
Constatăm  că  dialogul  între 

romi,  guvernele  şi  actori 

internaţionali  exista.   Mulţi 

romi,  inclusiv  eu,  am  avut 

ocazia să fim participanţi activi 

în  discutarea  problemelor 

legate de populatia roma. Ar fi 

important să replicam acest 

lucru în cadrul UE cât de mult 

posibil  şi  vom  cere  UE  să 

sprijine Deceniul de Incluziune 

a Romilor pentru a promova în 

continuare complet şi eficient 

participarea romilor structural, 

politic şi financiar, atât în UE, 

cat şi  in ţările non-UE  în care 

trăiesc mulţi romi.  

 

Platforma UE  a fost initata in 

cadrul Deceniului. Ne amintim 

când din Ungaria, urmată de 

preşedinţia Cehă a Deceniului, 

s-a deschis şi s-a continuat o 

discuţie  cuprinzătoare  cu 

privire la politica UE pe romi. 

Noi,  romii,  am fost  complet 

conştienti  şi  am  participat 

activ  în procesul de incluziune 

deoarece  Deceniul  ne-a  

împuternicit  să facem acest 

lucru.  

 

Ca  urmare,  cadrul  UE  deja 

cuprinde cele mai multe dintre 

valorile  şi  principiile 

Deceniului:  domeniile 

prioritare,  cerinţa  pentru 

politica  naţională  oficială, 

cerinţa  de  monitorizare, 

structurile  de  coordonare  şi 

sprijinirea  eforturilor 

incluziunii  romilor  la  nivel 

naţional şi internaţional.   

 ► 

Al treilea Summit-ul  al 

Romilor  si viitorul 

Deceniului  de Incluziune a 

Romilor 

Al treilea Summit al Romilor  

a avut loc la Bruxelles, in 4 

aprilie 2014, aici analizandu-

se   progresele  realizate  in 

ceea ce priveste incluziunea 

romilor  în  Uniunea 

Europeană,  dupa  ultimul 

Summit  al Romilor din 2010. 

George  Soros,  fondatorul  

Open Society Foundations şi 

James  Wolfensohn  de  la 

Banca Mondiala, principalii 

iniţiatori  ai  Deceniului de 

Incluziune  a  Romilor  au 

prezentat  observații  cu 

privire la viitorul Deceniului. 

Dl  Soros  a  subliniat 

urmatoarele: 

„Deceniu  se  apropie  de 

sfârşitul mandatului său şi 

eu sunt bucuros să spun că 

Comisia  Europeană  este 

interesat  de  continuarea 

Deceniului, cu sprijinul DG 

Enlargement. Cu entuziasm 

am aprobat această mişcare 

şi sunt  sigur că Deceniul va 

fi inclus în platforma UE 

privind  Romii.  Deceniul 

oferă  două  caracteristici 

care lipsesc Platformei UE: 

aduce  împreună  statele 

membre şi state ne-membre 

ale  UE  şi  oferă 

monitorizarea independentă 

programelor 

guvernamentale. Dacă totul 

merge  bine,  Deceniul,  cu 

suport DG Enlargement,  va 

fi un exemplu pentru țările  

membre pentru că Comisia  

are  pârghii   care  aduc 

impreuna ţările in curs  de 

aderare  cu tările membre.” 

 

Open Society Foundations a 

discutat  cu  Comisia 

Europeană pentru a juca un 

rol mai mare în sprijinirea 

Deceniului  ca  o  iniţiativă 

care completează cadrul UE 

pentru  strategiile  naţionale 

de integrare a romilor. 

„Este o adevarata placere de a 

vă adresa cateva cuvinte în 

numele  Deceniului  de 

Incluziune  a  Romilor  şi  a 

societăţii  civile  Rome, 

respectiv a punctelor focale  in 

cadrul sesiunii de încheiere a 

celui de al treilea  Summit al 

Romilor.  Deceniul   de 

Incluziune  a  Romilor  a  fost 

pionier  in  ceea  ce  priveste 

participarea  romilor  în 

creionarea  politicilor  publice 

care  le  sunt  adresate. 

