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 Antițigănismul – combaterea atitudinilor negative 

despre romii din România 

                        Ploiești, 6 Septembrie 2017, Hotel Central, Sala Cristal 

 

Context 

Romii se confruntă cu diverse forme de discriminare în Europa și mulți continuă să se confrunte cu un 
risc mai mare de excludere în toate domeniile vieții publice, inclusiv în educație, ocuparea forței de 
muncă, locuire și sănătate, comparativ cu ne-romii. În România, romii sunt de obicei judecați pe baza 
stereotipurilor din mintea majorității populației. Aceste stereotipuri demonstrează lipsa de 
cunoaștere sau ignoranță în ceea ce privește istoria romilor de pe teritoriul României. În același timp, 
societatea promovează atitudinile negative împotriva romilori și astfel, în viața noastră de zi cu zi, 
sunt recreate discriminarea, discursul rasist și stereotipurile. Cu toate acestea, cele mai grave forme 
ale antițigănismului sunt cele instituționale. Acestea includ, de exemplu, segregarea spațială a 
comunităților de romi, segregarea copiilor romi în educație. Aceste manifestări instituționale au 
repercusiuni profunde pentru incluziunea socio-economică eficientă a comunităților de romi în 
domeniile vieții publice, cum ar fi accesul la locuințe, educație, servicii de sănătate, servicii de 
ocupare. Ceea ce face ca antițigănismul să fie o formă specială de rasism este responsabilitatea unor 
instituții ale statului în producerea și coproducția normelor, cunoștințelor și politicii discriminatorii în 
raport cu comunitățile de romi. 
 
Documentul "Antigypsyism – a reference paper" -  www.antigypsyism.eu, arată că antițigănismul 
este rasismul specific față de romi, sinti, călători și alții care sunt stigmatizați ca "țigani" în 
imaginația publică. Deși termenul constată o recunoaștere instituțională în creștere, nu există încă o 
înțelegere comună a naturii și implicațiilor sale. Antițigănismul este adesea folosit într-un sens 
restrâns pentru a indica atitudinile anti-rome sau expresia stereotipurilor negative în sfera publică 
sau discursul de ură. Cu toate acestea, antițigănismul dă naștere unui spectru mult mai larg de 
expresii și practici discriminatorii, inclusiv multe manifestări implicite sau ascunse. Antițigănismul nu 
se referă numai la ceea ce se spune, ci și la ceea ce se face și la ceea ce nu se face. Pentru a 
recunoaște impactul său complet, o înțelegere mai precisă este crucială. 
 
Reprezentanți ai Parlamentului European și ai Comisiei Europene, reprezentanți ai ambasadelor, 
reprezentanți  ai instituțiilor guvernamentale naționale care lucrează cu și pentru romi, reprezentanți 
ai autorităților publice locale, reprezentanți ai organizațiilor societății civile rome și nerome de la 
nivel european, național și local dar și membri ai comunităților de romi, se vor afla printre 
participanții și vorbitorii cheie ai  evenimentului. 
 
Conferința își propune: 
 

• Să ofere o platformă participanților pentru a discuta posibilele provocări și soluții pentru 
combaterea antițigănismului la nivel european, național și local; 
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PROGRAM 
 

Ploiești, 6 Septembrie 2017, Hotel Central, Sala Cristal 

 
 

09.00 – 09.30          Sosirea și înregistrarea participanților 
 

09.30 – 11.00 

 
Deschiderea conferinței 

 

Mesaj de bunvenit -  Rodica Elena TUDOR, Președinte, Centrul de 

Resurse pentru Incluziune Socială CRIS 

 

I.Sesiune plenară 

 

▪ Soraya POST, Membru al Parlamentului European 

 

▪ Damian DRĂGHICI , Membru al Parlamentului European 
 

▪ Szabolcs SCHMIDT, Șef de Unitate, Politici de nediscriminare şi coordonare a acţiunilor 

vizând romii, Direcția Generală Justiție și Consumatori, Comisia Europeană 

 

