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Seminarul local de la Timişoara 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.
În organizarea aceastei acţiuni a participat foarte activ şi Consiliu Local al Tinerilor
Timişoara.
În programul evenimentului au fost incluse următoarele teme:
1. Situaţia tinerilor migranţi (tineri cu părinţi Resortisanţi ai Ţărilor Terţe – R.T.T.) în
Timişoara
o O prezentare generală a tineretului RTT din Timişoara
o Care sunt probleme generale cu care se confruntă?
2. Accesul la sistemul educaţional (formal / non-formal)
o Cum sunt integraţi tinerii migranţi în şcolile din Timişoara
o Care sunt oportunităţile de educaţie non-formală pentru tineri în Timişoara
o Care sunt dificultăţile şi oportunităţile oferite de sistemele educaţionale pentru
tinerii migranţi?
3. Integrarea socială a tinerilor cu părinţi RTT (resortisanţi ai ţărilor terţe)
o Problema dreptului de şedere pe teritoriul României după terminarea studiilor
o Realizarea unei baze de date cu tinerii migranţi care îşi doresc să rămână pe
teritoriul României şi sprijinirea demersurilor acestora.
4. Accesul pe piaţa muncii a tinerilor cu părinţi RTT şi munca la negru
o Ce fel de joburi doresc să obţină tinerii RTT / cu părinţi RTT?
o Drepturile şi obligaţiile tinerilor pe piaţa forţei de muncă
o Este munca la negru o alternativă?
5. Oportunităţi de practică religioasă în ţara gazdă
o Sunt tinerii încurajaţi să îşi practice religia în ţara gazdă?
o Care este situaţia predării religiei (alta decât cea creştină) în şcoli?
La acest eveniment, au dat curs invitaţiei, următoarele instituţii / organizaţii:
 Centrul Cultural Româno-Arab Timişoara
 Centrul de Informare pentru Străini Timişoara
 Centrul de Refugiaţi Timişoara
 Consiliul Local al Tinerilor
 Elevi de la diferite licee din Timişoara
 Expand Solutions Timişoara
 Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş
 Institutul Intercultural Timişoara
 Instituţia Prefectului judeţului Timiş
 Poliţia judeţului Timiş
 Profesori de la diferite licee din Timişoara
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Studenţi de la diferite facultăţii din Timişoara

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea mecanismelor de consultare cu
cetăţenii străini din ţări ne-membre UE asigurând, în acelaşi timp, o implicare a societăţii
civile şi o deschidere către publicul larg, contribuind la îmbunătăţirea comunicării între
autorităţile locale şi naţionale cu competenţe în gestionarea fenomenului migraţiei şi străinii
cu drept de şedere pe teritoriul României. Scopul seminarului a fost de consolidare a
mecanismului de consultare a migranţilor din Timişoara, cu accent pe viaţa tinerilor, prin
implicarea activă a autorităţilor, a societăţii civile şi a comunităţilor de migranţi.
Unele dintre problemele
ridicate de către tinerii prezenţi în
sală au fost:
 Organizarea de cursuri de
limba română pentru cetăţeni
atât UE cât şi non-UE. În
prezent
se
organizează
cursuri de limba română
gratis de către Institutul
Intercultural Timişoara în
parteneriat cu Ministerul
Educaţie,
Cercetării,
Tineretului şi Sportului, însă
aceste cursuri nu sunt pentru
elevi, studenţi şi rezidenţi
din ţările UE. Iar străini
proveniţi din ţările UE susţin că nu au unde să înveţe limba română. În aceiaşi situaţie
se află şi elevii de liceu RTT care nu beneficiază de cursuri de limba română în
momentul în care se înscriu în învăţământul românesc. Această problemă a fost
semnalată de un grup de elevii RTT prezenţi în sală, iar profesoara care îi acompania a
declarat că va ridica această problemă în cadrul Consiliului Profesorilor şi va încerca
să organizeze cursuri de limba română pentru elevii RTT din acel liceu.
 Un alt aspect discutat a fost ce anume se înţelege prin sintagma „Tânăr migrant”.
