman şi ajungi intelectual, te va 
trata cineva altfel decît cu: „ţigan împuţit”? Cine va avea măcar puţină încredere în tine? 
Dacă ajungi inginer, cîntăreţ, doctor, oricum Ministerul de Externe ar putea, în cel mai 
bun caz, să te exileze în pustiul egiptean. Aşa, cum să eviţi înnebunirea, cum să rupi cercul 
vicios în care eşti captiv: mă urăsc pentru că sunt rău, sunt rău pentru că mă urăsc?   

Ne supărăm că alţii ne văd drept criminali, dar noi gîndim la fel despre ţigani, şi 
astfel noi îi îndemnăm să se comporte corespunzător. Cu atitudinea noastră rasistă în 
adresa lor, cu inacţiunea guvernului, a bisericii, cu neimplicarea altor instituţii abilitate, 
aspect care ţine de responsabilitatea noastră comună, noi continuăm această dramă. Noi 
păstrăm mizeria şi delincvenţa lor, ura şi dispreţul nostru, astfel rămînem cu toţii ostatici 
în acel cerc vicios, iar această nesimţire a noastră are un preţ, pe care va trebui să-l 
plătim încă, îşi încheia alarmat pledoaria scriitorul român, Mircea Cărtărescu. 

Un cercetător român a făcut chiar nişte sondaje printre romi şi ceilalţi români, ca să 
afle cîtă deschidere există pentru acceptare şi integrarea romilor în societatea românească, 
rezultatele au fost descurajante*: la întrebarea dacă ar fi de acord ca în şcoli să se predea 
lecţii despre romi majoritatea au răspuns afirmativ doar pînă la vîsta de 10 ani, după care 

                                                
* FURTUNĂ Adrian-Nicolae - Favorizarea in-grupului sau a out-grupului? / Romii... în căutarea stimei de 
sine: studiu introductiv. Bucureşti, Vanemonde, 2007, p. 48 
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românul de rînd, îmbibat cu stereotipuri, impresionat de folclor şi alte idei tradiţionaliste 
începe să răspundă negativ. 

Mai dezolant e că şi romii au aceeaşi tendinţă, de a nega necesitatea învăţării limbii 
materne şi de a se vorbi în şcoala neromă despre cultura lor tradiţională. Se pare că ei simt 
instinctiv sau au fost deja „educaţi” că haina de rom e prea strîmtă sau grea de purtat. 

 

Tot din rezultatele obiective ale unui chestionar se poate observa că neîncrederea 
populaţiei majoritare în romi creşte invers proporţional cu numărul de contacte cu lumea 
romilor. Adică, cu cît mai puţini romi sunt în localitate, cu atît mai mare e neîncrederea 
locuitorilor în cei pe care îi cunosc prea puţin sau deloc, şi despre care şi-au făcut impresii 
bazate pe zvonuri şi pe mituri.  
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ACTUALITATE, STARE SOCIALĂ, CULTURALĂ, IMPLICARE POLITICĂ 
 

“Forţa unei democraţii se măsoară prin politicile 
faţă de romi”  

Václav Havel 

 

Etnia romă, fiind poate cea mai răspîndită în Europa, constituie minoritatea etnică 
cea mai numeroasă, estimîndu-se că ar fi numai în ţările Uniunii Europene aproximativ 
zece milioane de romi. 

Neromii sunt, în cea mai mare parte, popoare sedentare, aşadar văd mereu aceleaşi 
locuri şi se relaţionează întotdeauna cu aceleaşi persoane, vecinii, cu care îşi creează relaţii 
stabile, de lungă durată. Aceste relaţii stabile conduc la statuarea de norme şi obligaţii 
reciproce strict determinate. Ştiind că se vor afla mereu în acelaşi loc, neromii edifică 
pentru viitor, dar sunt interesaţi şi de trecut, de istorie, privesc timpul ca durată, timp liniar, 
cronologic, perceput prin intermediul raţionalităţii. 

Romii însă, au fost şi încă sunt, unele subgrupuri, în unele spaţii, un popor nomad, 
aşadar văd mereu alte locuri şi se relaţionează cu alţi oameni, cu care nu dezvolta relaţii de 
durată, ci temporare, comerciale, de adaptare imediată la limbajul alterităţii, fără prea 
multe obligaţii pe termen lung. Ştiind că se nu vor afla niciodată în acelaşi loc, nu 
construiesc pentru viitor, dar nici nu sunt interesaţi de trecut, de istorie, nu privesc timpul 
ca durată, ci ca prezent continuu; există deci numai ziua de astăzi. Romii nu percep timpul 
ca fiind liniar, ci ca fiind circular, anticronologic, viziune originară în percepţia marcată de 
iraţionalism al cunoaşterii*. 

În comunitatea de romi, oricare individ există, în primul rînd, ca membru al 
familiei. Interacţiunile dintre indivizi sunt percepute ca interacţiuni dintre familii, de aceea 
prestigiul unui individ onorează întreaga familie, iar greşeala acestuia se răsfrînge, în mod 
negativ, asupra întregii familii. Acesta este motivul pentru care, în acest tip de cultură 
bazată pe valorile colectivităţii, fiecare individ se comportă mult mai responsabil decît în 
culturile moderne fundamentate pe valorile individuale, pentru că nu răspunde numai el de 
acţiunile sale, ci răspunde întreaga sa familie†.  

                                                
*  dr. GRIGORE Delia - Tradiţii şi obiceiuri la romi, 
http://www.scritube.com/sociologie/TRADITII-ROME52734.php   
† GRIGORE Delia - Romii şi rromanipen-ul: între stereotipurile unei identităţi stigmatizate şi arhetipurile 
unei identităţi reconstruite. Cultura romani – stigmat sau motiv de mîndrie? / Romii... în căutarea stimei de 
sine: studiu introductiv. Bucureşti, Vanemonde, 2007, p. 32 
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Cultura romă de astăzi se manifestă cu o îmbinare a vechilor obiceiuri, care vin din 
trecutul ei istoric şi cu elemente de modernitate din lumea în care trăim. Progresul 
societăţii nu a determinat ruperea totală de trecut, comunităţile de romi dovedind o 
rezistenţă mai mare decît majoritatea populaţiei la influenţele externe.  

Atunci cînd romii erau călători, ei se simţeau ca parte a naturii, observă un 
cercetător rus*, natura era mediul lor de viaţă şi cei mari îi învăţau pe copii să înţeleagă 
natura, să comunice cu ea, probabil de atunci li se trage romilor tendiţa şi azi să creadă în 
spiritul casei, în spiritul pădurii şi al pămîntului.  

Atunci era considerat păcat să tai un copac, era un gest împotriva spiritului 
ţigănesc, pentru a face focul, şatra întotdeauna strîngea ramuri uscate sau tăia un copac 
mort, deja uscat.  Atunci cînd se mutau în alt loc, întîi îşi cereau voie de la duhul/omul 
pădurii, de regulă asta intra în sarcina unei bătrîne din şatră. Iar cînd plecau dintr-un loc, 
strîngeau totul în urma lor, ca să nu supere spiritul.  

Romii tratau rîul, muntele, pădurea ca pe un om, ca pe fiinţele vii, cu care trebuie să 
ştii să convieţuieşti conform unor reguli anume. Astăzi însă, chiar dacă unii romi revin la 
tradiţiile peregrinărilor, ei nu mai au aceeaşi legătură cu natura, pentru că s-au pierdut în 
cele cîteva generaţii sedentare. Atitudinea lor faţă de mediu s-a schimbat şi în urma 
progresului tehnic, a descoperirilor ştiinţifice, în urma influenţelor mediatice 
globalizatoare.  

În raport cu societatea în care vieţuiesc, indiferent dacă s-au născut acolo sau au 
ajuns de ceva vreme în urma migraţiei economice, culturale, romii, ca membri ai unui grup 
minoritar considerat deviant şi inferior, au ca grup de referinţă grupul majoritar, privit ca 
de succes şi reprezentativ, de aceea internalizează reprezentările sociale ale majoritarilor 
despre romi şi le percep ca aparţinînd romilor înşişi. Cum aceste reprezentări sunt negative, 
imaginea de sine a romilor devine şi ea negativă, iar stima de sine scăzută†. 

Un rol important în familia tradiţională roma îl joacă “amare phure” („bătrînii 
noştri” sau „bunicii noştri”). Primul lucru de remarcat este acela că denumirea se referă în 
aceeaşi măsură la rudele de sînge – bunicii – şi la toţi bătrînii din comunitate, respectul şi 
grija fiind la fel de mari pentru ambele categorii: “Œun le phuren, on hale maj but manro 
sar tute.” („Asculta-i pe bătrîni, ei au mîncat mai multă pîine decît tine.”). Niciodată o 
familie tradiţională de romi nu-şi va da bătrînii la azil, oricît de săraci ar fi şi oricît de luxos 
azilul. Bătrînii sunt elemente de referinţă ale familiei extinse, au statutul cel mai înalt în 
comunitatea tradiţională romă, ei sunt judecători (krisinitorǎ), dacă sunt bărbaţi şi 

                                                
* ЦВЕТКОВ Георгий - История и социальное развитие цыган-ловаря, 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/nzzpmv/2008_15/S470-488.pdf 
† Romii... în căutarea stimei de sine: studiu introductiv. Bucureşti, Vanemonde, 2007, p. 7 
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vrăjitoare/vindecătoare, cu recunoscute puteri magice premonitorii, inductive şi 
taumaturgice, dacă sunt femei. Statusul ridicat al bărbatului bătrîn ţine de înţelepciune, 
onoare, experienţă, echilibru şi responsabilitate. Statusul ridicat al femeii bătrîne ţine de 
curăţenia rituală, aceasta devenind “uji” (curată) abia după menopauză, cînd se consideră 
că îşi încetează relaţiile sexuale care o spurcaseră pînă atunci. 

În familia tradiţională romă, fiecare persoană ocupă un loc aparte, îşi cunoaşte şi îşi 
respectă statutul şi rolul, ştie ceea ce îi este permis şi ce nu îi este permis. Se previne astfel 
conflictul de rol, cauza multor traume intrafamiliale din societăţile moderne. Rolul jucat în 
familie de fiecare membru al acesteia presupune obligaţii şi drepturi bine definite, care nu 
creează confuzii şi îndoieli. În vreme ce, în culturile moderne, este accentuat aparentul bine 
individual, în funcţie de care se regîndeşte starea comunităţii, deseori sacrificată în scopul 
realizării celui dintîi, în culturile tradiţionale, accentul cade pe binele comunitar, pentru 
care interesul individual îngust poate fi cu usurinţă abandonat.  

Rolurile masculin-feminin nu se definesc ierarhic superior-inferior, ci sunt 
complementare: bărbatul reprezintă capul familiei şi este responsabil pentru întreţinerea 
soţiei şi copiilor lui; femeia este responsabilă de educaţia copiilor, treburile gospodăreşti, 
inclusiv prepararea hranei şi supravegherea membrilor bolnavi sau bătrîni ai familiei. 
Totodată, femeia contribuie la venitul familiei, de pildă prin vînzarea obiectelor produse de 
bărbat. 

Păstrînd tradiţia medievală sau poate chiar antică, există şi astăzi în unele 
comunităţi rezolvarea internă a conflictelor în cadrul unui romano divano sau, dacă este 
necesar, se convoacă kris romani (judecata ţigănească). Kris-ul este un tribunal în toată 
regula, alcătuit de reprezentanţi din diferite “viţi” şi este monopolizat de către bărbaţi. El 
constă dintr-un sfat al bătrînilor, plus unul sau mai mulţi judecători – cu toţii bărbaţi. Acest 
kris al bătrînilor, legea – phralipe (fraternitate), practica mistică - ujipen ai pakiv (puritate 
şi onoare) şi cultul familiei constituie un set de valori care îi caracterizează pe mulţi dintre 
reprezentanţii acestei etnii. 

Conceptul de pur, în cultura tradiţională a romilor, implică atît dimensiunea fizică, 
cît şi pe cea spirituală, prima presupunînd-o pe cea de-a doua, puritatea trupească nefiind 
altceva decît o reflectare – cauză şi efect totodată – a purităţii morale. Corpul omenesc este 
considerat a fi împărţit în două: partea de la brîu în sus, pură, si partea de la brîu în jos 
impură sau spurcată. Atingerea impurului, de pildă a părţilor impure ale corpului (de la 
brîu în jos), atrage dupa sine, printr-un proces de simpatie sau contaminare, inclusiv de 
ordin spiritual/moral, virusarea respectivei persoane cu răul pe care l-a atins sau 
impurificarea sa. 
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În acelaşi sens, al conservării legilor purităţii, principiul de bază al educaţiei 
tradiţionale rome este cel al lajimos-ului („ruşine”), iar virginitatea fetei la căsătorie are 
valoarea unui sacrament, datorită faptului că se află la baza moralei romani, a concepţiei de 
pur şi impur şi presupune un rit de inaugurare, de creaţie, ca şi prima sarcină şi naşterea. 

Aşa-numitul „preţ al miresei” înglobează tocmai această valoare, prevalentă altora, 
ca frumuseţea, hărnicia şi modestia fetei, respectabilitatea şi averea familiei ei. Garanţie a 
solidităţii şi durabilităţii căsniciei, a coeziunii încuscririi şi a unui tratament bun al fetei în 
noua familie, preţul miresei este recunoaşterea valorii fetei şi a aportului ei material în 
familie după casatorie, protecţie a viitoarei mirese în neamul soţului, dar şi garant al 
respectului reciproc („pakiv”) şi recompensă de la părinţii băiatului pentru părinţii fetei, 
fără funcţie de schimb, ci de reprezentare, tradiţional fiind în aur. Acceptarea unui dar 
presupune, în mod obligatoriu, oferirea unui dar, reciprocitatea intervenind şi în cazul 
căsătoriei, ca mecanism integrator infailibil: plata miresei de către familia mirelui, 
completată de zestrea pe care o aduce fata în familie sau schimbul de mirese, în care o fată 
se căsătoreşte cu fratele viitoarei sale cumnate, care va fi, la rîndul său, soţia fratelui ei. 