▪ Anneli LINDAHL KENNY, Ambasador, Ambasada Suediei în România 

 

▪ Matthew JONES, Ofițer Politic, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România 

 

▪ Bogdan Andrei TOADER, Președinte, Consiliul Județean Prahova 

 

▪ Adrian Florin DOBRE, Primar, Municipiul Ploiești 

 

 

Oaspeții vor prezenta rolul și activitatea acestora/ instituțiilor pe care le reprezintă în contextul 

antițigănismului la nivel european și național. 

 

Moderator – Marius Lucian Tudor, Manager Program pentru Sănătatea Romilor – Alianța Europeană pentru 

Sănatate Publică, EPHA, Bruxelles 
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 11.00 – 12.00 
Prima parte 

II. Sesiune plenară - provocări și soluții pentru combaterea 
antițigănismului la nivel european, național și local. 

Antițigănismul a devenit un cuvânt comun pentru actuala mișcare civilă din Europa și reflectă o 
realitate crudă a status-quo-ului romilor. Însăși existența numeroaselor acte legislative naționale 
adoptate, directivelor Comisiei Europene, organismelor de promovare a egalității și instituțiilor 
similare create, rapoartelor scrise, campaniilor de sensibilizare implementate, reprezintă un pas 
uriaș în lupta împotriva antițigănsmului. Cu toate acestea romii încă se confruntă cu discriminarea în 
întreaga Europă, de la discursul rasist, acte violente, discursuri de ură până la crime. Sesiunea va 
examina provocările actuale legate de combaterea antițigănismului, cu accent pe răspunsul 
reprezentanților instituțiilor naționale și ai organizațiilor societății civile de la nivel european și 
național la aceste aspecte și domeniile în care ar trebui să acționeze. 
Moderator – Rodica Elena Tudor 

Daniel VASILE Deputat, Vicepreședinte, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, Parlamentul României 

Asztalos CSABA Președinte, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
 

Daniel RĂDULESCU Președinte, Agenția Națională pentru Romi, Guvernul României 
 

Aurora MARTIN Consilier Superior, Agenția pentru Egalitate de Șanse între femei și 
bărbați, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Guvernul României 

Gabriela HRABANOVA Director Executiv, Rețeaua Europeană a Organizațiilor Rome de la 
nivel local, ERGO Network, Bruxelles 

Marius TUDOR  Manager Program pentru Sănătatea Romilor, Alianța Europeană 
pentru Sanatate Publică, EPHA, Bruxelles 

12.00 – 12.15 Pauză de cafea 

12.15 –13.15 
A doua parte 

II. Sesiune plenară - provocări și soluții pentru combaterea 
antițigănismului la nivel european, național și local. 

Mihai NEACȘU Director Executiv, Centrul Național de Cultură a Romilor, Guvernul 
României 

Gabriela ALEXANDRESCU 
 

Președinte Executiv, Salvați Copiii România 

Ciprian NECULA Membru fondator, Romano ButiQ 
 

Marian MANDACHE 
 

Director Executiv, Romani CRISS – Centrul Romilor pentru Intervenție 
Socială și Studii 

Delia GRIGORE 
 

Președinte, Centrul Romilor Amare Rromentza 

Florin IANOVICI Manager General, Fundația Viață și Lumină 
 

13.15 - 14.30 III.  Sesiune plenară - Întrebări și răspunsuri. Concluzii 
Moderator - Marius Lucian Tudor 

Audiența va putea adresa întrebări în contextul temei conferinței pentru oaspeții/vorbitorii din primele două 
sesiuni plenare.  

 
14.30 – Prânz 

Limbile de comunicare în cadrul evenimentului: Română, Engleză.  
Traducerea simultană va fi asigurată de organizator. 

http://ec.europa.eu/social/easi
http://www.ergonetwork.org/