Câteva răspunsuri au fost:
o Un tânăr care stă într-o altă ţară decât ţara de origine
o O persoană care nu are acelaşi drepturi ca şi majoritatea
o Un tânăr care doreşte ceva mai mult de la viaţă
 O problemă semnalată de către studenţii străini a fost creşterea taxelor de studiu şi
creşterea taxelor pentru viză de intrare în România. Ar fi bine să existe anumite
facilităţi pentru obţinerea vizei pentru studenţi.
 Studenţii străini de la Arte au semnalat că galeriile de artă refuză să expună lucrări ale
străinilor.
 Tinerii RTT au semnalat de asemenea că au nevoia de a avea o persoană / grup /
asociaţie care să îi reprezinte public, care să îi informeze cu privire la drepturile şi
responsabilităţile pe care le au. Deasemenea au nevoie de o persoană / grup care să îi
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ajute în depăşirea şocului cultural pe care îl trăiesc odată veniţi în România. Procesul
de readaptare la noua socitate, este un proces care necesită să fie într-o oarecare
măsură gestionat / ghidat de persoane din ţara gazdă.
O problemă semnalată şi rezolvată în cadrul seminarului a fost transportul în comun
pentru studenţii străini. Câtorva persoane li s-a refuzat dreptul de a primi reducerea
pentru transportul în comun. Această situaţie nu este una normală. Reducerea pentru
transportul în comun este valabilă pentru fiecare student care deţine cardul Euro<26,
neţinându-se cont de cetăţenia studentului.
Tinerii au adus în discuţie nevoia lor de a avea în şcoli şi cursuri de limba maternă,
deoarece nemaiavând contact cu ţara de origine, riscă să piardă cultura proprie şi să
intre
într-un
proces
de
asimilare.
 Un
alt
comportament
aplicat
diferit
tinerilor RTT, care
nu este susţinut
d.p.d.v. moral este
faptul că medicii
rezidenţi străini nu
sunt plătiţi, în
timp ce medici
rezidenţi români
pentru
aceiaşi
muncă depusă ca
şi
medicii
rezidenţi strâini, sunt plătiţi.
În ceea ce priveşte integrarea tinerilor RTT, este important ca aceştia să fie implicaţi în
cât mai multe activităţi socio-culturale. Consiliul Local al Tinerilor Timişoara va
organiza în data de 3 Iunie Festivalul Hope for Kids (HFK) – un festival care doreşte
să promoveze cultura în rândul tinerilor. Datorită discuţiilor din cadrul acestui
eveniment, festivalul HFK va deveni unul multicultural, deoarece au fost invitaţi să
cânte în acest festival o trupă cu solişti din India.
Tinerii din comunitatea arabă doresc ca Centrul Cultural Româno-Arab să îşi
diversifice activitatea şi să devină un centru multifuncţional, având chiar şi o
bibliotecă pe care să o pună la dispoziţia tinerilor. Această propunere poate fi realizată
doar prin găsirea de fonduri externe. Deoarece din lipsă de fonduri, în momentul
actual activiăţiile centrului sunt limitate.
Un alt aspect discutat a fost echivalarea permisului de conducere. Tineri din India s-au
plâns că nu există posibilitatea de echivalare a permisului de conducere.
Reprezentanţii Poliţei Municipare au aflat în timpul seminarului că într-adevăr un
permis de conducere din India nu poate fi echivalat în România, ci posesorul de
permis este nevoit să treacă din nou prin procedurile de obţinere a unui permis de
conducere. Un permis de conducere ar fi valabil până la 185 pentru 81 de state
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conform CE, însă India nu intră în aceste 81 de state. După cele 185 de zile, se va
solicita preschimbarea şi va primi un permis românesc. Însă pentru tările care nu intră
în cele 81 de state este nevoie ca persoana să urmeze şcoala de şoferi.
La finalul seminarului s-a adresat întrebarea câţi din tinerii prezenţi doresc să rămână în
continuare în România şi câţi doresc să plece. Concluzia este că unii îşi doresc să îşi facă o
carieră în România, însă sunt şi tineri (atât RTT cât şi tineri români) care consideră că într-o
altă ţară ar avea mai multe posibilităţi de dezoltare profesională.
Mai multe detalii se pot obţine pe www.migrant.ro
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