Într-un raport* mai puţin filozofic al Centrului de Resurse pentru Diversitate 
Etnoculturală† se vorbeşte despre impactul condiţiilor de trai asupra comportamentului 
romilor.  

Standardele de viaţă în familia romă obişnuită sunt joase, lipsa instalaţiilor sanitare 
şi a conştientizării importanţei igienei duc la extinderea bolilor şi la o rată a mortalităţii 
infantile foarte ridicata. Deseori din cauza lipsei apei curente şi a electricităţii, calitatea şi 
cantitatea alimentelor tinde să se înrăutăţească în multe comunităţi roma pe parcursul 
iernii, iar carnea şi produsele lactate sunt inaccesibile tot timpul. În astfel de condiţii, 
mărimea familiei şi lipsa educaţiei medicale sunt factori importanţi care contribuie: 
malnutriţie, anemie, handicapuri de înălţime şi greutate. Mulţi copii romi nu sunt vaccinaţi, 
deoarece părinţilor lor nu li se explică importanţa acestei acţiuni.  Vîrsta medie la căsătorie 
este mult mai mică decît în cazul populatiei majoritare. Fetele se căsătoresc uneori la doar 
13, 14 ani. Aceasta nu numai că le scurtează durata copilăriei, dar conduce la o creştere 
inevitabilă a familiilor, înrăutăţind problemele cauzate de sărăcie.  

Sărăcia din cadrul comunităţilor roma duce la apariţia altor probleme. Educaţia este 
de asemenea afectată de sărăcia cronică din majoritatea comunităţilor. Copiii care reuşesc 
să înceapă şcoala, deseori nu promovează ciclul gimnazial şi, din acest motiv, este foarte 

                                                
* O’GRADY Cathy,  TARNOVSCHI Daniela - Minorităţile din Europa de Sud-Est, 
http://www.scritube.com/sociologie/Romii-din-Romania2142220154.php 
† http://www.greekhelsinki.gr 
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dificil pentru ei să îşi găsească de lucru. Aceasta, în schimb, tinde sa conducă la o creştere 
a ratei criminalităţii şi perpetuarea sărăciei.  

Iată, mai jos, nişte cifre oficiale din România, la începutul secolului XXI, care 
demonstrează că foarte puţini romi se hrănesc din salarii:  

Doar o treime dintre romi au o slujbă constantă, din care numai 50% desfăşoară o 
activitate calificată*. În anul 1998, numai 12,9% dintre romii de peste 16 ani erau salariaţi. 
Principalele surse de venit ale romilor sunt: o categorie eterogenă de activităţi - cele pe 
cont propriu sau ocazionale, în mod special muncile ziliere, marea majoritate informale, 
înalt fluctuante, prost plătite, cu sustenabilitate scăzută pe termen mediu şi lung, cu riscuri 
ridicate de pierdere, dar şi de penalizări sociale. 

Gradul de ocupare a populaţiei de romi era la acea dată de 47%, faţă de 61,7% în 
cazul populaţiei majoritare. Aproximativ 80% dintre salariaţii romi necalificaţi aveau ca 
nivel de pregătire maximum 8 clase. 71,7% dintre romi erau lucrători pe cont propriu/ 
zilieri, 16% dintre romi supravieţuiesc din ajutorul social†. Asociată cu lipsa unui domiciliu 
stabil şi în multe cazuri a actelor de identitate, această situaţie face ca mulţi dintre romi să 
nu beneficieze de asigurările sociale şi protecţia oferite de stat.  

Deşi jumătate dintre romi trăiesc în mediul rural, aceştia deţin foarte puţin pămînt, 
atît pentru cultivare, cît şi pentru casă-grădină: numai 23,8% din populaţia rurală romă 
deţine teren agricol şi numai 41,4% deţine grădină.  

Condiţiile de locuit ale romilor sunt deosebit de precare. Mai mult de o zecime din 
locuinţele populaţiei de romi nu au nici una din utilităţile unui standard de viaţă minim. 
Accesul la utilităţi, inclusiv apă, căldură, electricitate şi colectarea reziduurilor menajere, 
este mult mai scăzut în cazul romilor în comparaţie cu populaţia majoritară. Din totalul 
gospodăriilor de romi, numai 25,6% au acces la un sistem de încălzire, doar 41,4% sunt 
dotate cu instalaţie de apă curentă (în casă sau în curte), în comparaţie cu populaţia 
majoritară (67,4%), numai 10% au acces la sisteme de încălzire a apei şi numai 26% au 
telefon, comparativ cu 81% în cazul populaţiei majoritare. 44,9% din casele romilor au 
igrasie, iar 39% dorm direct pe pămînt, pentru că nu dispun de pat‡. Potrivit CASPIS, 

                                                
* Suportul social pentru populaţia de romi, Guvernul României şi CASPIS – Comisia Anti-Sărăcie şi 
Promovarea Incluziunii Sociale, 2003 
† Roma in Central and Eastern Europe. Avoiding the Dependency Trap, UNDP, 2003 
‡ Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle, A World Bank Study, 2003  
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16,5% dintre familiile de romi trăiesc cu chirie, iar 21% locuiesc în case construite ilegal, 
pe terenuri fără acte de proprietate*. 

Variaţia educaţiei şcolare în funcţie de etnie†: Altă etnie Etnic rom 
Fără şcoală  2 23 
Şcolarizare primară  11 28 
Şcolarizare gimnazială  24 33 
Şcoală de ucenici, treapta 1, şcoală profesională, liceu 48 15 
Şcolarizare, postliceală, universitară  15 1 

 

Din tabelul de mai sus putem constata că romii îi întrec pe românii de altă etnie la 
procentul de persoane fără şcoală, cu doar şcoala primară sau gimnaziul terminate, pe cînd 
la liceu sau alte forme de învăţămînt superioare, ponderea romilor scade drastic, coborînd 
la numai un procent cu studii universitare, comparat cu 15% în cazul românilor de altă 
etnie. Această diferenţă este covîrşitoare şi explică multe fenomene sociale.  

În ultimul deceniu, atît în România, cît şi în Republica Moldova, sunt cote de burse 
la liceu şi facultăţi rezervate romilor, deci statul are formal grijă să reducă diferenţa, să 
contribuie cu măsuri concrete la creşterea nivelului de educaţie a romilor. Dar adesea 
oportunitatea asta nu este folosită de romi, fie pentru că nu se mediatizează suficient, sau 
poate pentru că sunt puţini romi absolvenţi de gimnaziu şi liceu, iar bursele nefolosite se 
repartizează apoi altor categorii sociale. 

De exemplu în 2009, conform sitului oficial al Ministerului Educaţiei‡, în urma 
centralizării rapoartelor solicitate inspectoratelor şcolare judeţene, situaţia repartizării 
candidaţilor de etnie romă pe locurile speciale era următoarea: pe cele 7.483 locuri alocate 
în liceele din ţară s-au înscris 2.460 de elevi. Dintre aceia au fost admişi 2.246 de elevi 
romi, în urma procesului de repartizare în şedinţe publice, pe baza mediilor şi a opţiunilor 
candidaţilor. Media minimă de admitere a fost de 3,9, iar cea mai mare medie a fost 9,55. 
Şapte judeţe au avut medie maximă de admitere între 9 şi 9,55 (judeţul Buzău). În judeţul 
Gorj, ultima medie de admitere pe locurile speciale pentru romi a fost 6,42, în condiţiile în 
care 21 de judeţe au avut ultima medie de admitere sub 5.  

Sunt şi cazuri în care elevii romi aleg competiţia, aleg admiterea prin repartiţia 
computerizată. În acelaşi timp, alţi elevi romi acced în învăţămîntul liceal prin repartiţia pe 
locurile speciale. Cei care intră în competiţie optează singuri pentru un domeniu, în timp ce 

                                                
* Suportul social pentru populaţia de romi, Guvernul României şi CASPIS – Comisia Anti-Sărăcie şi 
Promovarea Incluziunii Sociale, 2003 
† Barometrul Incluziunii Romilor, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 2007 
‡ http://www.edu.ro/index.php/pressrel/12264 
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elevii care se înscriu pe locurile speciale au în faţă o piaţă mai limitată a ofertei. Oana 
Badea, Secretarul de Stat în Ministerul Educaţiei explica: Efectul benefic nu poate fi 
cuantificat astăzi. Acesta este spiritul măsurilor afirmative. Rezultatul se va vedea doar în 
timp. 

În aprilie 2010, vorbind la Palatul Parlamentului în cadrul seminarului „Migraţii şi 
transferuri în UE. Migraţia Romilor din România către alte ţări ale Uniunii Europene. 
Transfer de modele de intervenţie pentru romi/ţigani în ţările UE", ministrul român al 
Educaţiei, Daniel Petru Funeriu spunea*: Problema transcede clivajele politice, etniile şi 
problemele naţionale. Este foarte important că această problemă a fost conştientizată la 
nivel european. Cred că nimeni nu mai poate avea dubiu asupra dreptului la liberă 
circulaţie a tuturor cetăţenilor europeni, cum nimeni nu poate avea dubiu asupra faptului 
că soluţia la problema globală, pe care o numim problema romilor în Europa, nu se poate 
găsi în afara educaţiei. În intervenţia avută, ministrul Educaţiei a arătat că pentru a se 
putea găsi o soluţie pe termen lung, problema romilor poate fi rezolvată prin distribuirea 
cunoaşterii în satele şi comunele României. Gîndirea pe acest domeniu trebuie să fie 
globală, la nivel european şi naţional, dar acţiunea trebuie să fie locală. Este evident că 
fără implicarea comunităţilor locale, a liderilor locali ai comunităţii rome oricît de bine ar 
fi concepute pe hîrtie programele şi măsurile la nivel naţional, nu vom reuşi să aducem 
şcoala în viaţa fiecărui elev de etnie romă", a declarat ministrul. 

Aşadar, factorii de decizie guvernamentali aşteaptă mai multă iniţiativă şi implicare 
de la autorităţile locale, acelea la rîndul lor dau vina pentru stagnare pe liderii 
comunităţilor rome şi carul de probleme stă nemişcat, sau se deplasează prea încet, pe o 
traiectorie incertă, în zigzag. 

Nu doar analfabetismul sau nivelul scăzut de educaţie al romilor e cauza stării lor 
sociale precare şi a buchetului de probleme care rezultă din acest handicap. O expertă rusă† 
opinează că nivelul slab de tehnologizare a comunităţilor rurale rome, organizarea lor 
tradiţională după neamuri şi clanuri de familie, socializarea doar intrafamilial a generaţiilor 
în creştere, îi face pe romi necompetitivi economic. Societăţile industriale şi postindustriale 
au tendinţa să împingă spre nivelurile sociale de jos pe cei inadaptabili şi necompetitivi, în 
felul acesta supunîndu-i discriminării economice şi sociale. Iar soluţia ar consta în 
schimbarea comportamentului economic al romilor. Dacă în antichitate comunităţile rome 
puteau să se răspîndească pe noi teritorii nepopulate, ramificîndu-se în noi şi noi familii 

                                                
* http://www.edu.ro/index.php/pressrel/13701 
† СМИРНОВА-СЕСЛАВИНСКАЯ Марианна – Культурная матрица проторомов 
как фактор формирования ромской этнической субкультуры и проблемы социализации цыган в 
Росси, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/nzzpmv/2008_15/S364-384.pdf 
 



 27 

înrudite între ele, acum nu mai există teren virgin, peste tot unde merg dau de comunităţi 
sedentare, cu moravuri şi legi stricte, cărora vor trebui să se conformeze ca să 
supravieţuiască.   

Dar teoria întotdeauna e bătută de situaţia practică în teren. Anumite ţări 
occidentale nici nu încearcă să integreze comunuităţile de romi venite recent, deoarece prin 
lege au fost consideraţi nomazi, astfel fiind excluşi din orice program de integrare şi 
susţinere socială guvernamentală. Astfel mulţi romi sedentarizaţi din estul Europei ajung să 
fie din nou consideraţi nomazi, sau să se comporte precum europenii călători, doarece sunt 
direcţionaţi spre taberele de refugiaţi special amenajate la marginile marilor oraşe. Are loc 
un fenomen îngrijorător al declasării masive, iar oamenii, impuşi să trăiască în condiţii 
noi şi cu un statut social nou, se vor adapta foarte greu la condiţiile pieţei, îndeosebi cei 
care se nasc în astfel de condiţii, nu cunosc niciun fel de alte realităţi socio-culturale*. 
Consecinţele acestui fenomen încă trebuie estimate şi vor fi observate în viitor.  

Încă din aprilie 2010 Amnesty International atenţiona guvernele statelor din 
Uniunea Europeană şi structurile UE că sunt de actualitate stringentă discriminarea, sărăcia 
şi excluziunea cu care se confruntă comunităţile de romi în ţările-membre. 

Potrivit amnesty.org, în ajunul celui de-al doilea Summit European privind situaţia 
romilor din oraşul spaniol Cordoba, Amnesty International solicita Uiunii Europene să 
elaboreze o strategie cuprinzătoare pentru a asigura romilor egalitate. “UE nu reuşeşte să 
tragă la răspundere autorităţile naţionale atunci acestea nu îşi respectă obligaţiile. Liderii 
UE trebuie să adopte un plan concret de acţiuni pentru a trata abuzurile la adresa 
drepturilor omului, întîmpinate de comunităţile de romi”, afirma secretarul general 
interimar al Amnesty International, Claudio Cordone. El amintea de nevoia unor măsuri 
concrete pentru stoparea discriminării în ce priveşte accesul la locuinţe, educaţie, sănătate 
şi ocuparea forţei de muncă, dar şi de cazurile în care romii sunt evacuaţi din locuinţele 
improvizate adesea fără nicio notificare şi fără a li se oferi alternative. 

