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Proiect “România Interculturală”
Raport seminar local
București, 10 mai 2012

Institutul Intercultural Timişoara, în parteneriat cu Asociația pentru Apărarea Drepturilor și
Integrare Socială (ADIS) – București, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului – Filiala Cluj,
Centrul pentru Resurse Civice – Constanţa, desfăşoară în perioada iunie 2011 - iunie 2012
proiectul România Interculturală. Proiectul este co-finanţat prin Fondul European pentru
Integrarea Resortisanţilor Țărilor Terţe, administrat în România de Oficiul Român pentru
Imigrări.
În contextul proiectului, în data de 10 mai 2012, a avut loc cel de-al treilea seminar local
organizat în cadrul proiectului. Activitatea a reunit reprezentați ai diferitelor comunități de
resortisați ai țărilor terțe în București, ai instituțiilor publice, precum și reprezentanți ai
societății civile.
Participanţilor li s-a prezent proiectul „România Interculturală”, s-a prezent agenda
seminarului şi au fost invitaţi să se prezinte. De asemenea, a avut loc prezentarea site-ului
www.migrant.ro și a fost diseminat nr. 12 al revistei „Migrant in Romania”, împreuna cu
informarea privind posibilitatea de transmite articole tematice pentru publicarea acestora în
revistă.
Temele abordate în cadrul seminarului local au fost următoarele:
1. Prezentarea activităţilor grupului de
mediatori
interculturali
din
București.
2. Schimburi interculturale. Prezentarea
unor elemente culturale specifice
comunității etnice/țării de origine din
care provine fiecare mediator
intercultural. Posibilitatea menținerii
acestora în societatea românească.
3. Experiența integrării străinilor în
România. Discuții în grup. Materiale
video privind migrația și integrarea
străinilor în România.
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Rezumatul discuțiilor din cadrul seminariilor:
- Mediatorii interculturali implicați în cadrul proiectului au fost introduși participanților
explicându-se rolul acestora de liant între comunitățile
străinilor din țări terțe și instituțiile publice sau diverși
reprezentanți ai societății civile din România. A avut loc o
scurtă prezentare a activităţilor grupului de mediatori
interculturali în București. Au fost oferite soluțiile la
problemele cu care s-au confruntat în cadrul comunităților
pe care le reprezintă pentru a se face schimb de bune
practici.
- Participanții români și migranți au prezentat elemente
culturale specifice. Mediatorii interculturali de religie
musulmană au introdus elemente privind sărbătoarea
Ramadamului, inclusiv prin apelul la unele materiale video.
Alți participanți au prezentat elemente privind religia
ordodoxă. Au fost conduse discuții privind paralelismul
dintre religia islamică și cea creștină.
- Au fost formate grupuri de discuție pe tema experienței integrării străinilor în România. S-a
plecat atât de la experiențele personale ale migranților cât și de la materialele video prezentate
tot pe această temă. În urma vizionării materialelor video, suport în cadrul grupurilor de lucru,
discuțiile au pornit de la următoarele întrebări: Care sunt experiențele pozitive și negative
prezentate în materialul video? / Care ar fi soluțiile la experiențele negative/problemele
identificate în materialul video? / În care situație dintre cele prezentate de migranți în
filmulețe v-ați putea regăsi pe perioada șederii în România în calitate de migrant?
În general, perioada șederii în România a fost descrisă în termeni pozitivi datorită siguranței
personale, deschiderii și toleranței românilor față de străini, taxelor pentru studii mai mici
comparativ cu alte țări europene. Bineînțeles că au existat și experiențe negative determinate
în special de diferențe culturale despre care românii nu au cunoștințe și implicit conduc la o
înțelegere greșită a acestora.
Seminarul a fost unul interactiv făcând posibilă promovarea interculturalității și schimbul
intercultural între comunităţile de resortisanţi ai ţărilor terţe şi români.

Raport redactat de către:
Georgiana Rentea
Facilitator local București
Asociația ADIS
www.asociatia-adis.ro
georgiana@asociatia-adis.ro

Partenerii proiectului:

2

