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Evenimente din cadrul Deceniului de Incluziune a Romilor 2014
Podgorica, Montenegro
30– 31.01.2014
Discrimination against Roma the Challenges of antiGypsyism and Multiple
Discrimination
Subjects:
 HISTORY OF ANTI-GYPSYISM
ANTI-GYPSYISM IN TODAY’S
EUROPE
 THE WAY FORWARD – LEGAL
PERSPECTIVE



THE WAY FORWARD – ACTIVISM



MULTIPLE DISCRIMINATION –
GENDER CHALLENGES

Bucuresti, Romania
20 – 21. 02. 2014
The Decade - TO BE OR NOT
TO BE
Subjects:



POLICY DOCUMENTS AND
STRUCTURES ON NATIONAL
LEVEL



COUNTRY REPORTING ON
PROGRESS







DECADE MEETINGS
MEMBERSHIP
FUNDING
PRIORITY AREAS
ROMA PARTICIPATION

Shkodra, Albania
20.03 2014
Conference of the PAIRS
and Decade Intelligence
Obiectivul evenimentului a fost
acela de a prezenta rezultatele
celor doua proiecte axate pe
identificarea praticilor si factorilor
ce conduc spre succesul sau
esecul proiectelor care au drept
scop incuziunea sociala a romilor,
precum si de a initia o discutie cu
privire acste constatari si a
dezvolta practici pozitive pentru
lucratorii sociali ai incluziunii
romilor.
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Podgorica, Montenegro — Discrimination against Roma - the Challenges of anti-Gypsyism and
Multiple Discrimination
În perioada 30 – 31 ianuarie
2 0 1 4 s - a d esf asu r at î n
localitatea Podgorica, din statul
Montenegro prima intalnire a
Deceniului de incuziune a romilor,
din anul 2014.
Podgorica, Montenegro
30– 31.01.2014
Discrimination against Roma the Challenges of antiG y p s y is m a n d Mult ip le
Discrimination

Întalnirea a avut ca subiect
principal, discriminearea
persoanelor de etnie romă şi
lupta împotriva
discriminării
multiple.
În cadrul evenimentului s-a discutat despre formele de discriminare faţă de persoanele de etnie
romă În Europa şi de asemenea,
despre cauzele care favorizează
dezvoltarea acestui fenomen.
Dezvoltarea fenomenului de
discriminare împortriva romilor a
aparut , pe de o parte ca efect al
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NAȚIONAL
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P E N T R U
DECENIUL DE
IN CLUZ IUNE
A ROMILOR

căderii regimului comunist, în
urma căruia au aparut noi structurii economice care au condus
la pierderea locurilor de munca,
case şi crearea de aşezări, pe de
altă parte naţionalismul dus spre
extrem conduce la rasism şi
xenofobie.
De asemenea, un factor care
favorizează dezvoltarea
fenomenului de discriminare a
romilor este criza economică.
Criza
economică aparută în
vestul Europei şi libertatea de
mişcare în spaţiul european a
condus la respingerea celor veniţi
din afara granitelor ţărilor afectate de criză, mai ales a persoanlor sărace.

un alt factor ce conduce la dezvoltarea fenomenului de discriminare.
Mass-media şi internetul facilitează accesul la circularea
rapidă a informaţiilor adevarate
sau false, cauzând confuzie şi
panică.
Ca o concluzionare a celor discutate, discriminarea romilor este o
formă specifică de rasism, o
forma de dezumanizare.
Rasismul instituţional a aparut
de-a lungul evenimentelor istorice reprezentate prin violenta,
discursuri cu mesaj xenofob si
stigmatizare.