Statisticile Amnesty International arătau că unele guverne europene, precum cele 
din Bulgaria, Grecia, Italia, România şi Serbia, au realizat evacuări forţate prin care s-au 
încălcat obligaţiile internaţionale ale ţărilor respective. Eşecul în a asigura romilor locuinţe 
alternative adecvate sau mutarea lor în zone izolate nu fac decît să perpetueze segregarea 
comunităţilor de romi. Romii sunt cetăţeni ai Europei şi liderii europeni trebuie să 
garanteze că ei au aceleaşi drepturi şi responsabilităţi precum compatrioţii lor. Nu pot 
exista cetăţeni de mîna a doua în Europa secolului XXI. Liderii UE trebuie să elaboreze un 
cadru politic coerent al Uniunii, care să trateze multilateral şi complet discriminarea 
                                                
* МАРУШИАКОВА Елена, ПОПОВ Веселин -  Идентичности цыган / рома в новом европейском 
контексте (ситуация в Восточной Европе Науковi записки, Збірник праць молодих вчених та 
аспірантів, Том 15, НАН Украiни, Киiв, 2008, c. 292 
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romilor în Europa. Ei trebuie să arate voinţă politică pentru a face din incluziunea romilor 
o realitate, adăuga reprezentantul Amnesty International, citat de Adevărul.ro.  

„În peste 15 capitale europene, 34 de localuri au prezentat practici discriminatorii 
pe baze etnice, la intrare”, arată un comunicat din primăvara anului 2011 al organizaţiei 
franceze SOS Racisme. 

Semnalul de alarmă denunţă încă o dată un context general în Europa de 
intensificare a ideologiilor rasiste şi a urii, ce duce la excluderea unei părţi a cetăţenilor 
europeni. Testele europene au fost făcute în faţa unor localuri din 15 oraşe europene, 
printre care Tirana, Anvers, Paris, Besancon, Bucureşti, Oslo şi Bilbao. Romi, africani, 
arabi care s-au prezentat în faţa unor discoteci, baruri sau cafenele nu au putut intra, spre 
deosebire de albi, şi au fost victime ale discriminării. În România, Romani CRISS a 
realizat o acţiune de testare a accesului în locurile publice, în noaptea de 5 spre 6 martie, în 
timp ce alte organizaţii au acţionat la fel în Cluj, Craiova şi Dorohoi. Din 10 cluburi 
testate, nouă nu au permis cetăţenilor români de etnie romă să beneficieze de serviciile 
oferite publicului larg*. 

PressEurop.eu ne prezenta într-un studiu recent că: o treime din copiii romi cehi 
sunt educaţi în şcoli pentru handicapaţi mental. Autorul, un jurnalist ceh citează nişte 
estimări ale Băncii Mondiale, conform cărora romii costă Republica Cehă, în fiecare an, nu 
mai puţin de 640 de milioane de euro. Experţii estimează că “inadaptabilitatea” socială a 
romilor cehi se trage din nivelul de şcolarizare, inferior celui normal, pe care îl primesc 
majoritatea copiilor romi. Prin urmare, aceştia nu au nici o şansă de a găsi un loc de muncă 
decent. Iar statul pierde bani, deoarece romii fără loc de muncă nu creează valoare 
economică, nu plătesc impozite, dar primesc ajutoare sociale. O anchetă sociologică 
comandată de Ministerul ceh al Educaţiei relevă că 30 % din copiii romi frecventează şcoli 
pentru handicapaţi mental. Nivelul pentru copiii cehi albi este de 2%, ceea ce corespunde 
mediei mondiale. Marea majoritate a celorlalţi copii romi frecventează "şcoli ale 
ţiganilor", unde rezultatele nu sunt cu mult mai bune decît în şcolile de handicapaţi 
mintal†.  

Pe de altă parte, un studiu recent al Băncii Mondiale spune că UE i ţările Europei 
ar avea de că tigat miliarde de euro integrînd romii, care reprezintă un procent foarte mare 
de tineri, populaţie aptă de muncă. Deci neintegrarea, segregarea lor de acum produce 
cheltuieli, pierderi, iar ni te eforturi pentru incluziunea socială a romilor ar putea fi 
răscumpărate economic în foarte scurt timp. 

                                                
* http://www.rfi.ro/articol/stiri/societate/actele-rasism-se-intensifica-ue 
† KOMÁREK Michal , Şcoală, oglindă a rasismului anti-romi,  
 http://www.presseurop.eu/ro/content/article/151961-scoala-oglinda-rasismului-anti-romi 
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În Republica Moldova nivelul de educaţie şi alfabetizare a romilor este mai redus 
decît la nivel naţional. Fiecare al cincilea rom nu poate să scrie şi nici să citească; o 
persoană cu studii superioare este o raritate, această categorie constituind doar 4% din 
totalul populaţiei roma, în comparaţie cu 38% din populaţia non-roma. 

Speranţa de viaţă la naştere pentru romi este estimată la 65,3 ani, ceea ce înseamnă 
cu trei ani mai puţin decît pentru întreaga populaţie în general. Indicele speranţei de viaţă a 
IDU pentru romi este mai scăzut decît cel calculat pentru populaţia non-roma, dar 
nesemnificativ (6%). 

Majoritatea populaţiei roma şi non-roma îşi cunoaşte medicul de familie. De regulă, 
însă, oamenii nu se adresează la medicul lor. Deşi a fost implementat sistemul asigurărilor 
medicale obligatorii, doar 23% dintre romii chestionaţi sunt asiguraţi (şi deţin poliţe de 
asigurare), în timp ce pentru populaţia non-roma acoperirea cu poliţe e de circa două ori 
mai mare, adică 59%. Cauze principale ale accesului redus la sistemul de asigurări 
medicale le reprezintă costurile înalte ale asigurărilor medicale şi faptul că oamenii 
consideră că ei nu au nevoie de aceasta sau, pur şi simplu, nu ştiu despre existenţa ei. 

Rezultatele unui sondaj efectuat de un grup de cercetători moldoveni arată că 
niciuna dintre gospodăriile roma chestionate nu a avut un membru în consiliul local sau în 
partidele politice. În acelaşi timp, 1,8% dintre cei chestionaţi din gospodăriile non-roma au 
avut membri în consiliile locale şi 1,3% aveau membri în partidele politice*.  

Recent, la Chişinău, a fost recunoscut oficial de către Ministerul Justiţiei un partid 
etnic (singurul din stînga Prutului), Mişcarea social-politică a Romilor din Republica 
Moldova (MRRM), care la înregistrare, în martie 2010 avea 7000 de membri. Dar la 
alegerile parlamentare din toamna aceluiaşi an a acumulat doar 2,394 de voturi valabil 
exprimate (0.14%), ceea ce nu i-a permis să depăşească pragul electoral de 4% şi să 
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acceadă în legislativ. Probabil din acest motiv n-a mai participat şi la următorul scrutin, 
alegerile locale generale din 5 iunie 2011, chiar dacă sunt localităţi populate compact de 
romi. Acolo voturile acordate acestui partid au fost politice, mai puţin influenţate etnic. 
Totuşi e interesant de remarcat că 69 din cei 103 candidaţi pe lista electorală a MRRM au 
indicat că sunt temporar neangajaţi, iar cîţiva erau fie pensionari, fie studenţi. Fenomen 
care se întîlneşte mult mai rar sau aproape deloc pe listele altor partide moldoveneşti. De 
exemplu, la Partidul Comuniştilor - fost partid de guvernare pînă în 2009, doar ultimul 
candidat de pe listă a declarat că nu e angajat, iar la Partidul Liberal Democrat, următorul 
ca pondere după comunişti, acum partid de guvernare, doar trei candidaţi au anunţat că 
sunt şomeri, tustrei poziţionaţi în a doua jumătate a listei, deci pe locuri neeligibile*.  

Şi în dreapta Prutului implicarea politică a romilor începe oficial după 1989. În 
vederea primelor alegeri libere de după dictatură, s-au fondat mai multe organizaţii politice 
şi etnice, din ele însă doar  Uniunea Democrată a Romilor din România, avînd un numar de 
29.000 voturi, a obtinut în alegerile din 20 mai 1990 un mandat de deputat în Parlamentul 
României – Camera Deputaţilor – în persoana lui Gheorghe Răducanu, care, la scurt timp 
după obţinerea mandantului de deputat a fost ales şi secretar al Comisiei pentru Industrie, 
Comerţ şi Privatizare.  

În 1992 Societatea Romilor din Bucureşti, o fracţiune din fosta UDRR care s-a 
scindat, îşi schimbă denumirea în Partida Romilor. Înregistrată în baza legii nr. 12/1924, 
Partida Romilor nu este un partid politic, ci o organizaţie non-guvernamentală (ONG), care 
în perioada alegerilor generale este asimilată unui partid politic.  

Şi Partida Romilor din România are rezultate modeste la alegeri, avînd în 
parlament, de regulă, doar un deputat. La alegerile din 1992, chit că a obţinut deja 147.000 
de voturi, în legislativ a acces tot numai Gheorghe Raducanu, care era primul pe listă. 
Aceasta a fost chestor al Camerei Deputaţilor timp de doi ani. În anul 1994, la cererea 
conducerii Partidei Romilor din acea perioadă, a avut loc prima Adunare Generală a tuturor 
organizaţiilor romilor din România, cînd 23 dintre aceste organizaţii legal constituite au 
aderat la Partida Romilor, aceasta devenind o organizaţie de tip federativ. Preşedinte a fost 
ales Nicolae Păun, Mădălin Voicu – prim-vicepresedinte şi Gheorghe Raducanu  a ajuns 
vicepresedinte. 

În anul 1996, la alegerile locale, Partida Romilor a candidat pe liste proprii, 
obţinînd 560 mandate de consilieri locali. La alegerile generale din acelaşi an, Partida 
Romilor a obţinut 81.000 de voturi. Din anul 1996 şi pînă în anul 2000, deputatul romilor 
în Parlamentul României a fost Mădălin Voicu, a cărui prezenţă a fost deosebit de activă, 
marcînd începutul unei noi perioade în ceea ce priveşte participarea romilor la viaţa 
politică.  
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În alegerile generale din 2000, Partida Romilor a depus liste de candidaţi pentru 
Camera Deputaţilor în 35 de judeţe ale ţării, obţinînd 71.000 de voturi, care l-au propulsat 
ca legiuitor pe Nicolae Păun, care aderă de fiecare dată la grupul minorităţilor naţionale şi 
prezidează deja al doilea mandat Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. Tot el conduce recent creata subcomisie parlamentară pentru romi 
de la Camera Deputaţilor. 

În pofida activismului politic al 
romilor, prezenţa lor la guvernare este prea 
puţin influentă, fenomen prezent în toate 
ţările europene. Graficul alăturat* trădează şi 
o stare de spirit socială îngrijorătoare, 
responsabilă pentru asta ar putea fi tot clasa 
politică, reprezentanţii căreia ar trebui să 
aibă mai multă clarviziune. Chiar şi cetăţenii 
de rînd, în pofida lipsei de informaţie, 
substituită cu folclor, bîrfe şi prejudecăţi, 
văd şi recunosc că la angajare un rom are 
mai puţine şanse decît un cetăţean român de 
altă etnie. În timp ce acelaşi sondaj relevă 
conştientizarea în creştere a faptului că statul trebuie şi favorizează tinerii romi la 
înmatriculare pentru studii. În timp ce politicienii dau dovadă de rigiditate în acţiuni, 

conservatorism în gîndire, şi 
populism în declaraţii publice. Astfel 
în Romania de azi vedem că e posibil 
ca preşedintele, Traian Băsescu, să 
avertizeze într-un discurs public că 
vor fi întreprinse "măsuri dure" şi că 
familiile rome nu vor primi alocaţiile 
pentru copii, dacă părinţii nu au grijă 
ca fiii si fiicele lor să meargă la 
şcoală...  

Deşi alocaţia pentru creşterea 
copiilor este în România doar 10 euro pe lună, pentru multe familii sarace aceste alocaţii 
sunt singurele surse de venit. Foarte puţini copii din rîndurile familiilor rome îşi continuă 
studiile la gimnaziu, iar destui abandonează după primii doi ani de şcoală.  

                                                
* http://www.romamigration.ro/documente/perceptia-publica-a-minoritatii-rome-sondaj-de-opinie.htm 
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Sărăcia în care trăieşte această minoritate şi faptul că discriminările împotriva 
romilor sunt pe toate palierele vieţii sociale din România, nu au adus problemele lor în 
actualitate. Doar expulzarea masivă a romilor români din Franţa şi isteria care a fost 
menţinută în Italia cu un an mai devreme i-a facut pe guvernanţii români să înceapă 
căutarea unor soluţii, inclusiv la nivel european. 

O atenţie specială problemei romilor promitea să acorde preşedinţia maghiară a UE, 
declarînd că pentru ea dezvoltarea politicii europene în privinţa romilor constituie una din 
priorităţile de bază, mai ales că în Ungaria populaţia de romi este una din cele mai mari în 
Europa. Dar realităţile arată mai prozaic, chiar revoltător şi descurajant: în Ungaria pe 
durata preşedinţiei UE se tolerau de către stat abuzuri ale extremiştilor naţionalişti 
maghiari împotriva unor comunităţi rome. Solidară cu Bucureştii, Budapesta reitera la 
început de mandat că problema romilor nu este exclusiv a Europei de Est, ci a devenit una 
a întregii Europe şi a instituţiilor UE, aducînd ca exemplu criza repatrierilor romilor din 
Franţa, în vara lui 2010*. 

Îmbunătăţirea situaţiei romilor este tratată la nivel UE prin prisma Strategiei 
Europene 2020, concentrată pe lupta împotriva sărăciei, creşterea nivelului de angajare în 
muncă, reducerea numărului de abandonuri şcolare, reducerea sărăciei în rîndul copiilor 
etc. 12 state-membre UE au format chiar o reţea, numită EURoma†, menită să contribuie 
prin fondurile structurale la incluziunea socială a romilor. 

