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Raport Seminar Local
INTEGRARE ŞI COEZIUNE SOCIALĂ PENTRU RESORTISANŢII ŢĂRILOR TERŢE
București, 13-14 iulie 2009

Seminarul a început cu o serie de prezentări:




Prezentare IIT și prezentare parteneri: Divers Etica, Asociația cultura păcii, Organizația
femeilor refugiate din România (aceste prezentări se găsesc și pe site-ul www.migrant.ro)
Prezentarea participanților
Prezentare proiect, activități, rezultate așteptate

Rezultate aşteptate:
- un Punct Național de Contact(PNC) pentru membrii comunităților RTT din România,
realizat în colaborare cu OFRR, cu rolul de a facilita accesul la informații privind
instituțiile publice şi societatea civilă din România, dar şi implicarea în acțiuni comune
- un portal (www.migrant.ro) cu rol informativ şi de facilitare a comunicării la nivel
național;
- o bază de date cu privire la comunitățile RTT din România, accesibilă pe portalul
www.migrant.ro şi care va putea fi menținută actualizată cu implicarea membrilor
acestor comunități;
- mecanisme de consultare locale, cu implicarea RTT, a autorităților publice şi a societății
civile, în Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanța, Iaşi şi Timişoara;
- grupuri de lucru tematice naționale care să permită discutarea principalelor categorii de
probleme legate de integrarea RTT;
- revista „Migrant în România”, al cărei conținut va fi elaborat de reprezentanți ai RTT, de
membri ai unor ONG şi de specialişti în domeniu; primele cinci numere ale revistei vor fi
publicate şi distribuite în perioada iunie – decembrie 2009, urmând ca în cadrul unui
seminar național ce va avea loc în decembrie 2009 să fie identificate soluții pentru
asigurarea continuității revistei.


Prezentare mecanism de consultare

Contextul de la care s-a pornit este acela că în ultimii ani în România eu fost elaborate şi au început
să funcționeze mecanisme de consultare între instituțiile publice şi societatea civilă, iar în noul cadru
legislativ privind migrația accentul este deplasat spre „integrare”.
Legile care pot sta la baza funcționării acestor mecansime de consultare sunt: legea transparenței
decizionale; legea acessului la informațiile de interes public; legea tinerilor; legea finanțării ONG din
fonduri publice.
Experiențele de consultare care pot fi o sursă de inspirație pentru realizarea mecanismelor sunt:
grupuri consultative formate din reprezentanți ai ONG la nivel de prefecturi, consilii județene sau
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autorități locale; grupurile de lucru mixte pentru îmbunătățirea situației romilor; grupuri de lucru adhoc legate de campanii publice (de exemplu, grupul de lucru pentru Anul European al Dialogului
Intercultural sau cel pentru Anul European al Cetățeniei prin Educație) sau de dezbaterea unor
proiecte de politici publice (de exemplu, privind legislația pentru protecția copilului sau noile legi ale
educației) etc.
Principiile consultării sunt: deschidere şi flexibilitate; recunoaştere şi responsabilizare; atenție la
diversitate şi echilibru; caracter non-partinic; implicare benevolă a membrilor comunității;
sustenabilitate; exprimare liberă asociată cu respectarea celorlalți şi a normelor naționale şi
europene; transparență şi utilizarea de canale multiple de comunicare, adaptate publicului țintă;
inițierea de demersuri pertinente şi realiste.
După seria de prezentări s-a trecut la stabiliea componenței grupului de lucru. Pentru aceasta s-a
avut în vedere necesitatea de a contacta și alte comunități care nu au fost prezente la seminar.

Listă a comunităților și organizațiilor care există în București :










Organizația Semiluna
Asociația Comunității Irakiene din România
Asociația oamenilor de afaceri chinezi
Asociația oamenilor de afaceri turci
Asociația oamenilor de afaceri egipteni
Basarabeni
Palestinieni
Clubul româno-arab de presă
FDSC și FOND

Baza de date care va fi realizată în cadrul acestui proiect cuprinde 3 secțiuni :
- Statistici
- Date de contact (putem pune doar cele care sunt publice sau pentru care oamenii și-au dat
acordul)
- Alte informații utile
Structurile care vor forma mecanismul de consultare între RTT, instituții publice și societatea civilă
sunt:
• Grupul de lucru local (format din reprezentanți RTT, reprezentanți ai societății civile și ai
instituțiilor publice de la nivel local);
• Comitetul de coordonare (un grup mai restrâns, ales din cadrul grupului de lucru local, care
să coordoneze activitățile și să inițieze procese de consultare);
• Comitetul consultativ (opțional), format din specialişti în domeniu şi/sau personalități
publice);
• Reprezentanții în grupurile tematice naționale.
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Propuneri pentru întâlniri inițiale pe domenii
Obiective generale:
 Identificarea interlocutorilor pertinenți din rândul instituțiilor publice și ai societății civile
 Identificarea principalelor probleme, tipurilor de soluții și structurilor responsabile
 Definirea unor teme de discuție pentru întâlnirile tematice organizate la Punctul Național de
Contact
Domeniul
Participanți

