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Raportul seminarului local Migrant în România
Constanța – 19 octombrie 2010
Seminarul local de la Constanţa s-a desfăşurat în cadrul proiectului Migrant în România,
www.migrant.ro, implementat de Institutul Intercultural Timişoara, în parteneriat cu Organizaţia
Femeilor Refugiate în România în perioada mai 2010 – iunie 2011. Proiectul este finanţat prin Fondul
European pentru Integrarea Resortisanţilor Ţărilor Terţe.
La seminar au participat, alături de membri ai comunităţilor de străini proveniţi din state nemembre ale UE, reprezentanţi ai IPJ, DGASPC, ai mass-media locală şi ai unor organizaţii
neguvernamentale din Constanţa.
Concret, comunitățile participante au fost: basarabenii (reprezentați de către Organizația
Studenților Basarabeni – Constanța), macedonenii – studenți, turcii (inclusiv Radio T – un post de
radio care promovează limba și cultura turcă și tătară în Dobrogea).
Scopul seminarului este de consolidare a mecanismului de consultare a migranţilor din
Constanţa, prin implicarea activă a autorităţilor, a societăţii civile şi a comunităţilor de migranţi.
Principalele teme de discuţie au fost:
1.
-

Organizarea Zilei Toleranţei la Constanţa (16 noiembrie)
Definirea obiectivelor unui astfel de eveniment;
Realizarea unei liste de potenţiale activităţi;
Elaborarea listei ONG-urilor şi instituţiilor publice care doresc să se implice în organizarea
evenimentului;
Stabilirea detaliilor logistice.

2. Inaugurarea Biroului de Informare și Consiliere pentru cetățenii resortisanți ai
țărilor terțe.
- Contribuția migranţilor la dotarea biroului cu materiale informative;
- Implicarea migranţilor și a autorităților la activitățile și serviciile oferite de către Birou

La punctul 1 s-a luat în
considerare oportunitatea de a
atrage atenția comunității
locale cu privire la existența
migranţilor; pe de altă parte,
se dorește integrarea acestora
în
comunitate,
prin
promovarea valorilor culturale
şi traditionale.
În privința activităților
ce se pot pregăti pentru Ziua
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Toleranţei şi Integrării la Constanța, acestea sunt: prezentări culinare, expoziție de costume
tradiționale, cântece și dansuri specifice comunității, târg meșteșugăresc.
Majoritatea participanților doresc să se implice în organizarea Zilei Toleranţei şi Integrării.
Urmează să facem plan de organizare și să începem pregătirile.
Posibile locații pentru desfășurarea evenimentului sunt: Pavilionul expozițional, Palatul
Copiilor, Sala Sporturilor, Casa de Cultură a Sindicatelor.
A fost discutată, de asemenea, posibilitatea organizării Galei migranţilor pe 13 noiembrie
(sâmbătă), în loc de 16 noiembrie, pe considerentul că la final de săptămână pot fi mai muți vizitatori
și, deci, impactul în comunitate poate crește.
În aceste condiții, rămâne ca în seara zilei de 16 noiembrie să organizăm o petrecere
multiculturală, la care să participe comunitățile de migranţi.
La punctul 2 s-a prezentat faptul că
se va deschide un birou de informare
și consiliere pentru migranţi la
Constanța. Biroul va fi înființat de
către Centrul pentru Resurse Civice,
prin proiectul derulat de către
Organizația Internațională pentru
Migrație – Biroul România (OIM),
cu finanțare prin Fondul European
pentru Integrare, administrat de
Oficul Român pentru Imigrări. Acesta va funcționa cel puțin 6 luni, în perioada noiembrie 2010 –
aprilie 2011. Activitatea se va baza și pe implicarea voluntară a comunităților de migranţi. Deschiderea
oficială a biroului va avea loc în data de 16 noiembrie 2010, marcând Ziua Toleranţei şi Integrării.
Biroul își propune ca, în afara informațiilor pe care le va furniza beneficiarilor săi, să
organizeze evenimente multiculturale, precum: seri de film specific comunităților de migranţi, seri
culinare sau de muzică. Inclusiv în aceste tipuri de activități, se va încerca implicarea activă a
beneficiarilor acestui Birou.
Altele:
 A fost prezentat nr. 6 al revistei „Migrant in Romania”, publicată de către IIT, și s-a încurajat
scrierea de articole pentru revista mai sus menționată;
 A fost prezentat site-ul și forumul www.migrant.ro și s-a discutat oportunitatea de a se posta
întrebări şi informatii pe forum;
 A fost prezentat site-ul www.vorbitiromaneste.ro, precum și posibilitatea de a fi folosit de către
migranţii care doresc să învețe limba română; de asemenea, a fost prezentată posibilitatea ca în
viitor, doritorii să se poată înscrie la cursurile de limba română, în cadrul unui proiect derulat
de către IIT;
 A fost prezentată posibilitatea de obținere de informații și materiale pentru cetățenie, de la
sediile Inspectoratului Județean de Poliție și ORI Constanța.
Evenimentul a fost încheiat cu o masă cu specific internațional / libanez, la restaurantul Byblos.
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Apariție în mass-media:
Adevărul de Seară, marți 19 octombrie 2010:
http://www.adevarul.ro/locale/constanta/Constanta_O_noua_sansa_pentru_migranti_0_356364381.html
Facilitatori locali Constanţa:
Cosmin Bârzan
Facilitator local
Centrul pentru Resurse Civice
Tel: 0746.520815
Mail: office@resursecivice.ro
Andrei Şeiţan
Facilitator Local
Asociația Pro Democrația – Club Constanța
Tel: 0740.643774
Mail: aseitan@yahoo.com
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