Comunitatea internaţională face eforturi de mai mult timp să identifice soluţiile 
optime pentru această problemă cronică. Unele ţări europene şi cîteva state în proces de 
aderare, susţinute financiar de Banca Mondială, OSI şi SIDA au iniţiat în 2003-2005 o 
decadă a acţiunilor conjugate în vederea incluziunii romilor: 2005-2015‡.  

În februarie 2005, proiectul a fost lansat oficial la Sofia, unde prim-miniştrii 
Albaniei, Bosniei-Herţegovina, Bulgariei, Croaţiei, Cehiei, Macedoniei, Muntenegrului, 
României, Serbiei, Slovaciei şi Ungariei au pledat pentru eliminarea diferenţelor dintre 
condiţiile de trai pentru romi şi non-romi, pentru ruperea cercului vicios al sărăciei şi al 
excluderii sociale. Spania a aderat la această iniţiativă în 2008, Republica Moldova şi 
Ucraina intenţionează să se alăture la proiect în 2011, chiar dacă acţiunea e deja în a doua 
jumătate, şi n-a dat prea multe roade în primii cinci ani. 

Din punct de vedere practic, Deceniul reprezintă, totuşi, primul efort regional 
complex dedicat îmbunătăţirii situaţiei romilor în Europa cu asistenţa comunităţii 
internaţionale. Valoarea esenţială a Deceniului de incluziune a romilor constă în 

                                                
* Europa.md cu referire la Europa Liberă şi situl oficial al preşedinţiei ungare a UE: 
http://www.eu2011.hu/developing-european-roma-policy  
† http://www.euromanet.eu 
‡ Roma realities, Banca mondială, 2009 
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participarea romilor. Acest document solicită participarea reprezentanţilor romilor şi ai 
ONG-urilor care promovează iniţiative ce vizează populaţia romă în orice fază a 
programului de dezvoltare, inclusiv ca membri ai Comitetului  director – instituţia 
responsabilă pentru implementare, monitorizare şi evaluare. 

Domeniile selectate pentru Deceniul incluziunii romilor sunt educaţia, sănătatea, 
angajarea în cîmpul muncii şi domicilierea. De asemenea, au fost stabilite problemele 
transcendente pentru domeniile principale: sărăcia, discriminarea şi problemele genurilor*. 

 

Dar de la intenţii, la fapte e cale lungă, mai ales dacă sunt implicate state cu 
economie şubrezită, guverne bîntuite de complicaţii ale tranziţiei, de reforme dureroase pe 
timp de criză economică globală, dar care sunt măcinate şi de corupţie!  În plus, această 
campanie e mai mult destinată unor activităţi ong-iste, din societetea civilă, iar guvernelor 
li s-a rezervat doar rolul de parteneri în soluţionarea unor probleme sociale importante, 
care necesită o implicare mai substanţială. 

În consecinţă, un grup de experţi romi din Moldova pledează pentru o soluţie de 
integrare a romilor, pe care o susţine şi autorul lucrării de faţă: Conceptul unei naţiuni 
europene non-teritoriale, reprezentată instituţional, probabil că se bucură de cea mai 
mare susţinere, inclusiv din partea UE. În termeni practici, cerinţa acceptării romilor ca 
fiind o naţiune fără stat interpretează cererile pentru o reprezentare în organizaţiile 
politice ale UE şi ale statelor ei membre. Cel mai relevant exemplu este Forumul 
European al Romilor, acceptat de Consiliul Europei printr-un Acord de parteneriat, la 16 
decembrie 2004†. 

Karen Fogg, prima şefă a Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, exprimîndu-
se într-un interviu pentru ziarul Adevărul, consideră integrarea romilor drept o problemă, 
în principal, naţională şi recunoaşte că adevăratele pietre de încercare le constituie 
grupurile care nu vor să fie integrate. „Sigur, că şi organizaţiile non-guvernamentale au un 
rol de jucat. Însă, din perspectiva Bruxelles-ului, principala responsabilitate aparţine 
guvernelor statelor membre atît în a contura măsurile ce trebuiesc luate, cît şi în a mobiliza 
actorii şi a face rost de resurse financiare.  

Dacă privim această problemă din perspectiva excluderii sociale, a sărăciei, a 
accesului greoi la educaţie, vedem că responsabilitatea principală aparţine fiecărui stat 
membru în parte. Sigur că la Bruxelles se pot gîndi politici de combatere a sărăciei, 
fondurile structurale putînd fi de mare ajutor, însă strategiile împotriva sărăciei sunt 
esenţialmente naţionale. 

                                                
* http://www.romadecade.org  
† CACE Sorin, CANTARJI Vasile, SÂLI Nicolae, ALLA Marin - Romii în Republica Moldova, UNDP 
Moldova, 2007 
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Nu cred că Uniunea Europeană este capabilă, deocamdată, să înţeleagă 
complexitatea încercării de a integra social grupuri care nu vor să fie integrate social. 
Aceste discuţii trebuie purtate pe plan local cu comunitatea care are sau poate nu anumite 
resentimente faţă de romi, pentru a găsi soluţii care să permită buna convieţuire bazată pe 
respect reciproc. Nu ştiu cît astfel de dialog se poartă în România, sau în Ungaria, sau în 
Spania. Nu ştiu dacă există discuţii deschise cu reprezentanţii comunităţii rome despre 
pericolul ignorării convenţiilor sociale existente în fiecare ţară. Nu este în interesul 
comunităţii rome să-şi facă un duşman din populaţia locală, aşa cum nu este în interesul 
populaţiei locale să antagonizeze comunitatea romă. E nevoie de mai multă înţelegere din 
partea fiecărei tabere şi de mai mult respect. Poate că vom avea parte de ceva mai mult 
dialog în viitor”*. 

Dar spre deosebire de acest funcţionar UE, care activează numai în Comisia 
Europeană din 1973, politicieni actuali din noile ţări europene cred că Comisia ar avea 
obligaţia să iniţieze activităţi şi reglementări mai multe şi mai ample, ca guvern comunitar. 
Unele voci nemulţumite vorbesc chiar de o hartă a proiectelor şi a fondurilor derulate în 
scopul integrării romilor. Renate Weber, euro-parlamentar român opina în cadrul sesiunii 
Comisiei parlamentare pentru justiţie şi libertăţi civile citată de Deutsche Welle†: Comisia 
ştie unde i-a dat, ea ştie cum a verificat punerea lor în practică şi cum a evaluat eficienţa 
lor. Bani mulţi au fost daţi pe multe proiecte-pilot. După ce se termină aceste proiecte-
pilot, nu există nici o continuare. Strategia unică trebuie să vină de la un creier, care să 
aibă o viziune - iar creierul acela trebuie să fie Comisia Europeană. Doamna comisar 
Vivianne Reding a anunţat că, la nivelul Uniunii Europene, se va elabora, în cîteva luni de 
zile, un cadru privind strategii naţionale de incluziune a romilor. Una e să ai o strategie a 
Uniunii Europene şi alta e să ai un cadru care să permită celor 27 de state membre să 
elaboreze strategii naţionale. Aceasta înseamnă că statele, dacă vor vrea, vor avea 
strategii, dacă nu, nu. Şi, atunci, în 20 de ani o să avem exact situaţia de astăzi, a explicat 
Renate Weber. 

Aceasta poate însemna şi o risipă inutilă de bani, se teme europarlamentarul 
olandez Jan Mulder, aşa cum s-a întîmplat şi pînă acum. S-a spus că s-au cheltuit - din ce 
am auzit eu - 1,4 sau chiar 1,6 miliarde de euro; am întrebat care a fost cel mai de succes 
proiect şi mi s-a răspuns că a fost un dialog, în Ungaria, între etnicii romi şi restul 
populaţiei. Dialogurile nu costă atît de mult. Aş dori să ştiu cum au fost folosiţi banii şi ce 
alte proiecte au avut succes. Nu ştiu nici eu cum ar trebui orientaţi mai bine aceşti bani. S-

                                                
* Adevărul.ro, http://www.adevarul.ro/actualitate/Prima_sefa_a_Delegatiei_CE_la_Bucuresti-Karen_Fogg-
_-Problema_romilor_este_o_problema_nationala-_Nu_totul_trebuie_decis_la_Bruxelles_0_355164835.html 
† Radio Deutsche Welle, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6320758,00.html  
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a vorbit despre şcoală, despre educaţie. Poate e nevoie de locuinţe pentru romi. 
Simpozioane? De aceea am şi întrebat, a spus Jan Mulder*.  

Traian Băsescu declara la Bucureşti în faţa comisarului european pentru ocupare, 
afaceri sociale şi incluziune, László Andor: Trebuie să recunoaştem că noi nu suntem 
capabili să integrăm toată minoritatea romă, chiar dacă avem un număr mare de romi 
care sunt integraţi. Şeful statului român i-a mai spus comisarului că poate va avea ocazia 
să viziteze zone în România unde romii trăiesc normal, arătînd însă că este o problemă în 
ce priveşte integrarea romilor nomazi†. 

Se pare că de aceeaşi natură e şi problema guvernelor occidentale, ale căror ţări au 
fost destinaţia de bază a romilor migratori. Şi fiecare stat sau demnitar a încercat să 
intervină în mod diferit, unii chiar recurgînd la metode neortodoxe, la limita legalităţii. 
Pentru asta avînd suportul tacit al populaţiei, care în majoritate covîrşitoare susţine 
măsurile de marginalizare şi discriminare. De exemplu în Franţa, un sondaj Ifop a arătat că 
79% dintre francezi aprobă politica de dezmembrare a taberelor ilegale de romi‡. Probabil, 
organizat în alte ţări UE, un sondaj similar ar descoperi un grad de intoleranţă la fel de 
mare al populaţiei majoritare faţă de minorităţile etnice, mai ales faţă de migranţi, faţă de 
cei săraci şi mobili, mai ales faţă de romi. 

                                                

* Radio Deutsche Welle, http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6320758,00.html  

† Radio Deutsche Welle, http://www.dw-world.de/dw/function/0,,82222_cid_6109152,00.html 

‡ http://www.europuls.ro  
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CETĂŢENII SECOND CLASS, DISCRIMINARE, EXPULZARE 

 

Încă în vara anului 2008 semnale îngrijorătoare veneau din Italia, unde persoane 
care se prezentau ca fiind de la Crucea Roşie mergeau în taberele de romi de lîngă Neapole 
şi Milano, pentru a realiza un fel de recensămînt al emigranţilor, cerîndu-le date despre 
etnie, confesiune şi alte informaţii, care-i duceau pe cei chestionaţi la gîndul că vor fi 
urmăriţi de autorităţi şi expulzaţi în ţara de origine. 

Dar în anii următor titlurile de ziar şi buletinele de ştiri radio sau tv începeau cu 
reportaje din taberele populate de romi şi alţi emigranţi, din aeroporturi sau punctele de 
frontieră, unde erau intervievate familii de romi deportate şi poliţiştii care îi însoţeau. 
Cifrele creşteau, odată cu amploarea operaţiilor de evacuare forţată, de repatriere „benevol-
impusă”. 

Aproximativ 8.000 de romi au fost deportaţi din Franţa în România în 2009, 
oferindu-li-se cîte 300 de euro adulţilor şi 100 de euro copiilor, dar peste două-treimi 
dintre aceştia au revenit în Franţa*.  

În vara anului 2010 se estimează că autorităţile franceze au expulzat mai mult de o 
mie de romi veniţi preponderent din România, distrugînd ulterior şi taberele lor 
neautorizate. Şi acolo se pretindea oficial că imigranţii au fost convinşi să plece voluntar şi 
că li se plăteşte un ajutor unic pentru cheltuieli de drum, dar martorii, experţii din diverse 
organizaţii de drepturile omului băteau alarma că e abuz şi discriminare. 

Voci politice critice au semnalat imediat că prin acele acţiuni este vizată 
discriminator o etnie separată, iar cineva din funcţionarii europeni a comparat operaţia cu 
deportările naziste din timpul celui de-al doilea război mondial. Dar comparaţia a fost 
numită de preşedintele francez drept „dezgustătoare” şi Comisia Europeană a retras-o cu 
regretele publice de rigoare.  

Totuşi, Comisia Europeană a cerut explicaţii şi insista ca fiecare caz să fie examinat 
separat, expulzările să se facă individual, dacă era cazul, dar să nu fie vizată întreaga etnie 
sau colonii întregi de romi. 

Franţa a trimis Comisiei Europene numai documentele pe care a vrut să le trimită 
ca stat suveran, a spus Piere Lellouche enervat de insistenta ziariştilor care doreau să afle 
dacă controversata directivă a ministerului de interne francez privind expulzarea romilor a 
ajuns vreodată şi la Bruxelles. Pentru Lellouche, Franta, stat fondator al drepturilor omului 
si al UE, nu are de dat exlicaţii Comisiei Europene care este gardian al Tratatelor 
comunitare în aceaşi măsura ca şi statele membre, relata RFI în septembrie 2010. Acelaşi 
                                                
* RFI.ro, http://www.rfi.ro/stiri/politica/Romania-promite-sa-faciliteze-reintegrarea-romilor-expulzati-din-
Franta.html 
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post francez de radio mai completa declaraţia demnitarului francez cu următoarea 
informaţie: Afirmaţia este inexactă întrucît Comisia Europeană este singura care are 
datoria de a se asigura că statele membre traspun corect dreptul comunitar în legislaţia 
naţională şi că respectă acest drept. Statele membre sunt obligate să furnizeze Comisiei 
informaţiile pe care aceasta i le cere în caz de dubiu sau de viciu de procedură, cum este 
cazul de faţă. 

Dar, enervat, pe de-o parte, de imaginea pe care presa europeana a dat-o Franţei în 
ultimele săptămîni şi, pe de altă parte, de dialogul cu Comisia Europeană, Piere Lellouche 
a negat această prerogativă a Executivului European. Între timp problema romilor rămîne 
nerezolvată, expulzările continuă, iar Comisia Europeană, care a înţeles fără dubii refuzul 
Franţei de a coopera, zice că nu ştie cînd va putea spune dacă Parisul respectă sau nu 
dreptul comunitar. 

