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Migrant în România
SEMINAR LOCAL
31 august şi 19 septembrie 2010
BUCUREŞTI
Seminarul local din Bucureşti s-a desfăşurat în două etape, o întâlnire a avut loc marţi, 31 august 2010
la Centrul Infoeuropa, iar cea de-a doua duminică, 19 septembrie 2010 la sediul OFRR.

Teme discutate în cadrul seminarului din 31 august 2010
 Strategii de mobilizare şi de
implicare migranţilor în activităţile
destinate găsirii de soluţii pentru
rezolvarea problemelor acestora;
 Serviciile de informare şi sprijin
pentru străinii din afara spaţiului
comunitar
care
migrează
în
România;
 Organizarea distribuţiei în Bucureşti
a revistei Migrant în România;
 Realizarea unor activităţi culturale
comune în Bucureşti (evenimente
interculturale);
 Pregătirea unor acţiuni cu ocazia
Zilei Toleranţei şi Integrării: 16
noiembrie.
 Strategii de mobilizare şi de implicare a migranţilor în activităţile destinate găsirii de
soluţii pentru rezolvarea problemelor acestora
Identificarea şi contactarea liderilor de comunităţi RTT pentru implicarea acestora în întâlnirile noastre
a fost primul subiect pe ordinea de zi ţinând cont de faptul că eforturile noastre de a aduce membrii din
aceste comunităţi comunitate nu au dat rezultatele asteptate.
Concluziile participanţilor au fost:
 Comunităţile de migranţi, reprezentate sau nu în mod oficial (ONG, Asociatii culturale sau de
afaceri) au profil, probleme şi interese diferite. Realizarea unor studii şi statistici în acest sens
sunt în permanenţă benefice pentru a adapta abordarea şi implicarea acestor comunităţi. Apoi
un efort susţinut de dialog cu aceste comunităţi pentru a le încuraja să se facă vizibile şi să
acţioneze;
 Trebuie depus un efort sistematic şi perserverent pentru a menţine legăturile deja stabilite cu
reprezentanţii asociaţiilor de străini şi pentru a identifica persoanele interesate în a fi implicate
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în acest tip de demers;
 Participanţii la întâlnire au sugerat să
folosim contactele personale pentru
completarea bazei de date construite
de Institutul Intercultural Timisoara în
cadrul proiectului anterior şi să
constituim un canal de transmitere a
informaţiilor.
 Un sprijin din partea ORI ar fi de
asemenea necesar ţinând cont de
faptul că străinii trec cel puţin o dată
pe an la ORI pentru a-ţi prelungi
şederea sau pentru alte demersuri
adminsitrative.
 Primul pas ar fi însă colectarea informaţiilor clare despre organizaţiile active în asistenţa
cetăţenilor străini sş despre tipurile de servicii şi de actvităţi pe care le dezvoltă.
 Problemele cu care se confruntă comunităţile de migranţi şi care necesită o atenţie
deosebită
Problemele pe care le pot rezolva singuri sau cu ajutorul ONG-urilor prin intermediul unor proiecte ca
acesta, destinate informării şi socializării comunităţilor între ele şi de relaţionare cu românii;
Problemele datorate lacunelor legislaţiei şi a eventualelor lipse de fonduri (sau de implicare a
institutiilor abilitate) pentru transpunerea în practică a prevederilor legale. Aici e nevoie de multă
implicare pe termen lung şi muncă de convingere şi presiuni la nivel politic, sau de mari proiecte
private care sa înlocuiasca (in limita legalităţii) ceea ce nu poate fi facut sau oferit de stat.
Participantii au ajuns la concluzia că următoarele arii trebuie să fie revizuite:
 Educaţie: recunoaşterea diplomelor, calificărilor şi accesul la educaţie şi formare profesională,
accesul la educaţie pentru copii migranţilor, cursuri de limba română şi orientare culturală;
 Doamna Elisabeta Ana Naghi (Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureşti) a ridicat
problema legată de importanţa unei baze de date cu copiii migranţilor care sunt în şcoli.
Această bază de date ar putea fi un instrument important pentru stabilirea profilului copiilor şi
organizarea unor activităţi care să răspundă la nevoile reale ale acestora. Doamna Naghi a
remarcat, de asemenea, faptul că nu apare noţiunea de migrant în legea actuală a
învăţământului;
 Accesul pe piaţa muncii şi reinserţia în muncă, discriminarea pe piaţa muncii; drepturi şi
libertăţi, abuzuri şi exploatare suferite de străini;
 Standard de asistenţă minimă pentru toate categoriile de migranţi şi acces la servicii de
asistenţă socială, medicală, legală, acces la locuinţe; contribuţia străinilor la dezvoltarea
României:
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 Străinii care ţi-au incheiat studiile sau care sunt calificaţi în anumite domenii trebuie să fie
încurajaţi să rămână în ţară. În rândul străinilor calificaţi sunt multi calificati in domenii
precum medicină, farmacie, inginerie ş.a.m.d.