Creşterea vizibilitătii romilor este

Bucuresti, Romania — The Decade - TO BE OR NOT TO BE
Centrul Romilor pentru Politici de
Sănătate – Sastipen si Agentia
Nationala pentru Romi, cu
sprijinul Secretariatului General
al Decadei de Incluziune a
Romilor au organizat conferința
internațională " THE DECADE –
TO BE OR NOT TO BE",
eveniment ce a avut loc în
Bucureşti, la
Hotel
Intercontinenta, în perioada 2021 februarie 2014.
Intalnirea a durat 2 zile, iar
agenda a fost impartita pe
sesiuni legate de propunerea de
reformare a
Deceniului de

Incluziune a Romilor
diferite teme:



(DIR) pe

documente de politica
publica de la nivel
national,

reprezentanti ai organizatiilor
partenere internationale, inclusiv
Banca Mondiala si OSF, precum
si activisti romi.

Toți vorbitorii au punctat faptul ca
e nevoie de o noua viziune de
intalnirile decadei,
dezvoltare a unei strategii de
incluziune a romilor care să facă
componenta Decadei,
din Deceniu un proiect european
fonduri utilizate, arii de
care să cuprindă conceptele
prioritate
fundamentale de ”unitate în

participarea romilor la diversitate, echitate si coeziune
Deceniul
socială”, toate acestea ducând la
La intalnire au participat transformarea minorității rome în
coordonatori nationali ai Decadei, minoritate europeană.






rapoarte de progres,

Shkodra, Albania - Conference of the PAIRS
and Decade Intelligence
În perioada 19 – 21 martie,
2014,
a avut loc întalnirea
organizată la Shkodra, Albania,
de catre Fundaţia Secretariatul
Deceniului de Incluziune a
Romilor.
Bucuresti, Romania
20 – 21. 02. 2014
The Decade - TO BE OR NOT
TO BE

Participant din partea României a
fost domnul Georgian Luncă ,
reprezentantul organizaţiei
Romano Butique.
Participantul României, la acesta
întâlnire, a fost implicat în cadrul
unuia dintre grupurile de lucru

constituite
în
cadrul
evenimentului si anume:
Participarea romilor la toate
nivelurile si comunicarea
interventiilor in sensul incluziunii
romilor catre neromi .
Reprezentantul României a facut
o scurtă prezentare a
demersurilor mediatice de
schimbare a mentalităţilor
majoritătii, în ceea ce priveşte
romii, atat la nivel naţional, cât şi
din statele balcanice.

Obiectivul evenimentului a fost
acela de a prezenta rezultatele
celor două proiecte axate pe
identificarea practicilor şi
factorilor ce conduc spre
succesul sau eşecul proiectelor
care au drept scop incuziunea
socială a romilor, precum şi de a
iniţia o discuţie cu privire la
aceste constatări şi a dezvolta
practici pozitive pentru lucrătorii
sociali ai incluziunii romilor.

CENTRUL ROMILOR
PENTRU POLITICI DE
SANTATE — SASTIPEN
Bucuresti, Romania
Str. Mircea cel Batran, nr 76, sect. 5

Phone: 021/456.03.21
Fax: 031/437.86.96
E-mail: office@sastipen.ro
“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 calitate de punct național de contact în cadrul Deceniului de Incluziune a
Romilor, Sastipen are urmatoare sarcini :
-

de a asigura participarea societăţii civile rome la evenimentele inter-

naţionale ale Deceniului de Incluziune a Romilor, printr-un reprezentant, la fiecare
eveniment organizat de Preşedinţia Deceniului
-

de a încuraja, în ţară, dialogul dintre autorităţi şi reprezentanții

comunităților de romi privind punerea în aplicare a obiectivelor și activităților Deceniului de Incluziune a Romilor.
-

de a disemina informaţii despre Deceniul de Incluziune a Romilor populaţiei

rome, în special societății civile rome, precum şi publicului larg.
-

de a asigura participarea activă a societăţii civile rome în monitorizarea

şi implementarea obiectivelor și activităților Deceniului de Incluziune a Romilor, a
planurilor naționale de acțiune, inclusiv prin furnizarea de informaţii relevante şi
expertiza partenerilor Deceniului de incluziune a Romilor.