A reacţionat dur şi comisarul ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, care pe 
13 septembre 2010, la Geneva, şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu expulzările din 
Franţa. Înalta comisară anunţa că a luat act de noua politică franceză în privinţa romilor, de 
sărăcia extremă în care trăiesc aceştia şi de faptul că le sunt demolate taberele, iar ei sunt 
expulzaţi în grup spre ţara de origine. Asta nu va face decît să accentueze stigmatizarea 
romilor şi condiţiile de sărăcie în care trăiesc. Îndemn statele europene şi în mod special 
Franţa să adopte o politică ce-ar permite romilor să depăşească marginalizarea, accentua 
Navi Pillay în deschiderea celei de-a 50-a sesiuni aniversare a Consiliului pentru drepturile 
omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite*. 

Viviane Reding, comisarul european pentru justiţie şi drepturi fundamentale 
amintea tot în septembrie 2010 că toate statele membre sunt obligate să respecte legislaţia 
comunitară, respectînd şi prevederile directivei din 2004 ce vizează condiţiile în care 
cetăţeni europeni pot fi indepărtaţi de pe teritoriul unui stat membru: Niciun cetăţean nu 
trebuie să devină ţinta unor acţiuni represive, doar pentru că aparţine unei etnii. Nu poate 
exista nicio acţiune punitivă în Europa, nicio stigmatizare, declara oficialitatea europeană 
citată de HotNews.ro  

Reding mai spunea că partea franceză a înţeles foarte bine acest punct de vedere şi 
a adăugat că Comisia Europeană a trimis autorităţilor franceze o scrisoare oficială pentru a 
le aminti ce prevede legislaţia comunitară. 

Eurodeputaţi din diverse fracţiuni nu au fost însă convinşi de argumentele 
comisarei, ba mai mult, au fost extrem de indignaţi de faptul că, în ciuda evidenţelor oferite 
de ONG-uri şi de presă, Comisia nu a stabilit încă faptul că Franţa incalcă legislaţia 
comunitară prin deportarea romilor, că nu culpabilizează Franţa şi nu ia măsuri - o 
procedură de infringement - împotriva ei, aşa cum prevăd acordurile comunitare. 
                                                
* http://www.un.org/  
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Românca Renate Weber a spus că Franţa a folosit subterfugii pentru a-i deporta pe 
romi. Guvernul francez susţine că e repatriere voluntară, spunînd cinic că acordarea de 300 
de euro de persoană pentru a pleca din Franţa este ajutor umanitar pentru ei. Weber declara 
ca este vorba de o violare a dreptului comunitar aşa cum a fost si şi în Italia doi ani mai 
devreme. Dar pentru că Bruxelles-ul n-a zis nimic, Comisia Europeană poartă 
responsabilitatea deportărilor şi trebuie să răspundă clar dacă măsurile franceze sunt o 
violare a dreptului comunitar.  

Alt europarlamentar român, Monica Macovei a spus că discriminarea şi expulzările 
colective sunt interzise în Europa, iar Comisia Europeana trebuie să prezinte clar şi public 
analiza fiecărui caz. Orice asociere între romi şi criminalitate este greşită, pentru că 
răspunderea penală este individuală, a argumentat Macovei. Totusi, ea a îndemnat la 
asumarea responsabilităţii la toate nivelurile şi peste tot, adică şi a autorităţilor române, 
pentru ce au făcut şi ce nu au făcut pentru integrarea ţiganilor*. 

În toamna lui 2010 presa franceză scria că unor etnici romi din taberele de lîngă 
Paris li se prelevă mostre de ADN (salivă şi fire de păr), care sunt introduse în baze de date 
neoficiale. Poliţia nega aceste informaţii, dar mai multe asociaţii de drepturile omului 
insistau şi declarau aceste practici ilegale. Brice Hortefeux, Ministrul de Interne al Franţei 
recunoştea că poliţia a întocmit dosare genealogice, dar că acelea au fost distruse în 
decembrie 2007. Jarndarmeria era subordonată pînă recent (2009) Ministerului apărării, 
apoi a trecut la Interne. S-a promis atunci transparenţă totală în activitate şi controale 
interne “la singe”. 

Dar evacuările forţate au continuat, demolarea de tabere continuă şi azi, iar 
victimele nu pot decît să accepte „tîrgul” sau alte condiţii impuse de jandarmi, ori să se 
opună cu proteste spontane, cum a fost unul în august 2010. Aproximativ 250 de vehicule 
au blocat timp de cinci ore un pod rutier, provocînd cozi de pîna la cinci kilometri pe 
autostrada A630, spre Paris. 

Blocada de pe Podul Aquitaine a fost primul protest major al romilor şi nomazilor, 
de cînd Guvernul francez a început operaţiunile sistematice de evacuare a acestora. Potrivit 
poliţiei, migranţii au fost evacuati dintr-o tabără din oraşul Anglet, din sudul ţării, şi au fost 
împiedicaţi să îşi instaleze o nouă tabără pe un teren pentru expoziţii de lîngă Bordeaux, 
relata BBC.  

Uneori, asistaţi de activişti locali pentru drepturile omului sau de avocaţi dornici de 
afirmare, unii romi reuşesc să se impună în instanţă sau să fenteze poliţia la limita 
relalităţii: în cotidianul francez Le Figaro din 9 septembrie 2010† a aparut un reportaj 
                                                
* http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana 
* http://www.france24.com/en/20101007-french-police-accused-keeping-secret-lists-roma 
† http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/09/09/97001-20100909FILWWW00530-des-roms-expulses-font-
demi-tour.php 
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despre cazul unor romi expulzaţi, însoţiţi de 2 avocati francezi - Clément Norbert şi 
Antoine Berthe, specializaţi în asistarea persoanelor străine în Franţa. Celor trei romi din 
România urma să li se aplice o decizie de escortare la frontieră, emisă de un prefect local 
din Paris. Aceştia au mers la graniţa franco-belgiană din Armentiere, împreună cu avocaţii 
lor, au iesit din Franţa pentru cîteva minute şi s-au întors, astfel conformîndu-se deciziei de 
părăsire a ţării, care a devenit nulă din acel moment. Cetăţenii europeni se întorc în Franţa, 
exercitîndu-şi dreptul la libera circulaţie. Iar gestul acelui grup a fost o formă de protest, o 
replică la deciziile obtuze ale unor demnitari. 

Şi în Italia autorităţile desfăşurau tacit şi consecvent o ofensivă la limita legalităţii 
împotriva romilor, desfiinţînd brutal tabere, expulzînd familii întregi. Presa relata în chiar 
primăvara 2011 despre gesturile disperate ale celor hăituiţi, ca, de exemplu, ocuparea de 
biserici, unde încearcă să se refugieze cu tot cu copii şi lucrurile personale din calea 
forţelor de ordine intransigente. Il Giornale relata la 22 aprile 2011 despre un astfel de caz, 
citînd şi declaraţia primarului Romei, Gianni Alemanno: Am identificat 161 de persoane, 
dintre care 67% sunt infractori. Nu este adevărat că nu au unde să locuiască. Mulţi au 
case în ţara de origine şi vin la Roma nu din cauza situaţiei disperate, ci pentru că speră 
să aibă venituri mai mari, chiar şi obţinute ilegal.  

Ca orice politician, primarul roman jongla cu cifre ca să pară convingător, însă nu l-
a întrebat nimeni de ce sunt liberi sau doar expulzaţi nişte cetăţeni europeni certaţi cu 
legea, dar nu sunt amendaţi sau întemniţaţi fără discriminare, dacă li se demonstrează 
faptele ilegale. Cît despre condiţiile de viaţă ale majorităţii celor ce locuiesc în taberele 
imunde din occident se poate verifica lesne, mergînd în localităţile de origine ale 
migranţilor, ceea ce primarul Alemanno ştie bine că nu multă lume va face, nici chiar 
jurnaliştii.  

Dar sunt şi excepţii. O echipă TV de la  France 24 a mers pe urmele unei familii 
expulzate din preajma Parisului şi a ajuns într-o suburbie a Bucureştilor. Acolo au găsit o 
casă mică, sărăcăcioasă, suprapopulată, cu singura comoditate modernă – un televizor, la 
care romii privesc, printre altele, canale franceze şi visează să revină acolo de unde au fost 
expediaţi forţat şi nedrept acasă, pentru că la Paris măcar aveau speranţa să 
supravieţuiască, pe cînd la baştină nici această perspectivă nu le este promisă de autorităţi. 

În acelaşi timp, Bulgaria oficală, spre deosebire de România, declara că nu are nicio 
problemă cu acţiunile Franţei faţă de romi. Atitudinea a fost făcută publică de premierul 
Boiko Borisov, în urma unei întîlniri cu fostul prim-ministru spaniol, Jose Maria Aznar. 
Din aceeaşi ştire aflăm de la corespondentul bulgar al RFI, Petio Petcov, că ministrul 
bulgar de externe e sigur că gestul autorităţilor franceze nu încalcă libertatea de circulaţie 
asigurat de legislaţia europeană, iar un politician bulgar certat cu legea a declarat chiar că 
romii bulgari din Franţa merită să fie deportaţi, pentru că sunt leneşi, nu vor să muncească, 
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se ocupă cu prostituţia şi cu cerşitul, spre deosebire de cei care au emigrat în Spania sau 
Germania. Se pare că Bulgaria nu vrea să deranjeze cu declaraţii tranşante conducerea 
statelor europene, de care depinde admiterea ei în spaţiul Schengen, opina acelaşi 
jurnalist*.  

Comisarul european pentru justitie si drepturi fundamentale, Viviane Reding, a 
atras atenţia că partidele se inflamează pe situaţia ţiganilor, fără a discuta probleme 
serioase şi profunde legate de integrarea lor şi de ce statele membre manifestă dezinteres 
faţă de această temă. Ea a arătat că la Cordoba, la ultima conferinţă interministerială (în 
primăvara anului 2010) dedicată situatiei romilor, din cele 27 de state membre au participat 
2 miniştri spanioli, unul francez şi un secretar de stat finlandez. Iar această participare este 
o imagine a interesului statelor membre, care au la dispoziţie fonduri europene pentru 
integrarea romilor. 

Reding a anunţat un set de cinci acţiuni pe care Comisia le va lua în viitorul 
apropiat privind situaţia romilor, printre care şi crearea unui task force care să pună în 
aplicare măsurile din comunicarea Comisiei şi să înregistreze progresele făcute de statele 
membre în cheltuirea fondurilor europene destinate programelor pentru romi, bani care nu 
sunt folosiţi sau nu ajung unde trebuie.  

În noiembrie 2010 presa relata şi din peninsula scandinavă că au loc evacuări de 
familii rome. În tabăra de romi situată în apropiere de Kalasatama, un cartier din centrul 
capitalei finlandeze, a izbucnit un incendiu, în urma acestui incident autorităţile întrerupînd 
aprovizionarea cu energie electrică a taberei. Temperaturile scăzute de afară au complicat 
viaţa romilor din această tabără, aceştia fiind de acord în cele din urmă să fie ajutaţi să 
părăsească Finlanda. 

Conform presei locale, în vară a sosit la Helsinki un număr record de romi, în 
comparaţie cu anii precedenţi. În luna iunie 2010, în zona Helsinki erau în jur de 200 de 
romi, în principal veniţi din România†. 

Organizaţia civică finlandeză Vapaa Liikkuvuus (Libera circulaţie) a criticat 
decizia guvernului de la Helsinki în legătură cu romii. Potrivit acesteia, autorităţile îi 
forţează pe imigranţii de etnie romă din România să părăsească Finlanda, astfel aplicîndu-
se măsuri discriminatorii, ilegale. 

Aceeaşi organizaţie atenţiona şi în martie anul curent  pe situl său oficial‡ că tabăra 
de la Kalasatama este în pericol, şi că autorităţile locale continuă presiunile pentru 
lichidarea ei. 

                                                
* RFI, http://www.rfi.ro/articol/emisiunile-rfi-ro/franta-banca-acuzatilor-strasbourg-cauza-problemei-romilor 
† Evenimentul Zilei, 26.11.2010, http://www.evz.ro/detalii/stiri/finlanda-pregateste-expulzarea-primului-
grup-de-romi-913824.html 
‡ http://VapaaLiikkuvuus.net  
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Aşadar, nici ingenioşii scandinavi n-au găsit ceva mai inteligent de făcut, decît să 
repete „soluţia” franceză: expulzarea pe criterii etnice, indiferent de existenţa sau lipsa 
vinei individuale a cetăţenilor europeni de etnie romă! 

Între timp la Paris au avut loc remanieri guvernamentale, dar într-un prim discurs, 
noul ministru francez de Interne, Claude Guéant, şi-a propus şi el să combată imigraţia 
clandestină, o preocupare pentru mulţi francezi. Cum o va face depinde, probabil, mai 
puţin de imaginaţia şi experienţa lui, cît de indicaţiile preşedintelui francez şi a stafului său 
electoral. Mai ales că presiunile europene au slăbit, iar miile de nord-africani clandestini 
care debarcă în fiecare zi pe ţărmurile italiene ale UE, justifică orice măsură de prevenire şi 
combatere, inclusiv oprirea trenurilor dintre Franţa şi Italia, eventuale controale la 
frontierele interne din spaţiul Schengen...  

Libération scria în ajun de revelion 2011: Preşedintele francez Nicolas Sarkozy a 
făcut din romi un simbol al înăspririi politicii sale în materie de imigraţie. Romii 
reprezintă pata pe conştiinţa Uniunii Europene căci este delăsată, deşi este cea mai 
importantă minoritate transnaţională – cifrată între 8 şi 10 milioane poate chiar 13, căci 
statisticile sunt fluctuante. Departe de clişee, romii nu mai sunt nomazi. De foarte mult 
timp ei au fost sedentarizaţi.  În articol se mai afirma că, în ciuda unei mediatizări 
excesive, romii rămîn o necunoscută pentru majoritatea francezilor. 