Al treilea Summit  al Romilor  si viitorul Deceniului  de 

Incluziune a Romilor 

Evenimente din cadrul Deceniului de Incluziune a Romilor 2014 

Decade Focal Point Networking 

Meeting, 

 

30 - 31  mai 2014 

 Prague, Cehia 

 

E c o n o m i c  E m p o w e r m e n t 

Workshop 

 

  18-19 iunie 2014         

Podgorica,  Montenegro  

 

International Steering Committee 

Meeting, 

  

19 — 20 iunie 2014 Podgorica, 

Montenegro  
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►Cadrul UE trece insa, 

dincolo de Deceniu,  prin 

oferirea de mijloace financiare 

si  instrumente juridice  care 

se adreseaza incluziunii 

Romilor.  Salutăm aceste 

eforturi şi suntem dispuşi să 

ajutam UE şi Statele pentru a 

face toate aceste contribuţii 

ale UE pentru integrarea 

romilor mai eficiente: pentru a 

aduce schimbări tangibile în 

viaţa romilor în Europa. 

 Valoarea cea mai importantă 

a Deceniului este participarea 

romilor.  Invităm UE să sprijine 

participarea  romilor  mai 

hotărâtă,  în  special  prin 

sprijinirea  societatii  civile 

Rome, respectiv a  punctelor 

focale  sa  monitorizeze  

rapoartele  coordonate  de  

Secretariatul Deceniului .  

Noi  credem  că  UE  poate 

completa  eforturile  proprii 

chiar mai mult prin acordarea 

de  sprijin   Deceniului 

continuand  sa  reuneasca 

tarile UE şi ţările non-UE pe 

problema incluziunii romilor. 

 De asemenea, noi cerem UE 

să găsească modalităţi de a 

sprijini  Deceniul  în eforturile 

sale de a continua discuţiile 

tematice, care merg dincolo de 

dezbateri generale şi politici în 

domeniile prioritare.  

Prin aceasta,  Deceniul 

nu  va  duplica,  dar 

contribuie la eforturile 

UE  pentru  integrarea 

romilor  privind 

aspectele   care  s-au 

dovedit  ca  fiind  cele 

mai  avansate  si 

experimentate.  

 Aş  dori  să  subliniez 

aici  ca  Deceniul  şi 

cadrul UE au făcut mult pentru 

romi  deja  şi  ar  trebui  să 

continue  a  face  acest  efort 

până  când  se  realizează 

eficienta  egalitate.  Este 

important  de subliniat – romii 

sunt cetăţeni ai Europei şi ar 

trebui să fie tratati cu respect 

şi demnitate ca toţi europenii. 

Suntem în Europa şi Europa 

este în noi. Şi vrem să fim 

parte integrantă din aceasta! 

Suntem  aici,  suntem  gata, 

suntem dovada vie că DA ESTE 

POSIBIL, romii pot fi cetăţeni 

activi  şi  sunt  capabili  de  a 

aduce schimbări pozitive. Este 

esenţial ca politicile  sa aduca 

rezultate   in  pactica  şi 

promisiunile date sa  devina 

realitate.  Sunt  convinsa  că 

este posibil, dar, cu siguranţă,  

ne  va  lua  timp.  Cu  toate 

acestea, noi (şi aici mă refer la 

toate   părţile  interesate, 

inclusiv romii  înşişi) ar trebui 

să  continuam  să  urmărim 

obiectivul  nostru  comun 

pentru  a se asigura că toti 

Romii se bucură de drepturi  si 

oportunităţi egale.  

Doamnelor şi  domnilor,  este 

un privilegiu pentru mine, ca 

femeie  roma,  să  fiu  parte 

activă a celor mai importante 

evoluţii/structuri  istorice  si 

politice  pentru  romii   din 

Europa  –  Deceniul  de 

incluziune  a  Romilor  si 

Platforma UE. De asemenea, 

sunt foarte fericita  sa vad că 

partenerii Deceniului, nu doar 

romii,  cele mai multe dintre 

guvernele  şi  organizaţiile 

internaţionale,  inclusiv 

Comisia Europeană, sprijina şi 

se angajează la continuarea 

Deceniului  după  2015. 

Albania şi Muntenegru deja au 

confirmat  acest  angajament 

oficial,  iar  noi,  romii, 

aşteaptăm cu nerăbdare  ca 

toti  ceilalti  parteneti  din 

Deceniu  să  reitereze 

angajamentul  lor.  De 

asemenea,  asteptam  cu 

nerabdare  colaborarea   tot 

mai mare  dintre Deceniu si UE, 

colaborare care a început deja 

cu  succes.  Suntem 

determinati sa sprijinim acest 

proces şi sa fim mai aproape 

de comunitatile locale de romi. 