Problema regimului de imigraţie: regimul de vize, rezidenţa permanentă şi accesul la cetăţenie,
asistenţa specială oferită grupurilor şi cazurilor vulnerabile de străini în România sunt aspectele care
trebuie să fie analizate şi adaptate profilului şi nevoilor reale ale membrilor comunităţilor de migranţi.
 Serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara spaţiului comunitar care
migrează în România
 Accesul la informatii este deficitar. Faptul ca
exista o şcoală în Bucureşti desemnată să
organizeze anul pregătitor de limba română
pentru copiii străinilor, dar nu s-a înscris
nimeni este un exemplu clar că informaţia nu
este disponibilă. Această informaţie a fost
transmisă de catre doamna Elisabeta Ana
Naghi, de la Inspectoratul Scolar al
Municipiului Bucureşti care a participat la
întâlnirea noastră. Proiectele nu trebuie să se
limiteze doar la cursurile de limba română şi
integrare culturală. Ar trebui abordate, de
asemenea, aspecte practice deficitare în arii
precum accesul la educaţie, muncă, formare
profesională, recunoaşterea diplomelor.
 Serviciile de informare sunt necesare mai ales „in prima linie”, adica acolo unde migranţii pot
afla de ele. Ar trebui mai multă vizibilitate (campanii de publicitate), disponibilitate în locurile
des frecventate de migranţi şi în limbile pe care ei le pot intelege. Formarea de persoane din
cadrul acestor comunităţi pentru a transmite informaţiile ar fi de real folos.
 Organizarea distribuţiei în Bucureşti a revistei Migrant în România
Participanţii la întâlnire au primit câteva exemplare din numărul 6 ale revistei. Dupa prima lectură au
apreciat conţinutul revistei, care abordează teme importante pentru comunităţile de străini din
România. Au fost rugaţi să transmită articole de interes pentru străini spre publicare în următoarele
numere.
Fundaţia Soros a facut o prezentare a proiectului MIPEX III , www.integrationindex.eu, ca instrument
valoros de advocacy pentru îmbunătăţirea situaţiei şi integrării străinilor în România. A împărtăşit, de
asemenea, cu participanţii informaţii legate de studiul privind “Gestionarea benefică a imigraţiei în
România”. Pliante şi alte materiale de informare realizate de către fundaţia Soros au fost distribuite
participaţilor. Ar dori să o publice informaţii despre aceste proiecte în revista Migrant în România.
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Au fost oferite informaţii despre oportunităţile de finanţare prin fundaţia Soros, care urmează să
lanseze o ofertă de finanţare legată de serviciile pentru migranţi şi alte grupuri afectate de criză.
Participantii au sugerat ca revista sa fie distribuită spre un public cât mai larg şi în comunităţile de
români. O variantă sau macar un rezumat în limbile cele mai vorbite de comunitatile de migranţi ar fi
de asemenea de dorit.
 Cazuri speciale
 Printre participanţii la intalnire, s-a aflat un domn din Ghana care le-a împărtăşit participanţilor
experienţa sa de viaţă în România şi problemele cu care se confruntă. Este în căutarea unui loc
de muncă şi îi este greu, probabil din cauza faptului ca are peste 50 de ani. A adus un CV
pentru a fi trimis potenţialilor angajaţi. A fost contactat două zile mai târziu de către Serviciul
Iezuiţilor pentru Refugiaţi pentru a
gasi modalităţile de a-i acorda un
sprijin.
 A fost de asemenea prezent la
seminar un domn care este apatrid.
A vorbit despre situaţia lui şi a
sugerat să ne gândim la situaţia
apatrizilor care nu ştiu care sunt
organizaţiile cărora să se adreseze
sau serviciile de care pot beneficia
apatrizii.
 Participanţii la seminar au
mentionat cazul imigranţilor cu
statut nereglementat. Aceştia din
urmă au nevoie de serviciile sociale, medicale şi de un sprijin în reglementarea şederii.
 Cazul studenţilor care trebuie să părăsească ţara după terminarea studiilor a fost, de asemenea,
amintit. Sugestia participanţilor: să li se acorde studenţilor posibilitatea de a-şi schimba statutul
fără a fi nevoiţi să se întoarcaă în ţara de origine (a fost discutat cazul celor care la încheierea
studiilor găsesc un loc de muncă, dar sunt nevoiţi să se întoarcă acasă ca să îşi schimbe tipul de
viză). Vom studia legislaţia în vigoare în această privinţă.
Plan de acţiune
În cursul lunii Septembrie va avea loc o altă întâlnire cu participarea unui grup mai mare de migranţi.
Vor fi, de asemenea, invitaţi reprezentanţii blocului Naţional Sindical, care au un proiect care vizează
situaţia migranţilor .
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Vom tine legătura cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, al cărui Preşedinte ne-a facut o scurtă
prezentare a unui proiect care se adreseaza străinilor. Am aflat cu aceasta ocazie că există un birou în
mai multe ţări europene, la care străinii pot depune plângeri în cazul în care nu sunt multumiţi de
calitatea unui produs sau serviciu primit.