Comisia Europeană, cînd pregătea în toamna anului 2010 un raport critic despre 
politica Franţei în priviţa romilor, a observat, printre altele, că guvernul francez a accesat 
de la UE fonduri mai puţine pentru integrarea romilor decît, să zicem, România. Cu toate 
acestea, preşedintele francez pare să fie de neînduplecat şi definitiv supărat pe omologul 
său român, pe care îl evită la toate întrunirile publice, cînd Băsescu încearcă să-l abordeze 
privat sau la vedere, pentru discuţii pe „tema durută” de ambii.  

Deocamdată soluţiile vin de la ong-uri şi de la anumite autorităţi locale. De 
exemplu în nordul Italiei, la Milano, aproximativ 30 de persoane din mai multe familii de 
romi români dintr-o tabără ilegală pot acum beneficia de „Planul Maroni“, menit să 
contribuie la reintegrarea socială a romilor sub o supraveghere din partea ONG-urilor. 
Programul este coordonat de organizaţia non-guvernamentală italiană AVSI, prezentă în 
38 de ţări, inclusiv în Romania prin intermediul Fundaţiei Dezvoltarea Popoarelor (FDP). 
Proiectul a obţinut o finanţare de 13 milioane de euro din partea guvernului italian prin 
intermediul aşa-numitului „Plan Maroni", scrie Adevărul. Iniţiativa prevede încheierea 
unui contract cu fiecare familie de romi. Aproape 40 de familii de romi proveniţi din 
România au depus deja cererile pentru a beneficia de „bonusul" destinat fiecărei familii 
care acceptă să părăsească taberele ilegale din Milano pentru a reveni la casele lor din 
România. Romii beneficiari vor primi un avans de 1.500 de euro, pentru cheltuielile de 
drum şi întoarcerea acasă, ei trebuind să demonstreze doar că au o locuinţă în România, 
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chiar şi în construcţie. În plus, timp de doi ani, romii vor primi în jur de 200 de euro pe 
lună şi un fond pentru modernizarea caselor. Cei 15.000 de euro nu vor fi primiţi în 
numerar. Sumele vor fi gestionate de operatorii umanitari ai ONG-ului, care îi vor ajuta pe 
romi să-şi găsească locuri de muncă în România şi să-şi înscrie copiii la şcoală.  

Iniţiative similare au apărut şi în alte oraşe italiene, însă fără prea mare succes. 
Primăria din Brescia a oferit 500 de euro şi un bilet de avion celor care îşi luau 
angajamentul să nu se mai întoarcă în Italia timp de cinci ani. Potrivit ONG-urilor, 
iniţiativa nu a devenit acceptată şi populară deoarece proiectul a fost coordonat direct de 
administraţia locală şi nu prevedea o fază "de integrare" în ţara de origine.  

Totuşi asta nu soluţionează definitiv problema, nici măcar în municipiul Milano. 
Aproximativ în aceeaşi perioadă, presa relata despre anumite abuzuri şi decizii 
discriminatorii ale anumitor demnitari şi structuri municipale, fapte care acum sunt 
cercetate de procurori. Coriere della Sera titra în ediţia sa milaneză:  Anchetă a 
procuraturii din Milano despre discriminarea romilor în privinţa locuinţelor sociale. Se 
precizează că 10 romi, originari din România şi fosta Iugoslavie, au solicitat locuinţe 
sociale, primăria din Milano le-a atribuit, după care a revenit asupra deciziei. Cei 10 au 
făcut contestaţie la tribunalul civil din Milano, iar procuratura a deschis o anchetă 
împotriva primăriei, cu acuzaţia de discriminare rasială. Decizia procuraturii a suscitat o 
adevărată polemică în toată Italia. Primarul oraşului Milano, Letizia Moratti, a criticat 
procurorii care, potrivit ei, nu ar avea dreptul să ancheteze asupra deciziilor politice. În 
plus, un alt reprezentant al autorităţilor locale milaneze respingea acuzaţiile de rasism: 
Dacă am fi fost rasişti nu am fi cheltuit 13 milioane de euro pentru amenajarea unor 
tabere pentru nomazi*.  

Presa română†, referindu-se tot la media locală italiană, relata ulterior despre primul 
succes în instanţă al grupului de romi petiţionari, care a cîştigat un proces intentat 
primarului din Milano, şi ministrului de interne, Roberto Maroni. Romii i-au dat în 
judecată pe cei doi oficiali la 25 octombrie, iar Tribunalul Civil din Milano le-a dat 
dreptate deja pe 20 decembrie.  

Locuinţele celor zece romi şi ale familiilor acestora din tabăra Triboniano din 
Milano au fost demolate în timpul verii, iar primăria le-a oferit un contract de închiriere de 
locuinţe sociale celor care îndeplineau condiţiile de şedere în Italia. Locuinţele sociale 
pentru care au semnat contractul au o chirie accesibilă şi mulţi italieni aşteaptă ani de zile 
pentru a primi repartiţii. Romii petiţionari au fost asistaţi în judecată de doi avocaţi italieni. 

                                                
* Coriere della Sera, http://milano.coriere.it/milano/notizie/cronaca/10_dicembre_22/case-rom-procura-
apre-fascicolo-discriminazione-razziale-comune-181128010796.shtml 
† Evenimentul zilei, 20.12.2010, http://www.evz.ro/detalii/stiri/un-grup-de-romi-a-castigat-un-proces-
intentat-primarului-din-milano-si-ministrului-de-interne-916.html  
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În febra apropiatelor alegeri prezidenţiale din Franţa, guvernarea nu încetează să 
facă declaraţii populiste, şi să caute ţapi ispăşitori pentru nereuşitele proprii. Chiar la 
începutul verii 2011, ministrul de interne francez anunţa într-un interviu pentru le Journal 
du Dimanche, că încă mai vrea să crească numărul de deportări de imigranţi ilegali, mai 
exact, el anunţa cifra enormă de 28.000 de noi "plecări" pentru anul curent, preelectoral...  

Nici în ţările de origine unii romi nu scapă de deportări. Ei sunt adesea strămutaţi 
fără voia lor, fără preaviz la periferia oraşelor sau în cartiere rău famate, astfel 
contribuindu-se prin decizii ale autorităţilor locale iresponsabile la secregarea lor.  

În iunie 2011 Amnesty International a făcut public un comunicat despre situaţia 
deplorabilă şi în continuă degradare a romilor din România. În acea declaraţie se face 
trimitere la nişlte cazuri recente documentate de activiştii Amnesty şi din organizaţiile 
partenere, care trezesc îngrijorarea*:  Pe 17 decembrie 2010, autorităţile din Cluj-Napoca 
au evacuat cu forţa 56 de familii de pe strada Coastei din centrul oraşului, unde unele 
dintre acestea locuiau de aproximativ 25 de ani. Patruzeci de familii au fost mutate în 
module noi de locuinţe situate la marginea oraşului, pe un deal deasupra unei vechi 
aşezări de romi, unde oamenii trăiesc in condiţii de locuire extrem de precare. Noile 
module de cazare sunt situate aproape de groapa de gunoi a oraşului şi de un fost depozit 
de deşeuri medicale. Fiecare modul este format din patru camere mici ocupate de familii 
diferite care împart toate o singură baie. Celor 16 familii care au rămas fără adăpost în 
urma evacuării forţate le-a fost permis sa-şi construiască baraci lîngă noile clădiri, dar nu 
li s-a dat nici un contract care să ofere o anumită siguranţă. 

George, unul dintre romii evacuate a declarat pentru Amnesty International: 
“Camera este foarte mică; apa din exterior intră prin pereţi. Este foarte rău, e un coşmar 
... De cîte ori fiica mea de 16 ani trebuie să se schimbe, eu trebuie să ies din cameră. 
Acesta nu este un loc unde să stai cu o familie... Lîngă mine, o familie de 13 persoane, 
inclusiv 11 copii, locuieşte într-o singură cameră ... Este foarte rău ”. 

Cea mai apropiată staţie de autobuz este la aproximativ 3 km distanţă, ceea ce face 
dificil accesul oamenilor la şcoala, locuri de munca sau medic.  Oamenii care au locuit în 
centrul oraşului, împreună cu restul populaţiei, au ajuns sa trăiască, în fapt, segregaţi, 
concluzionează reprezentanţii societăţii civile româneşti şi internaţionale. 

Un astfel de tratament aplicat romilor la baştină sau în ţările unde emigrează în 
căutare de lucru sau a unui loc de trai mai puţin ostil, nu are cum să-i ajute pe aceşti 
cetăţeni ai Europei, fiinţe umane vii, născute libere, să se integreze sau să se comporte 
adecvat aşteptărilor autorităţilor sau a populaţiei de bază.  

 
                                                
* Amnesty.MD, http://amnesty.md/ro/news/sistemul-juridic-rom%C3%A2n-condamn%C4%83-romii-la-
locuin%C5%A3e-inadecvate 
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CADRU LEGAL 

 

Actele internaţionale pe care se bazează liderii comunităţilor rome organizate sunt: 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul internaţional privind drepturile civile şi 
politice, Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi culturale, Convenţia 
internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, Convenţia 
privind drepturile copilului, Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale.  

De asemenea mai sunt invocate: Recomandarea de politică generală nr. 3 a 
Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei referitoare la lupta împotriva 
rasismului şi intoleranţei faţă de romi/ţigani, Recomandarea de politică generală nr.7 a 
Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) privind legislaţia naţională 
pentru a lupta împotriva rasismului şi discriminării rasiale în şi prin educaţia şcolară; dar şi 
Directiva Consiliului Uniunii Europene 2000/43/CE, 29 iunie 2000, cu privire la 
implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială 
sau etnică, articolul 152 din Tratatul Uniunii Europene şi articolul 35 al Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii europene. 

Orice rom cu cetăţenie europeană ar mai putea invoca articolele 8, 9, 10, 18, 19, 20, 
21, şi 167 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care angajează statele 
membre să asigure şanse egale pentru toţi cetăţenii şi să îmbunătăţească condiţiile de viaţă 
şi de muncă ale acestora; articolele 2 şi 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană care 
abilitează UE să ia măsurile ce se impun pentru a combate discriminarea împotriva tuturor 
cetăţenilor şi pentru a promova respectarea drepturilor omului; de asemenea rezoluţiile 
Parlamentului European din 28 aprilie 2005 privind situaţia romilor din Uniunea 
Europeană, din 1 iunie 2006 privind situaţia femeilor rome din Uniunea Europeană, din 15 
noiembrie 2007 privind aplicarea Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulaţie 
şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor 
acestora, din 31 ianuarie 2008 privind o strategie europeană privind romii, din 10 iulie 
2008 referitoare la recensămîntul persoanelor de etnie romă din Italia pe criteriul 
apartenenţei etnice şi din 11 martie 2009 referitoare la situaţia socială a romilor şi 
îmbunătăţirea accesului acestora pe piaţa muncii din UE; 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, 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, care prevede 
apropierea legilor şi reglementărilor pe care statele membre ar trebui să le urmeze pentru 
delicte ce implică rasismul şi xenofobia, şi Directiva 2004/38/CE a Parlamentului 
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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, care 
garantează tuturor cetăţenilor dreptul la liberă circulaţie pe teritoriul UE cu condiţia să aibă 
un loc de muncă sau să fie în căutarea unui loc de muncă, să urmeze studii sau să se 
întreţină singuri sau să fie pensionaţi*. 

 

 

                                                
* http://www.europarl.europa.eu 
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OPINII, ATITUDINI 

 
„Eu eram într-o şcoală la franciscani, cu copii de grofi, de 
oameni bogaţi, iar eu copil din regat şi cu culoarea mai 
închisă la faţă, eram ca un intrus acolo. După vreo lună, 
două le-am spus: domnilor colegi să rezolvăm o chestiune: 
desigur că eu sunt din Regat, sunt ortodox etc, dar ce vă 
deranjează probabil e culoarea mea, apoi le-am spus în 
engleză: my skin is a little dark, this means that I am just a 
wonderful Gipsy man!”  
 

 Johny Răducanu, jazzman, România. 

 

Într-un document elaborat de Cătălin Manea şi Iulian Paraschiv* în numele Partidei 
Romilor ”Pro-Europa” pentru Conferinţa Internaţională  “Romii şi securitatea lor în 
Europa” desfăşurată în octombrie 2009 la Palatul Parlamentului din Bucureşti, se vorbeşte 
mai mult despre insecuritatea romilor în spaţiul european, şi despre nevoia stringentă de 
măsuri capabile să schimbe situaţia, gravă în mod cronic. Autorii vorbesc despre statutul 
juridic imprecis al romilor în ţările europene, care semnifică o “invizibilitate” demografică, 
despre o “cetăţenie de gradul II” şi un statut de „nomad”, perpetuu indezirabil, dar „liber”, 
în limitele libertăţilor fundamentale. Ei cer să fie recunoscut faptul că romii şi nomazii sunt 
discriminaţi de peste cinci secole, sunt permanent respinşi şi marginalizaţi peste tot în 
Europa şi în toate domeniile vieţii lor; că au fost victimele Holocaustului şi că deplasările 
forţate, discriminarea şi excluderea lor din viaţa socială fac ca numeroase comunităţi de 
romi şi nomazi şi persoane care aparţin acestor comunităţi să trăiască în sărăcie şi să se afle 
într-o situaţie defavorizată în toată Europa.  