Organizație responsabilă
Domeniul
Participanți

Organizație responsabilă
Domeniul
Participanți

Organizație responsabilă

Administrativ-juridic
 Serviciile de evidența persoanelor (la nivel de sector)
 Primăriile de sector
 Poliția
 ORI
 Institutul pentru politici publice, Centrul de resurse juridice, etc
 Serviciul Iezuiților pentru Refugiați, CNRR, ARCA etc.
 Comunitățile RTT
Asociația Cultura Păcii
Educație, cultură, tineret
 Comisia de cultură a autorităților locale (și de la sector și de la
municipiu + persoanele responsabile de relația cu ONG-uri
+persoanele responsabile de finanțări pentru proiecte)
 Centrul ARCUB
 Serviciile culturale ale unor Ambasade
 Inspectoratul școlar
 O structură a Ministerului Tineretului care există la nivel local
 Direcția de cultură, patrimoniu și culte, AFCN
 Comunități RTT: religioase (musulmane, catolice, baptiste etc.) și
naționale
 ONG-uri cu activități în domeniul culturii, educației și tineretului
Asociația Divers Etica
Social
 Serviciile de asistență socială pe municipiu și pe sector
 Agenția de ocupare a forței de muncă
 Serviciul pentru persoanele vârstnice
 Casa de asigurări de sănătate
 Colegiul Medicilor
 ONG-uri cu activități sociale și umanitare
 Comunități RTT
Organizația Femeilor Refugiate din România
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Probleme identificate









Solicitanții de azil – regularizarea situației nu se face în România (oamenilor care au intrat
legal în țară după un număr de ani nu li se face regularizarea situației, așa cum se întâmplă în
alte țări – de ex. se acordă ședere de 10 ani)
Toate informațiile, chiar și cele de la Minister sunt in limba română și au nevoie să fie
traduse.
Ce face o persoană care a lucrat mai puțin de10 ani în România cu carte de muncă și nu
primește pensie. Persoana respectivă stă de ani de zile în camin. S-a propus ca acest caz să fie
preluat de centrele de azil pentru persoane vârstnice.
Există persoane care au absolvit Facultatea de medicină în România, dar Colegiul Medicilor
nu permite decât angajarea cetățenilor români. Trebuie avută o discuție cu Colegiul
Medicilor.
Refugiații nu se pot angaja nici ca agenți de pază (legea 333/2003).
Suspiciuni de excludere atunci când se merge la medic în general.
Mersul al ginecolog bărbat (intră în conflict cu principiile religioase ale unor comunități). Se
poate ajunge în situații foarte grave deoarece nu se merge la medic din timp din aceasta
cauză.
Solicitanții de azil se confruntă cu problema informării și formării.

Sugestii pentru posibile soluții:












Să participe la întâlniri, grupuri tematice, discuțiile de la PNC și persoane care știu cum ar
trebui rezolvate problemele. De ex. daca avem un bătrân care are nevoie de tratament poate
un om de afaceri ar fi interesat să îl ajute. Cum putem să ajungem noi la acești oameni care
sunt foarte ocupați. Poate prin intermediul forumului.
Identificarea oamenilor de afaceri interesați de acte comunitare.
Sugestie : Contactarea asociației oamenilor de afaceri.
Când se realizează lista cu organizații să se aibă în vedere și partea culturală, organizații care
activează în acest domeniu. Identificarea persoanelor din Primărie se ocupă de astfel de
evenimente.
Discuție cu Consiliul General ca să includă în prioritățile lor proiecte legate de RTT.
Primăria București derulează proiectul Open cities – invitarea persoanei responsabile la PNC
pentru a discuta implicarea RTT în acest proiect
Lobby sau grup de voluntari care să preseze instituțiile public
Initierea unei structuri consultative (instituții-RTT)
Forum sau tel verde
În temele propuse de PNC trebuie făcută o discuție separată pentru persoanele vârstnice.
Organizațiile care au proiecte europene pentru refugiați vor fi invitate la PNC să informeze
despre proiectele lor.
Folosirea sistemul de parrainage pentru persoanele vulnerabile.
Propunere de realizare de seminarii centrate pe chestiuni specifice, de ex. solicitanții de azil,
statutul refugiatului sau sunt cazuri de persoane care au acte, dar nu reușesc să angajeze.
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Important de clarificat. Poate chiar și în revistă – care sunt categoriile de cetățeni străini din
România.
Este important să evităm situația în care oamenii îi ajută doar pe cei care aparțin aceeași comunități
ca și ei. Important este în acest proiect că încercăm ca toată lumea să ajute pe toată lumea,
indiferent de apartenență.