Noi toţi trebuie sa aratam că 

potenţialul nostru  nu se va 

estompa  în  timp.—D-na 

Martina  Baloghova  din 

Slovacia,  reprezentând 

reţeaua  ONG  –urilor  care  

formeaza punctele focale,  a 

tinut un discurs  in cadrul 

sesiunii  de  închidere  a 

Summit-ului,  concentrându-

se pe importanţa  continuarii 

Deceniului  si   după   anul 

2015. 

Al treilea Summit  al Romilor  si viitorul Deceniului  de Incluziune a Romilor(continuare) 
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“ E s t e 

important  de 

subliniat – 

romii sunt 

cetăţeni ai 

Europei şi ar 

trebui să fie 

t ra ta t i  cu 

respect şi 

demnitate ca 

toţi europenii. 

Suntem în 

Europa  ş i 

Europa este în 

noi. Şi vrem să 

f i m  p a r t e 

integrantă din 

a c e a s t a ! 

Suntem aici, 

suntem gata, 

s u n t e m 

dovada vie că 

D A  E S T E 

POSIBIL, romii 

pot fi cetăţeni 

activi şi sunt 

capabili de a 

a d u c e 

s c h i m b ă r i 

pozitive.” -  

M a r t i n a 

Baloghova  



In anul 2001, in Romania se 

adopta Strategia pentru 

Imbunatat i rea  S i tuat ie i 

Romilor, in 2005 se lansa 

Deceniul de Incluziune a 

Romilor în cadrul căruia 9 

state participante au elaborat 

planuri naţionale de acţiune 

pentru integrarea romilor, iar 

in 2009 a fost creată  

Platforma Europeană pentru 

Integrarea Romilor, toate 

acestea fiind facute pentru a 

raspunde „problematici i 

romilor”. 

 

„Problematica romilor”, prin 

astfel de angajamente, mai 

mult sau mai putin asumate, 

trebuia rezolvata,  abordata, 

sprijinita cu fonduri și formări 

pe diferite arii prioritare, 

pentru ca romii din comunitati, 

confruntati cu probleme 

complexe, sa aiba „o egida”  

sub care problemele lor sa 

poata fi rezolvate.  Din pacate, 

eforturile care  s-au facut si se 

fac in acest sens sunt palide 

comparativ cu întunecata față 

a acestei ”problematici”. 

 

Esecul in rezolvarea unora 

dintre problemele romilor ne 

conduce,  f i resc,  catre 

intrebarea daca resursele 

financiare alocate pentru 

implementarea cu succes a 

planurilor si programelor 

asumate de România au fost 

sau sunt suficiente sau daca 

avem suficient personal ale 

cărui competenţe manageriale 

să conduca la obtinerea 

efectelor scontate in aceste 

programe.  

 

Din 2007, de cand au apărut 

proiectele POSDRU  cu focus  

pe romi, zeci de ong-uri, adică 

societatea civilă, dar și diferite 

instituții ale statului au 

implementat proiecte care 

păreau să răspundă nevoilor 

romilor.  

 

Care au fost rezultatele lor?  

Pe hartie, rezultatele pe care 

le-am gasit pe diferitele site-

uri ale proiectelor sunt de 

succes. Toate problemele au 

avut cel puțin un proiect care 

a încercat să le rezolve și, 
interesant, toți indicatorii și 
toate rezultatele așteptate au 

fost atinse. După toate aceste 

proiecte,  ai putea crede ca un 

mare procent de romi este 

g a t a  i n t e g r a t  s i  c ă 

”problematica romă” și-a 

micșorat dimensiunea.  

 

Urmare a unui simplu „search” 

pe internet  a proiectelor care 

au avut ca si grup tinta romii 

am constatat ca multe dintre 

ele  sunt implementate de 

organizatii non-rome. M-am 

bucura t  la  ideea ca 

reprezentantii  societatii civile 

a u  c o n s t i e n t i z a t  c a  

problemele romilor sunt, de 

fapt, probleme ale  societatii  

in ansamblu, ca acele 

probleme afecteaza intreaga 

societate, indiferent de etnie.  