La urmatoarea întâlnire, vom discuta despre situaţia femeilor imigrante şi despre evenimentele pe care
le vom organiza cu scopul de a marca Ziua Internaţională a Integrării.
A doua parte a seminarului local din Bucureşti a avut loc duminică, 19 septembrie 2010 la sediul
OFRR din str. Povernei nr 28-30, între orele 15-17.
Au participat 20 persoane: 12 membri ai comunităţilor de migranţi (10 persoane din Asia, 2 din
Africa), 4 cetăţeni români şi 4 reprezentanţi OFRR.
Cetăţenii români sunt persoane care au fost sensibilizate de acţiunile de vizibilitate ale migranţilor
derulate de OFRR şi dornici de a cunoaste mai bine problematica migranţilor pentru a se putea implica
mai mult şi a dezvolta reţeaua de contacte în acest domeniu.
Migranţi care au participat la acest eveniment lucrează în timpul săptămânii şi nu a putut participa la
seminarul local din 31 august, dar şi-au exprimat dorinţa de a fi informaţi despre discuţiile purtate,
pentru a se putea implica în măsura disponibilităţii în activităţile care pot contribui la integrarea
migranţilor în noul mediu de viaţă din România.
Discuţiile au început cu prezentarea concluziilor seminarului din 31 august. Participanţii au fost
invitaţi să facă comentarii şi propuneri pe baza experienţei lor.
Teme discutate în cadrul seminarului din 19 septembrie 2010
 Serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara spaţiului comunitar care migrează în
România. Prezentarea revistei şi a site-ului Migrant în România.
 Modalităţ de mobilizare şi de implicare a membrilor comunităţilor de migranţi în activităţile
destinate găsirii de soluţii pentru rezolvarea problemelor acestora.
 Serviciile de informare şi sprijin pentru străinii din afara spaţiului comunitar care
migrează în România
Dat fiind profilul grupului de participanţi discutiile au fost axate pe problematica lor: migranţi sosiţi în
România cu contract de muncă.
 În urma informaţiilor pe care le-au schimbat şi cu alţi migranţi cu acelasi profil, participanţii au
subliniat faptul că cea mai importantă problemă pe care o au este durata vizei emise şi
respectarea condiţiilor de lucru prevazute în contractul de muncă. Nu au informaţii despre
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legislaţia din România şi despre corectitudinea explicaţiilor primite de la angajator şi agentul
de recrutare.
 A fost sugerată ca modalitate de informare foarte importantă editarea unei broşuri cu informaţii
de bază despre România (atât de prezentare generală cât şi despre legislaţia muncii şi asistenţă
medicală) şi adrese pe teme de interes (ONG şi instituţii cărora li se pot adresa pentru asistenţă,
consiliere şi rezolvarea unor probleme). Această broşură ar trebui să fie disponibilă în diferite
limbi de circulaţie internaţională şi să fie dată la Serviciul de vize, locul pe care sigur îl
frecventează toţi migranţii. De asemenea, informaţiile incluzând repere culturale în România
pentru migranţi, ar fi mai mult decât utile, un ajutor de acomodare.
 Existenţa revistei şi a site-ului Migrant în România este binevenită. Conţinutul este interesant,
din păcate cunoştinţele lor de limba română sunt insuficiente pentru a le putea consulta şi
utiliza fără un ajutor extern. Sugerează inserarea cel puţin a unui rezumat al conţinutului în
limbi străine, dacă traducerea integrală a revistei nu este posibila. Sunt însă un bun mijloc de
promovare şi de vizibilitate a migranţilor în societatea românească.
Concluzia participanţilor: Dezvoltarea proiectului Migrant în România sau a altora similare şi
implicarea cât mai multor ONG este o necesitate pentru migranţi. Întâlnirile şi discuţiile derulate la
Punctul Naţional de Contact de la OFRR cu membrii altor comunităţi de migranţi şi cu români sunt un
mijloc de comunicare, de informare, de cunoaştere reciprocă şi de suport moral important.
 Modalităţi de mobilizare şi de implicare a membrilor comunităţilor de migranţi în
activităţile destinate găsirii de soluţii pentru rezolvarea problemelor acestora
 Fiecare comunitate are specificul şi problemele ei. Modalităţile de mobilizare şi implicare sunt
diferite în funcţie de aceste caracteristici
 Au fost identificare două cai importante de mobilizare şi implicare:
o sensibilizarea migranţilor prin editarea unei broşuri de informare şi editarea revistei
Migrant în România în limbi străine
o creşterea vizibilităţii în rândul cetăţenilor români şi implicarea a cât mai multor ONG în
asistenţa şi consilierea migranţilor
Acţiuni viitoare
 Participantii vor încerca sa-şi aducă şi ei contribuţia la revistă.
 Un grup de migranţi nou sosiţi a fost identificat. Acestora li s-au transmis informaţii despre
Punctul National de Contact şi vor fi aduşi cât mai curând aici.
 Participanţii vor continua activitatea de promovare în rândul comunităţilor respective.
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