14.07.09
Primăria București – Prezentare proiect Open Cities
Activități realizate în cadrul acestui proiect:
 Cursuri de instruire
 Sesiuni de lucru
 Evenimente de promovare a interculturalității
 Integrarea forței de muncă străine
Grup țintă: Membrii grupului local de sprijin (Primăria, ORI, British Council, reprezentanți ai ONGurilor și ai instituțiilor centrale de stat care au ca obiect de lucru integrarea)
Acțiuni:
 Pregătirea în domeniul comunicării interculturale
o Experți români IIT
o Experți străini
o ONG-uri
 Informarea grupului local de sprijin asupra drepturilor străinilor în România și a legislației
în domeniu
o Instituții (Min. Justiție, Externe, Muncii) și reprezentanți ONG
o Experți străini
 Cursuri de limba română pentru străini cu ședere legală în România
o Pregătirea cadrelor didactice pentru predarea limbii române pentru adulți
 Schimb de experiență cu experții proveniți din Statele Membre
o Bune practici în domeniul integrării străinilor
o Adaptarea la contextul românesc
După discuțiile avute în prima zi a seminarului au fost contactate organizații și instituții care și-au
manifestat interesul de a colabora la proiectul nostru:
 Camera Deputaților – Biroul pentru relația cu ONG – asigurarea consultării
 Institutul pentru Politici Publice – facilitarea accesului la informații de interes public
 CeRe – Centrul de resurse pentru participare publică – participarea cetățenilor la viața
publică
 Centrul pentru resurse juridice – sprijin pentru eventuale propuneri de modificare a cadrului
normativ
 FDSC

In continuare au avut loc două prezentări privind integrarea migranților în Uniunea Europeană și
politicile publice în acest domeniu realizate de:
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Ileana Ciobotaru (ORI)
Călin Rus (IIT)

Pentru raportul cadrul privind politica europeană comună pentru Programul de la Stockholm de la
sfârșitul anului 2009 se poate pune în aplicare mecanismul de consultare pe care îl propunem noi în
cadrul acestui proiect.

Concluzii
Până la următoarea întâlnire din luna octombrie:
 Completarea bazei de date privind comunitățile și instituțiile
 Să primim din partea instituțiilor legislația și documentele care să fie accesibile pe site și la
PNC
 Cele trei întâlniri care pe domenii, care își propun să inițieze dialogul pentru acțiuni concrete
o Administrativ-juridic
o Educație, cultură, tineret
o Social
În urma acestor înâlniri ne propunem să:
 Identificăm interlocutorii pertinenți din rândul instituțiilor publice și ai societății civile
 Identificăm principalele probleme, tipurile de soluții și structurile responsabile
 Definim teme de discuție pentru întâlnirile tematice organizate la Punctul Național de
Contact

Întâlnirea pe domeniul Social – 14 august
Întâlnirea pedomeniul Administrativ-juridic – săptămâna 24-28 august
Întâlnirea pe domeniul Educație, cultură, tineret – 3 septembrie
Înainte de organizarea acestor întâlniri să va stabili o listă cu problemele identificate în cadrul
întâlnirilor tematice organizate la PNC în fiecare vineri.
Una dintre problemele cheie este că avem dificultăți în identificarea unor persoane cheie din
anumite comunități (chinezi, turci, egipteni, sirieni etc.). In perioada următoate toți cei care au
contacte de la aceste comunități vor furniza informații.
Pentru Revistă a reieșit important să fie atât conținut informativ (informații de actualitate care să
interesezse atât ONG cât și membrii RTT), dar și conținut tematic mai general, pe teme precum
discriminarea sau politici europene, fie despre comunități, pentru ca populația și instituțiile să afle
despre cei care trăiesc în România, cazuri individuale, cazuri de integrare cu succes, dar și prezentări
ale organizațiilor lor și a activităților pe care le realizează.
Vă rugăm transmiteți propunerile, informațiile pentru revistă pe adresa
romina.matei@intercultural.ro
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