Probabil ca au implementat 

proiecte pentru romi si ca 

urmare a studiilor care arata 

care este gradul de saracie in 

care acestia traiesc.  

 

Trebuie, insa, specificat ca 

saracia nu este caracteristica 

doar romilor. Aceasta, ca si 

rata abandonului scolar, rata 

infractionalitatii sau rata mare 

a somajului cuprind si 

segmente ale populatiei 

nerome, fapt care ne conduce 

la ideea ca interventia asupra 

aceste probleme ar trebui 

asumata de toata lumea. In 

acest sens este salutara 

implicarea ong-urilor ne-rome 

in rezolvarea problemelor 

romilor. 

 

Ca urmare a solicitarilor si 

presiunilor Organizaţiile rome, 

in 2001, asa cum aratam mai 

sus,  Guvernul Romaniei a  

elaborat Strategia pentru 

Îmbunătăţ i rea  S i tuaţ ie i 

Romilor, revizuita in anii 

urmatori,  doar ca ea trebuia 

implementata de institutiile 

statului, iar actiuniile ong-urile 

trebuiau sa fie doar activitati 

complementare. Nu societate 

civila e raspunzatoare de 

imbunatatirea situatiei romilor 

sau a  grupurilor vulnerabile, ci 

institutiile statului.  

 

Sigur, societatea civila poate 

ajuta la acest demers. 

Intrebarea e daca institutiile 

statului realmente se implica 

in solutionarea acestor 

probleme si aplica Strategia si 

planurile sectoriale asumate 

de statul roman 

 

Mai stim de asemenea ca 

Romania are  si un Plan 

Naţional Anti -Sărăcie şi 

Promovare a Incluziunii 

Sociale, un  Memorandum 

Comun în Domeniul Incluziunii 

Sociale (2005-2010) si, totusi, 

romii  se regasesc in 

segmentul persoanelor care 

traiesc in cea mai acuta 

saracie. Concluzia: programele 

si proiectele implementate 

care au avut ca si grup tinta 

romii nu au ajutat atat cat ar fi 

trebuit.  

 

Dar oare cat ar fi trebuit? Atat 

cat oamenii sa nu-si mai 

doreasca sa plece in 

strainatate si sa-si caute un 

trai mai bun in alta parte? Atat 

cat cei mai multi dintre romi 

sa traiasca decent si sa aiba o 

siguranta a zilei de maine?  

 

Atat cat sa nu li se para unora 

dintre ei ca pot castiga mai 

mult din cersetorie decat dintr-

o munca cinstitita platita cu 

un salariu multumitor?  

 

Daca toate acestea s-ar fi 

intamplat, probabil ca ar fi 

aparut o imbunatatire a 

perceptiilor si o modificare a 

atitudinilor negative fata de 

romi ale unora dintre  co-

nationalii  nostri, care nu-i  vad 

romii decat ca pe un grup 

infractional cu care n-ar vrea 

sa aiba nici un contact si care 

ar trebui sa plece din Romania. 

 

Pana in urma cu cativa ani, se 

vorbea in presa doar despre 

saracia nationala in care 

traiau romii din diferite tari, 

acum despre saracia romilor 

se vorbeste la nivel european. 

Sunt romii saraci numai din 

vina lor, cand  stim cu totii ca 

romii continuă să fie victime 

ale stereotipurilor rasiste şi 

discriminării în materie de 

acces şi calitate la educatie,  a 

accesului la munca, la 

locuinţe, la serviciile de 

sănătate etc. ?  

► 

Programe nationale sau implicare locala comunitara? Solutii pentru incluziunea romilor. 
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“Mai stim de 

asemenea ca 

Romania are  

si un Plan 

Naţional Anti-

Sărăcie şi 

Promovare a 

I n c l u z i u n i i 

Sociale, un  

Memorandu

m Comun în 

D o m e n i u l 

I n c l u z i u n i i 

S o c i a l e 

(2005-2010) 

si, totusi, 

romii  se 

regasesc in 

s e g m e n t u l 

persoanelor 

care traiesc 

in cea mai 

a c u t a 

s a r a c i e . 