Avînd în vedere faptul că sistemele sociale ale statelor membre UE se confrunta cu 
o serie de noi provocări comune precum: adaptarea la schimbările pieţei forţei de muncă, 
inegalităţile bazate pe gen, schimbările demografice, lipsa de adaptare şi modernizarea 
sistemului social, sărăcia şi excluderea socială a minorităţii rome, recunoscînd că 
antiţigănismul constituie o formă evidentă de rasism şi intoleranţă, care stă la baza actelor 
de ostilitate pornind de la excludere şi ajungînd la violenţă împotriva comunităţilor de romi 
şi nomazi, ţinînd cont că persistenţa sărăciei, precum şi complexitatea în continuă creştere 
a dezavantajelor multiple, pe care minoritatea romilor le întîmpină, autorii au cerut 
autorităţilor române, celor europene şi lumii întregi politici globale, coerente şi voluntariste 
cu privire la romi şi la majoritatea populaţiei, care asigură integrarea romilor şi nomazilor 
şi participarea lor la societatea în care trăiesc precum şi respectarea identităţii lor. 

                                                
* http://www.partidaromilor.ro/alegeri/sinteze-politice/98-insecuritatea-romilor-in-spaiul-european.html 
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Experţii din Partida Romilor au mai atras atenţie şi la iresponsabilitatea clasei 
politice europene în declaraţiile făcute la adresa romilor din Europa, dar şi atitudinea 
negativă, discriminatorie faţă de romi cultivată prin presă de unii politicieni. Mai reclamau 
că acţiunile întreprinse de instituţiile şi societatea civilă din Europa referitoare la romi, sunt 
ineficiente, reactive, lipsite de viziune, coerenţă şi abordare strategică. Considerînd că 
toate drepturile umane sunt indivizibile, interdependente şi indisolubile şi că drepturile 
economice şi sociale sunt drepturi fundamentale care ar trebui susţinute prin 
eforturi concrete la nivelul local şi cel guvernamental pentru ca ele să fie accesibile în 
mod egal pentru grupurile şi comunităţile cele mai sărace şi mai defavorizate, Partida 
Romilor Pro-Europa recomandă tuturor instituţiillor statale, europene, clasei politice şi 
societăţii civile din spaţiul european: 

- să adopte, o strategie europeană, naţională, şi/sau regională coerentă, globală şi 
dotată cu o finanţare suficientă, însoţită de un plan de acţiune, de obiective şi indicatori 
pe termen scurt şi pe termen lung, pentru a pune în acţiune politicile proprii de combatere 
a discriminării juridice şi/sau sociale împotriva romilor şi/sau nomazilor şi să pună în 
acţiune principiul egalităţii;  

- să monitorizeze şi să publice în mod regulat rapoarte de evaluare a aplicării şi a 
impactului strategiilor şi a politicilor destinate să amelioreze situaţia socială a romilor 
şi/sau nomazilor. 

„Am un vis, şi anume că, într-o bună zi, această naţiune se va ridica şi va trăi 
conform adevăratului sens al credinţelor sale; acest adevăr este de la sine înţeles pentru 
noi: toţi oamenii sunt egali… Am un vis, că cei patru copii ai mei vor trăi într-o bună zi 
într-o naţiune în care nu vor mai fi judecaţi după culoarea pielii lor, ci după caracterul lor. 
Am astăzi un vis...“ Îl cita pe  Martin Luther King o editorialistă de la Gazeta de Sud în 
august 2010. „Aproape 50 de ani mai tîrziu, diferenţele sunt încă motiv de stigmatizare - 
femeile merg în urma bărbaţilor, negrii sunt o jignire la adresa rasei perfecte, romii sunt 
cetăţeni de categorie şi importanţă inferioare.  Umiliţi, aruncaţi dintr-o parte în alta, trimişi 
în ghetouri. Buni sau răi, nimeni nu stă să cîntărească. Stereotipurile sunt ca obişnuinţa, a 
doua natură. Pentru ei, programele sociale încep în sălile de conferinţe şi se termină în 
inflamaţiile presei. Banii se duc în seminarii, afişe şi discursuri cu expresii europene. 
Dincolo de instituţii şi ONG-uri, în stradă, ura faţă de romi îngheaţă orice formă de 
judecată”, scria ziarista româncă* marcată de evenimentele acelei veri. 

Dar pe situl web al publicaţiei un mesaj peiorativ, semnat cu pseudonim, comenta 
articolul: Felicitări pentru articol! Ceea ce este îngrijorător este că autoarea articolului 
este felicitată şi pentru «curaj»… gîndindu-se ca 99,9% din români o vor blama. N-ar 
                                                
* STĂNESCU Clara - Cetăţenii second class, Gazeta de Sud, nr. 4912. 30 August 2010, 
http://www.gds.ro/Comunitate/2010-08-30/Cetatenii+second+class  
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trebui să fie «curaj» căci este dovadă de inteligenţă şi superioritate. Fiecare ţară 
europeană are ţiganii ei (de secole) : gypsy, gitans, boemieni, ţigani, manousi, romaniseli, 
etc. Incontestabil, toţi au venit din India. Cum vă explicaţi că toate celelalte ţări au 
integrat ţiganii lor? Respectîndu-le obiceiurile de nomazi (pentru cei ce doresc). De cînd 
cu sosirea ţiganilor români, gitanii, gypsy, etc. au facut de foarte multe ori comunicate să 
nu fie asimilaţi cu ţiganii români ; nici să nu audă de ei. Indieni… Cum vă explicaţi că 
Anglia a putut integra gypsy ei dar şi imensa comunitate de indieni, doar actualemente 
indienii sunt cea mai mare comunitate din Anglia? Şi chiar se mîndresc cu valori in 
domeniul ştiinţific din comunitatea indiană. Să ne referim la ţări care au trăit comunismul, 
ca şi noi: cum vă explicaţi că pe străzile Londrei, Parisului, Romei, etc. nu există ţigani 
unguri, polonezi, cehi, slovaci, croaţi, serbi? Ce exemplu de integritate, verticalitate, 
rigoare dă societatea română, sau chiar individual, românul? Dintre cei care şi-au 
construit case: cîţi români nu au dat şpagă pentru a avea permisul de constructie? Cîţi 
români nu au dat şpagă pentru examene, diplome şi chiar pentru masterate care nu 
valorează mai mult decît o hîrtie igienică? Cîţi români nu au dat şpagă la personalul 
medical? Cei aleşi la conducerea României, aleşi de români: cîţi sunt ne-corupţi? Cum 
este posibil ca să pretindă românii, societatea română, integrarea ţiganilor?! O ţară 
coruptă, mafiotă ca România are fudulia de a considera românii superiori romilor, 
comportamentului «ţigănesc»?! E comportament autist: nimeni nu vă ia în serios. Ţiganii 
sunt murdari? Pe timpul lui Ceauşescu aveam apă 2 ore dimineaţa şi 2 seara; povestiţi 
asta unui occidental. Aţi trimite ţiganii în insula Brăilei? Europenii v-ar fi împins dincolo 
de Urali, dacă ar fi fost posibil să nu va integreze în Europa. Puneţi-vă întrebări asupra 
voastră, mai intîi! Peiorativ 

„Poate că această criză apărută în Franţa, şi să ştiţi că nu este singura, a făcut 
Bruxelles-ul să fie mai sensibil la acestă problemă. Poate că vom avea parte de ceva mai 
mult dialog în viitor”, spunea într-un interviu* Karen Fogg, fostă şefă a Delegaţiei 
Comisiei Europene la Bucureşti. Dar un vizitator român al sitului Adevărul.ro comenta sub 
acel interviu: Cum se poate rezolva problema ţigănească? Foarte simplu: educare civică 
pentru adulţi şi şcolarizarea obligatorie a copiilor din fonduri UE! Cei 27 să asigure loc 
de muncă şi asistenţă sanitară pentru ei! Dupa 2 generaţii nu va exista nici o problemă. 
Europa o sa facă un efort acum, dar va cîştiga pe termen lung. Dacă nu se integrează nici 
aşa, singura soluţie va ramîne crearea unui stat pentru ei departe de Europa. Daniel 

Lívia Járóka, eurodeputat maghiar, singurul europarlamentar de origine romă, 
mărturisea într-un interviu† pentru Serviciul de presă al Parlamentului European: Romii au 
dreptul de a circula liber, în calitate de cetăţeni europeni. Întrebarea este cît de mult vor 

                                                
*  http://www.adevarul.ro/actualitate/Prima_sefa_a_Delegatiei_CE_la_Bucuresti-Karen_Fogg-_-
Problema_romilor_este_o_problema_nationala-_Nu_totul_trebuie_decis_la_Bruxelles_0_355164835.html 
† http://www.europarl.europa.eu/ 
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aceştia să călătorească. În ultimii ani am asistat la o imigraţie bazată clar pe criterii 
economice. Fostele state comuniste au cunoscut realităţi economice noi, ce i-au lăsat pe 
cei săraci fără locuri de muncă. Romii au fost printre primii excluşi, nu pentru că erau 
romi, ci pentru că nu erau calificaţi. Romii nu doresc viaţă nomadă. Vor să lucreze, vor 
demnitate şi hrană pentru ziua de mîine. Generaţia următoare riscă să rămînă în sărăcie, 
nu pentru că sunt romi, ci pentru că au părinţi fără locuri de muncă. Trebuie să fim atenţi 
ca romii să nu ajungă să imigreze din motive economice, aşa cum au făcut în Franţa, 
Regatul Unit, Italia şi alte ţări. Însă există şi săraci care nu sunt romi ce migrează pentru 
a-şi căuta de lucru.  

O altă femeie, dar ne-romă, tot eurodeputat maghiar se pronunţa în privinţa 
cauzelor care au dus la actuala situaţie. Socialista Magda Kósáné Kovács, raportoarea 
Parlamentului European pentru populaţia roma, crede că de vină sunt: moştenirea 
socialistă, şocul integrării europene şi criza economică globală.  

Situatia romilor este similară celei a peştilor de adîncime: nu văd lumina, dar vor 
să trăiască în aceasta, declara pentru presă parlamentara. Ea a mai spus ca romii se găsesc 
într-un „cerc vicios“ pe piaţa muncii, în special în Europa Centrală şi de Est, şi crede că 
Uniunea Europeană ar trebui să finanţeze agricultorii romi pe baza unei logici diferite.  

Situaţia din statele din Europa Centrală şi de Est este, bineînţeles, diferită de cea a 
statelor din Europa de Vest. Diferenţa este geografică şi istorică, şi Estul s-a aflat sub 
influenţa sovietică timp de decenii. În plus, sistemul social şi cel economic în est au suferit 
un şoc la sfîrşitul anilor 80. Transformarea economica a impărţit societăţile din regiune în 
două grupuri: unul, majoritar, care s-a adaptat foarte repede, şi al doilea, care în unele 
ţări reprezintă chiar o treime din populaţie, fără nicio şansă. A urmat un alt şoc, cel al 
aderarii la UE, în care cei de la marginea societăţii au avut cele mai reduse oportunităţi. 
Nu erau capabili să se adapteze, nu aveau cunoştinţele necesare şi trăiau în regiuni 
teribile, unde industria dăduse faliment. 

Al treilea şoc este criza economică, o traumă împărţită cu toate celelalte state UE. 
Romii din regiune sunt la marginea societăţii. Nu pot lucra deoarece şi-au pierdut locurile 
de muncă în regiunea defavorizată în care locuiesc. În ciuda fondurilor europene pe care 
statele membre le primesc pentru romi, aceştia nu pot folosi banii deoarece nu au 
calificările de bază, sau poate că cele mai apropiate locuri de muncă ce li se potrivesc se 
află la 80 de kilometri depărtare şi nu au niciun mijloc de transport care să-i ducă acolo. 
De cele mai multe ori nu au nici hainele potrivite pentru a fi angajaţi. 
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În vara lui 2010 o asociaţie franceză, „Vocea romilor”, care militează pentru 
recunoaşterea demnităţii populaţiei romani opina*: …să fii roman sau rom nu e o formă de 
complicitate morală, nu există etnii vinovate şi naţii inocente, nicio rasă nu este ilegală! 

Ei au făcut publică şi o adresare către conducerea de stat din Franţa, cerînd ca romii 
să fie trataţi egal ca şi ceilalţi. 

Noi, romii, manuşii, ţiganii sau pur şi simplu oameni ataşaţi valorilor general-
umane de pace şi coeziune socială cu respect pentru toţi şi pentru fiecare cerem 
Guvernului Francez: 

- anularea normelor legale şi de reglementare discriminatorii, aplicate celor pe care 
Franţa îi numeşte drept persoane migratoare, începînd cu carnetul de circulaţie, pe 
care îl considerăm o ruşine pentru Franţa, condamnat în repetate rînduri de 
instanţe internaţionale, în special de către Consiliul Europei;  

- Tragerea la răspundere a demnitarilor care apar public tot mai deschis cu 
discursuri rasiste la adresa romilor(…); 

- Oprirea imediată a vînătoarei de romi, care se manifestă deja prin expulzări 
masive şi succesive;  

- Anularea imediată a restricţiilor privind cetăţenii români şi bulgari – inclusiv 
interzicerea accesului la muncă legală – , precum şi stabilirea de acţiuni concrete de 
combatere a discriminării de facto, acţiuni la care sunt supuse persoanele percepute 
ca ţigani, utilizînd mecanisme şi fonduri disponibile la nivel european. 

Franţa, patria drepturilor omului, este aspru criticată de asemenea de Amnesty 
International, ong care deţine un premiu Nobel pentru pace: În iulie anul trecut, 
preşedintele Nicolas Sarkozy şi anumiţi miniştri au făcut declaraţii care-i stigmatizau pe 
romi. La fel, autorităţile locale de la Paris au anunţat măsuri îngrijorătoare pentru 
gestionarea dosarului romilor, declara public Francis Perin, vicepreşedintele ramurii 
franceze a asociaţiei.  