C o n c l u z i a : 

programele si 

p r o i e c t e l e 

implementate 

care au avut 

ca si grup 

tinta romii nu 

au ajutat atat 

cat ar fi 

trebuit. “ - 

M a r i a n a 

Sandu 



Nu  cumva  populatiile 

europene,  neobisnuite  cu 

disfunctionalul,  accepta 

raporturi de convietuire doar 

cu  populatiile  dezirabile  si-l 

resping pe cel mai slab, pe cel 

vulnerabil, desi pe hartie romii 

ca toti europenii se bucura de 

toate drepturile cetatenesti?  

 

Mai pot fi  eficiente politicile 

publice,  in  conditiile  in  care 

mentalitatile  au mai mult de 

spus decat politicile publice?  

 

Mai  au  importanta  toate 

strategiile,  masurile  locale, 

angajamentele  europene 

daca: „in Uniunea Europeana, 

unul  din  trei  romi  nu  este 

angajat, iar jumatate din romii 

din  Europa  traiesc  la  limita 

saraciei”,  asa  cum  arata 

comisarul  european  Laszlo 

Andor?   

 

Oamenii, romii din comunitati, 

s-au saturat de faptul ca nu 

exista acţiuni concrete şi nu 

exista  decat  decizii  la  nivel 

central, dar care nu-si gasesc 

locul  la  nivel  local decat  in 

functie de dorinta si puterea 

de  intelegere  a  autoritatilor 

locale.  

 

Romii nu stiu nici cum, nici ce 

sa  ceara  pentru  a-si  ridica 

nivelul de trai, pentru a solicita 

autoritatilor  implicare  in 

rezolvarea problemelor lor, nu 

stiu ce ar insemna participarea 

lor activa la luarea de decizii in 

ceea ce-i priveste.  

 

 

Exista,  insa,  ONG-uri  in 

Romania,  printre  care  si 

Sastipen, care in urma unor 

cercetari si observatii inteleg 

sa  materializeze  sloganul 

Decadei „Nimic pentru romi, 

fără  romi”  implicand 

comunitatile de romi in mod 

direct  in  implementarea 

măsurilor care privesc propriile 

lor probleme.  

 

Ei trebuie sa invete ca opinia 

lor poate fi consultată când se 

iau decizii la nivel local care-i 

privesc,  ca pot fi implicaţi în 

programele  derulate  pentru 

comunitatea lor si ca trebuie 

sa  participe activ  pentru  ca 

„schimbarea in bine” dorita sa 

poata fi posibila.  

 

Totodata,  exista  si  autoritati 

care  incearca  initierea  unor 

demersuri  pentru  rezolvarea 

problemelor  comunitare,  dar 

care nu sunt obisnuite sa aiba 

un dialog cu romii, unii nici nu-

si imagineaza ca romii  sunt 

capabili să ia atitudine,  să-şi 

arate interesul sau să-şi ofere 

ajutorul.  

 

Si  autoritatile  locale,  dar  si 

romii,  cetateni  ai  acelor 

comunitatii,  trebuie   sa  

constientizeze  cu  totii  ca 

problemele comunitare pot fi 

rezolvate  doar prin implicarea 

tuturor.  

 

Insa,   din  partea  romilor, 

pentru care implicarea la nivel 

decizional  in  comunitatea 

locala a fost  pana acum nula,  

vine marea intrebare,  aceea 

daca merita sa-ti pui speranta 

intr-un astfel de demers? 

 

Si  raspunsul  este  afirmativ 

pentru  ca  implicarea 

comunitatii  in  elaborarea 

planurilor locale poate duce de 

la supravietuire la trai decent, 

pentru  ca  implicarea  in 

rezolvarea propriilor probleme 

poate duce la schimbarea de 

atitudine a celor care nu mai 

vor sa vada in romi doar o 

populatie  asistata,  ci  o 

populatie activa, pentru ca poti 

schimba  insasi  perceptiile 

romilor  cu privire la vesnica 

„viata marginala” din care nu 

se poate iesi, sau ale neromilor 

cu privire la o populatie pe 

care o denigreaza, unii dintre 

ei  neintrand  niciodata  intr-o 

comunitate  si  neavand  nici 

macar  contact   cu  vreo 

persoana de etnie roma.  

Poate  aceasta  implicare 

cetateasca ar putea,  in sfarsit, 

demonstra  ca  romii  nu 

constituie doar „problema”, ei 

pot fi si „solutia”, iar investitia 

in  comunitatea  roma  poate 

reprezenta  cu  adevarat  o 

resursa  care  poate  aduce 

beneficii  intregii  societati 

romanesti  si  comunitatii 

europene pe termen mediu si 

lung.  

 

 

Mariana Sandu  

 Coordonator programe  

SASTIPEN 

Programe nationale sau implicare locala comunitara? Solutii pentru incluziunea romilor. (continuare) 
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„in Uniunea 

E u r o p e a n a , 

unul din trei 

romi nu este 

angajat, iar 

jumatate din 

r o m i i  d i n 

Europa traiesc 

l a  l i m i t a 

saraciei” -  

Laszlo Andor  



In cadrul intalnirii Comitetului de Pilotaj 

al Secretariatului Deceniului de 

Incluziune a Romilor, Mariana Sandu, 

repezentant al DFP ROMANIA (DECADE 

FOCAL POINT), a prezentat urmatoarele 

recomandari in ceea ce priveste DIR. 

“DIR a fost șansa de a avea un cadru 

director de asumare a responsabilitatii 

la care comunitatile de romi si 

reprezentantii lor s-au putut raporta în 

momentele în care se solicitau fonduri 

guvernamentale care să fie alocate 

romilor pentru probleme comunitare ce 

necesitau intervenție. 

DIR a devenit din 2005 bază 

argumentativă pentru orice solicitare 

de intervenție trimisă către instituțiile 

publice pentru implementarea de 

măsuri, mai ales in în domeniul 

educației, dar si in domeniul sanatatii. 

In ceea ce priveste propunerea de 

reformare a DIR, propunere realizata 

de Secretariatul Deceniului, aceasta s-

a referit la modificarea, în vederea 

îmbunătățirii, a diferitelor aspecte: 

documentele de politica publica de la 

nivel national, rapoartele de progres, 

intalnirile Decadei, componen ța 

Decadei, fondurile utilizate, ariile de 

prioritate și participarea romilor la 

Deceniul de Incluziune  a Romilor. 

După întâlnirea de la București, DFP 

România consideră că: 

ca e nevoie de o noua viziune de 

dezvoltare a unei strategii de 

incluziune a romilor care să facă din 

Deceniu un proiect european, care să 

cuprindă conceptele fundamentale de 

”unitate în diversitate, echitate si 

coeziune socială”, toate acestea 

ducând la transformarea minorității 

rome în minoritate europeană. 

un efort conjugat al Agen ției 

Nationale pentru Romi si al societatii 

civile rome ar putea duce la formarea 

unei rețele naționale care să creeze 

politici pentru romi, la nivel national. 

dialogul  dintre instituțiile publice 

guvernamentale și societatea civilă 

trebuie să ducă la o viziune și o 

misiune cu abordare pragmatică pe 

incluziunea romilor. 

In ceea ce priveste linia directoare 

” P O L I C Y  D O C U M E N T S  A N D 

S T R U C T U R E S  O N  N A T I O N A L 

LEVEL” (Stategii și structuri la nivel 

national), punctul de vedere al 

Romaniei este ca: 

Decada trebuie reformata pornind 

de la o analiză clară a ceea ce s-a 

realizat în cadrul Decadei si ce nu s-

a realizat, iar în funcție de aceasta 

să se propuna noi mecanisme de 

participare, de încheiere de 

parteneriate, de sprijin între țările 

UE și cele non- UE. 

Totodata, Romania considera ca e 

nevoie de un proces de consultare a 

comunitatilor de romi care să stea apoi 

la baza deciziilor luate cu privire la 

implicarea într-o nouă DIR. 10 ani de 

zile  n-au fost de ajuns pentru a rezolva  

problemele romilor, în viitor fiind nevoie 

de ”un glas accentuat si matur” al 

romilor care să cunoască bine 

problematica și care să ajute la 

impunerea unor politici  publice 

necesare care să fie: robuste – cu 

participarea efectivă a romilor, 

consistente – care să fie cuprinse în 

seturi de decizii politice ale guvernului 

în interesul romilor, aliniate politicilor 

publice adresate întregii populații, nu 

izolate, doar pentru romi, flexibile – 

regăsindu-se pe domenii diferite. 