Franţa a încălcat drepturile fundamentale ale romilor, care sunt fiinţe umane şi 
cetăţeni europeni. În particular le-a fost violat accesul la locuinţe. Politica intensificată 
anul trecut, care urmărea distrugerea tuturor taberelor ilegale de romi este o politică 
axată doar pe cifre şi statistici, menită să arate că Poliţia este eficientă. Din păcate, 
această politică nu este însoţită de altă politică, ce ar putea permite cazarea acestor 
populaţii şi familii aflate în mare dificultate. Politica franceză a fost marcată încă de la 
început de cuvinte şi practici discriminatorii. Să nu uităm discursul lui Nicolas Sarkozy 
evocînd taberele ilegale de romi ca fiind sursă de criminalitate. Noi suntem de părere că 
nici un reponsabil politic, la orice nivel s-ar afla, nu ar trebui să folosească fraze şi 
                                                
* http://www.lavoixdesroms.org  
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expresii de acest tip. A spune că taberele sunt sursă de criminalitate  poate duce la o 
agravare a suspiciunilor, a discriminărilor şi a violenţelor împotriva acestor populaţii. Am 
văzut aşadar foarte clar în politica Franţei intenţii şi practici discriminatorii, lucru care 
pune probleme majore pentru o ţară care se crede pe nedrept că este patria drepturilor 
omului*. 

Amnesty International din Spania a organizat împreună cu tineri de la Colegiul 
Public din Granada, o acţiune în susţinerea unui grup de romi, identificaţi de colegii lor 
români ca fiind un grup de risc pentru emigrare din motive de sărăcie. Studenţii spanioli au 
cerut de la autorităţi mutarea într-un loc mai sigur de viaţă a 75 de romi, care locuiesc în 
apropierea unei staţii de filtrare a apei din Miercurea Ciuc. Observatorii locali spun că în 
2004 acele familii de romi au fost scoase forţat dintr-un bloc avariat, în care locuiau legal 
din anii ’70, dar nu le-a fost oferit un domiciliu mai bun sau măcar echivalent, şi ei s-au 
aciuat într-o tabără de locuinţe improvizate.  

Totodată, filiala din Asturia, tot în nordul Spaniei, a aceleiaşi organizaţii 
internaţionale a trimis o carte poştală enormă premierului spaniol, care în primăvara anului 
2010 exercita preşedinţia UE prin rotaţie, cu mesaj în care îndeamnă autorităţile să trateze 
mai responsabil situaţia romilor fără adăpost permanent, pledînd pentru crearea unor 
condiţii decente de trai†.  

 

În contextul expulzărilor pe criterii etnice din Franţa, directoarea Centrului Romilor 
pentru Intervenţie Socială şi Studii, Margareta Matache, declara într-un interviu pentru 
SETimes.com: aceasta este o formă camuflată de “expulzare” cu ajutorul banilor - 300 de 
euro pentru maturi şi 100 euro pentru copii, sau o formă de a achiziţiona “dreptul la 
libera circulaţie, prin acţiunile sale Franţa a încălcat legislaţia comunitară, valorile şi 
principiile europene, îndeosebi odată cu colectarea amprentelor digitale de la romii 
expulzaţi.  

Totuşi, experta în domeniu a nuanţat în privinţa implicării responsabililor 
guvernamentali români: în timp ce Franţa este într-adevăr preocupată de expulzarea 
romilor iar Comisia Europeană studiază dosarul romilor, autorităţile române nici măcar nu 
sunt familiarizate cu acestă problemă şi nici nu depun efort pentru a o soluţiona. 

Argumentul că problema romilor nu este una naţională, dar e una europeană, 
circulă de un an în România, spune Margareta Matache. Din această cauză, reprezentanţii 
din partea politicienilor sau a organizaţiilor internaţionale pentru romi nu pot să 
negocieze acest subiect cu guvernanţii, consideră activista pentru drepturile romilor. 
Printre romi sunt unii care acceptă ceea ce spun şi fac guvernanţii români, iar autorităţile 
                                                
* www.Amnesty.fr 
† www.EuropaPress.es 



 52 

au înţeles că pot să divizeze comunitatea romă, afirma în faţa presei* directoarea Centrului 
Romilor. 

 Nicolae Gheorghe (fostul coordonator al Romani CRISS şi membru al Consiliului 
consultativ al romilor PER, consultant pe problemele populaţiilor roma şi sinti la 
Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare din Europa) consideră că populaţia romă trece 
printr-un proces de “etnogeneză” – construind o nouă identitate de grup “Roma” aşa cum 
celelalte grupuri au făcut în sec. XIX. El susţine că scopul acestui proces este de a ridica 
statutul de membru al comunităţii de la cel de “ţigan” (termen ce are conotaţii peiorative) 
la cel de “rom”. Cu alte cuvinte, încearcă să realizeze o schimbare simbolică de la statutul 
de “sclav” la unul de cetăţean într-un stat constituţional, cu dreptul de a se autoidentifica ca 
aparţinînd minorităţii roma†. 

Recent în România s-a propus la nivel politic revenirea prin lege la termenul 
„ţigan”, care să definească etnia romă, pentru că, explică autorii, s-ar crea confuzii între 
romi şi ceilalţi români, astfel ajungînd să fie stigmatizată în Europa toată naţia. Dar 
politicienii populişti uită că acest termen corect politic are şi recunoaştere internaţională, şi 
rădăcini istorice adînci, că mare parte dintre romi chiar sunt asimilaţi, integraţi atît de bine, 
încît cel mai des e imposibil să deosebeşti dintr-o clasă de copii sau dintr-un colectiv de 
muncitori un român de reprezentanţii altor etnii.  

Oricum, sunt de condamnat şi necesar a fi evitată orice etichetare şi învinuire 
colectivă, etnică, pentru fapte individuale reprobabile sau chiar ilegale. De aceea, în locul 
eforturilor de delimitare, clasa politică românească ar face mai bine să pledeze pentru 
nonstigmatizarea romilor şi a românilor deopotrivă. 

Preşedintele francez şi premierul Italian sunt suspectaţi de analişti că speculează în 
interes electoral problema integrării celei mai sărace etnii europene şi şi celei mai 
vulnerabile la discriminare. Criticii amintesc că Nicolas Sarkozy a ajuns preşedinte în 2007 
pedalînd pe măsurile de securitate mai dure împotriva criminalităţii crescînte, şi că acum 
joacă aceeaşi carte, făcînd o legătură forţată între nivelul infracţionalităţii şi numărul tot 
mai mare de emigranţi, stigmatizînd voalat etnia romă, ca să inducă opinia publică la 
gîndul că aceştia sunt vinovaţi şi pentru declinul economic, şi pentru alte probleme sociale 
cronice sau acute. 

Silvio Berlusconi declara‡ în mai 2011 la Milano, în oraşul său natal, cu ocazia 
alegerilor locale, pe care simţea că le va pierde chiar la baştină, că acel oraş nu va ajunge o 
metropolă islamizată, plină de români şi de alţi străini, înconjurată de campusuri de romi. 

                                                
* www.Europa.MD 
† Minorităţile din Europa de Sud-Est, Centrul de Documentare şi Informare despre Minorităţile din Europa 
de Sud-Est (CEDIMR-SE), http://www.scritube.com/sociologie/Romii-din-Romania2142220154.php 
‡ http://www.europapress.es/internacional/noticia-berlusconi-milan-no-puede-llegar-ser-ciudad-islamica-
llena-rumanos-20110523131143.html 
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Astfel şi liderul italian adoptă un discurs electoral populist, la limita legalităţii, sacrificînd 
principii şi valori europene de dragul interesului propriu sau de partid.  

Totuşi, Europa de azi nu mai e cea de acum 50 de ani sau de la începutul secolului 
XX, pluralismul de idei, presa, partidele de opoziţie şi societatea civilă veghează şi sperăm 
că vor preveni escaladarea situaţiei. Poate că vor funcţiona mai prompt şi mai eficient 
mecanismele de reacţie comunitară. Sper că structurile specializate UE vor impune 
legalitatea şi respectarea principiilor de civilizaţie europeană, vor găsi soluţii adecvate 
pentru această problemă cronică. 

Probabil, vom citi mai des pe situl oficial al Comisiei Europene ştiri şi comunicate 
despre punerea în aplicare la nivel naţional a prevederilor UE referitoare la combaterea 
discriminării şi a rasismului. Ori statistici despre faptul că Comisia Europeană a acţionat 
în justiţie 24 de state membre pentru că nu şi-au îndeplinit obligaţiile în această privinţă.  

Strategia Comisiei Europene va fi adoptată în iunie de şefii de stat şi de guverne din 
UE. Apoi, anual, strategiile naţionale de incluziune socială a romilor vor fi evaluate la 
Bruxelles în baza acestei strategii. Deci, Comisia intenţionează nu doar să impună 
standarde de legislaţie, ci şi să impună respectarea acelor norme legale uniformizate. 
Astfel, statele membre ar putea fi sancţionate în cazul nerespectării obiectivelor propuse de 
la Bruxelles*.  

Ale act ar trebui să abordeze toate formele de încălcare a drepturilor fundamentale 
ale romilor, inclusiv "discriminarea, segregarea, discursul care instigă la ură, profilele 
etnice şi amprentarea ilegală, precum şi evacuarea şi expulzarea ilegală". De asemenea, 
aceasta ar trebui să pună capăt expulzării romilor în ţări unde ei ar putea fi supuşi torturii 
sau unor tratamente degradante.  

Statele membre şi Comisia au fost invitate să adopte măsuri de combatere a muncii 
la negru, acţiuni şi decizii care ar putea promova angajarea romilor în administraţia 
publică. Toţi cetăţenii romi ar trebui să fie înregistraţi în registrele de naşteri, căsătorii şi 
decese, se arată în raportul Parlamentului European. Din punctul de vedere al educaţiei, 
strategia trebuie să abordeze abolirea segregării şcolare, prin angajarea mediatorilor şcolari 
romi şi creşterea numărului cadrelor didactice de origine romă. Identitatea copiilor romi ar 
trebui protejată, făcînd educaţia disponibilă în propria lor limbă. De asemenea, accesul egal 
la educaţia timpurie, formarea profesională a adulţilor şi învăţarea pe tot parcursul vieţii ar 
trebui asigurate. 

Comisia pentru libertăţi civile a solicitat alocarea unor fonduri specifice pentru a 
susţine strategia în contextul politicii de coeziune în următorul cadru financiar multianual 
(2014-2020). Deputaţii europeni au susţinut de asemenea crearea unor organisme UE de 

                                                
* http://www.europarl.europa.eu/ro/  
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sprijin, sub supravegherea grupului operativ existent, pentru a asigura o finanţare UE 
orientată spre dezvoltare, care ar sprijini iniţiativele locale şi ar identifica şi raporta la timp 
folosirea deficitară a fondurilor. În plus, domeniul de aplicare a fondurilor UE ar trebui 
extins, astfel ca, în afară de dezvoltare, să includă şi furnizarea de servicii publice de 
calitate. Strategia UE ar trebui să abordeze nevoile specifice ale femeilor de origine romă, 
implicîndu-le în dezvoltarea politicilor şi stopînd practica căsătoriilor între copii. 
Susţinerea educaţiei pentru fete ar trebui de asemenea inclusă în strategie. 

Plenul Parlamentului a votat strategia pentru integrarea romilor în martie. Comisia 
şi-a prezentat propunerile în aprilie, iar Consiliul European (statele membre) ar trebui să 
adopte strategia la reuniunea din 24 iunie 2011.  
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ÎNCHEIERE  ŞI  CONCLUZII  

 

Uniunea Europeană e un organism dinamic, care se modifică din interior şi se extinde 
geografic. Dacă acum Comisia Europeană, executivul UE are în vedere o cifră de circa 10-
12 milioane de romi cu cetăţenie europeană, iar în ţările Balcanilor de Vest şi Turcia, care 
ar putea adera la uniune în viitorul apropiat şi previzibil, locuiesc încă aproape 4 milioane. 
Asta înseamnă că în următorul deceniu populaţia romă cu cetăţenie europeană ar putea să 
se dubleze din contul creşterii demografice şi a aderării noilor state cu populaţii rome 
considerabile. Aceşti oameni, răsfiraţi prin toate ţările UE, cel mai des marginalizaţi, aşa 
cum au fost de-a lungul istoriei de cînd au venit în Europa, vor trebui să fie trataţi cu 
maximă responsabilitate şi grijă de către structurile guvernamentale comunitare nu doar 
pentru numărul lor impunător, care depăşeşte însumat populaţia mai multor state mici, ci şi 
pentru a proba viabilitatea proiectului european, valabilitatea valorilor şi principiilor 
europene pentru toţi cetăţenii UE. 

Dacă se va reuşi depăşirea diferenţelor culturale şi a celor economice, dacă romii din 
Europa vor ajunge să fie considerată una dintre etniile fondatoare, egale şi nu doar 
acceptate de celalte naţii europene, acest model de incluziune ar putea fi aplicat şi în alte 
cazuri, cu alte comunităţi pentru care integrarea se va arăta dificilă. Studiind istoria romilor 
în Europa ei ar putea patenta un know-how de supravieţuire în condiţii ostile. 

Dar şi pentru întregul continent paradigma ar putea fi utilă, în perspectiva mai 
îndepărtată de renunţare treptată la suveranitatea naţională şi guvernarea statală. Această 
familie a naţiunilor ar putea ajunge o comunitate a familiilor şi indivizilor de diverse limbi 
şi origini etnice, o societate cu economie, politică şi cultură unitară. 

Romii n-au avut şi nici n-au cerut vreo dată un stat al lor, n-au avut o religie a lor şi 
nici n-au căutat-o, n-au avut pămînturi şi nici n-au insistat să le aibă, astfel au demonstrat, 
probabil involuntar, că identitatea culturală poate fi păstrată şi în afara statului, 
independent de religia pe care o împărtăşeşti, indiferent unde te muţi cu traiul.  

Această mobilitate şi independenţă încep să o practice tot mai mulţi europeni şi ei o 
numesc libertate.  

Eu cred că ar trebui, în schimbul acestei experienţe şi a modelului de supravieţuire şi 
dăinuire pe care ni-l dau ei, să ne implicăm fiecare cetăţean european în integrarea romilor 
în societate, să cerem guvernelor naţionale şi structurilor comunitare soluţii concrete la 
probleme reale. Să ne pese de soarta lor în Europa, pentru că de asta depinde soarta 
Europei şi a noastră. 
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