Pentru țările care continuă Decada, 

propunerea ar fi ca: 

planurile de actiune să fie transferate 

către Secretariat pentru a a fi 

analizate obiectiv si comparativ intre 

tari, in vederea identificarii factorilor 

determinanti ai progresului sau ai 

blocarii initiativelor; 

Secretariatul sa aiba un set de 

indicatori si un model de realizare a 

raportarii. Urmarirea acelorasi ghiduri 

în ceea ce privește procesul de 

raportare, ar favoriza și facilita 

analiza coerenta si comparativa a 

initiativelor, activitatilor, masurilor 

luate si rezultatelor obtinute. 

Imbunatat i rea substant ia la  a 

dialogului Secretariatului cu tarile 

participante, cu imputernicirea 

participantilor de a prelua initiativa 

c o m u n i c a r i i  s i  a c c e n t u a r e a 

comunicarii directe intre tari. 

Cresterea rolului de facilitare si 

crestere a capacitatii organizationale 

in ceea ce priveste comunicarea inter- 

state in detrimentul rolului de 

intermediar al comunicarii pentru 

Secretariatul Decadei.  

In ceea ce priveste linia directoare 

”DECADE MEETINGS” (Intâlnirile 

Decadei) punctul de vedere al 

Romaniei este ca: 

Sa existe propuneri concrete pe 

numărul  întâlnirilor Decadei, 

respectiv intalniri trimestriale si 

tematice 

In ceea ce priveste linia directoare  

”MEMBERSHIP” (Componența), in anul 

2005 a existat o reformă care a avut 

două abordări, respectiv, una a 

societății civile care se organiza și 

delega reprezentanții la întâlniri și una 

a instituțiilor care desemna anumiți 

reprezentanți pentru reprezentarea 

respectivei țări la întâlnirile Decadei. 

Asa cum a fost punctat si la intalnirea 

de la Bucuresti din acest an, în ceea ce 

privește componența DIR, în România, 

in prezent, există 2 viziuni influențate 

de caracteristicile membrilor în ceea ce 

priveste apartenența la Uniunea 

Europeană (țări UE - care sunt 

influențate de politicile naționale, de 

agenda UE, având suport financiar 

european prin intermediul FSE și țări 

Non- UE – care trebuie să găsească 

soluții pentru finanțarea incluziunii 

romilor). România dorește ca spațiul de 

dialog al Decadei să fie unul 

caracterizat de parteneriat și eficienta 

pentru ca tarile sa nu-si doreasca sa 

mai renunte la statutul de membru 

(Ungaria), ci sa inteleaga cat de 

important este un spatiu de dialog 

international si sa-si doreasca sa se 

alature Decadei (Ucraina si Moldova).  

În ceea ce privește calitatea de 

membrii ai Decadei – considerăm că se 

poate păstra actuala structură, dar pot 

fi admise si statele care considera că 

au nevoie de Decadă, precum Ucraina 

sau Moldova, cu posibilitatea ajustarii 

criteriilor pentru statele care vor să 

adere. 

In ceea ce priveste linia directoare 

”SESSION V: FUNDING” (Fonduri), DFP 

Romania consideră că: 

e nevoie de transparenta privind 

lista cu țările care au contribuit la 

finanțarea DIR și suma aferentă 

transmisă si stabilirea si a altor 

surse de finanțare pentru întâlnirile 

Decadei. 

In ceea ce priveste linia directoare 

”PRIORITY AREAS” (Domenii de 

prioritate), România consideră că: 

Ariile de intervenție trebuie să 

rămână: ocuparea, educa ț ia, 

s ă n ă t a t e a ,  l o c u i r e a  + 

antidiscriminarea.  

În ceea ce privește separarea 

planurilor de acțiune ale Decadei de 

Strategiile de Incluziune a Romilor,  

suntem de acord că acestea pot 

reprezenta unul și același document 

pentru că ariile de prioritate sunt 

ac e l eaș i ,  d oa r  că  t r e b u ie 

îmbunătățite punctele care n-au 

funcționat. 

In ceea ce priveste linia directoare 

”ROMA PARTICIPATION” (Participarea 

Romilor), România consideră că: 

► 
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Phone: 021/456.03.21 

Fax: 031/437.86.96 

E-mail: office@sastipen.ro 

CENTRUL ROMILOR 

PENTRU POLITICI DE 

SANTATE — SASTIPEN 

“SANATATEA TA, PRIORITATEA 

NOASTRA !” 

 

“TIRRO SASTIPEN, AMARI BUTI ! “ 

 

“YOUR HEALTH OUR PRIORTY !” 

 

Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate - SASTIPEN este o 

organizaţie nonguvernamentală din România, înfiinţată în luna august 

2007, care militează pentru creşterea accesului romilor la serviciile de 

sănătate.  

SASTIPEN  are  ca  misiune  promovarea  dialogului  social, 

participarea şi implicarea comunităţii în structurile de luare a deciziilor 

privind  politicile  publice  adresate  cetăţenilor  romi  şi  neromi,  prin 

îmbunătăţirea comunicării între structurile administrative ale autorităţilor 

şi comunităţi de la nivel local, naţional şi internaţional, precum şi sesizarea 

organelor competente, în ceea ce priveşte încălcările drepturilor omului, în 

legatură cu obiectivele asociaţiei. 

Scopul asociatiei este elaborarea, implementarea, monitorizarea 

şi  evaluarea  de  politici  privind  îmbunătăţirea  a  situaţiei  grupurilor 

dezavantajate, precum şi protecţia drepturilor omului bazată pe principiul 

non-discriminării şi egalităţii de şanse între cetăţeni. 

WWW.SASTIPEN.RO 

►în noua Decada, romii trebuie să aibă o participare mai largă și incluziunea să se facă la toate nivelurile. Pentru aceasta, trebuie 

alocate resurse, timp, energie și implicarea liderilor care trebuie să înțeleagă importanța implicării lor și să aibă mai multă 

încredere în ei. 

Daca vorbim de participarea romilor, in noile rapoarte ar trebui incluse și punctele de vedere ale ONG- urilor, nu doar ale instituțiilor. 

Propuneri: 

Reformarea Decadei ar trebui sa porneasca de la un plan de viziune a Decadei pentru urmatoarea perioada, creionat de Secretariat 

si care sa fie dat spre consultare tarilor participante. 

Secretariatul ar trebui sa fie informat in ceea ce priveste infiintarea pe plan national a Fondului Fiduciar prin lege in fiecare tara. 

Daca nu s-a facut acest lucru, Secretariatul sa dea consultanta tarilor care nu au, pentru a infiinta acest fond, urmand modelul 

Romaniei. 

Secretariatul sa ofere consultanta tarilor care preiau Presidentia – este nevoie de intarirea capacitatii societatii civile de a solicita 

guvernelor masuri legislative pentru ca Deceniul sa aiba planuri de masuri si fonduri aprobate, sa se faca linii de buget exact 

pentru planul de masuri al Decadei. 

Necesitatea consultarii statelor contribuabile cu privire la modalitatile optime de cheltuire a sumelor colectate si cresterea 

transparenței utilizării fondurilor. 

Crearea de posturi specifice pe domenii sectoriale pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea masurilor propuse in cadrul 

planurilor de actiune/ strategiile de incluziune a romilor, cu evitarea incarcarii fiselor de post ale personalului cu sarcini 

suplimentare referitoare la aceste activitati de sine statatoare.  

Relocarea secretariatul Decadei intr-una dintre tarile in care se va continua Decada, in situatia in care Ungaria isi pastreaza pozitia 

de a se retrage din Decada. 

Romania consideră că e nevoie de crearea unui mecanism european de cooperare intre tarile UE si cele nonUE, mai ales pentru 

faptul că UE e un partener strategic care este interesat de problematica roma. Decada poate deveni un spatiu comun de dialog 

si actiune.  

Viziunea Decadei trebuie să se plieze pe politicile UE, dat fiind existența posibilității de aderare și pentru alte state din cadrul 

decadei, care in acest moment nu sunt membre UE. Ramane de analizat pozitia fiecarei tari in cadrul Dir si modalitatea de 

adaptare la politicile UE, fie printr-o modificare a politicilor propuse,  fie prin structurarea unei noi viziuni. 

E nevoie de crearea unui parteneriat strategic între DIR și  Comisia Europeană care să conducă la promovarea politicilor pentru 

romi și la înființarea Agenției Europene a Romilor.  

Trebuie sa existe un schimb bilateral de practici pozitive, cu sprijinul Secretariatului, pentru a cunoaște și a construi împreună. 

Decada ar trebui sa aiba in vedere schimbul de practici pozitive între statele UE si Non -UE si promovarea practicilor pozitive. 


