Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Oficiul Român pentru
Imigrări

Direcţia Schengen

Uniunea Europeana
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30 Iunie 2011
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.
La organizarea aceastei acţiuni a participat foarte activ şi un grup de voluntari din cadrul
Universităţii de Vest – Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale.
În programul evenimentului au fost folosite metode ale educaţiei non-formale şi au fost
incluse următoarele teme:
1. Cunoaşterea particiapanţilor – crearea unei atmosfere de cooperare şi colaboare
2. Clarificare termenilor folosiţi
a. Cultură / Multiculturalitate / Interculturalitate
3. Specifiul cultural al Timişoarei
a. Care sunt ofertele culturale în Timişoara?
b. Unde sunt amplasate instituţiile de profil în Timişoara
4. Integrarea rezidenţilor străini în peisajul cultural existent
a. Care sunt nevoile culturale ale rezidenţilor străini şi cum se reflectă ele în
oferta culturală existentă
b. Posibilităţi ale modelării „ritmului” cultural în funcţie de nevoile actuale.
La acest eveniment, au dat curs invitaţiei, următoarele instituţii / organizaţii:
AIESEC
BISMUN Banat
Centrul Cultural Româno-Arab
Clubul de cultură şi presă româno-arab Timişoara
Comunitatea iraqiană
Comunitatea palestiniană
Consiliu Local al Tinerilor
Instituţia Prefectului Timiş
Liga Islamică
Oficiul Român pentru Imigrări Timiş
Organizaţia Stundeţilor Universităţii de Vest (OSUT)
Primăria Municipiului Timişoara
Universitatea de Vest Timişoara
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Seminarul a început cu prezentarea organizaţiei coordonatoare Institutul Intercultural
Timişoara şi prezentarea proiectului “Migrant în România”.
În continuarea seminarului, participanţii au fost invitaţi să împărtăşească despre ei
informaţii referitoare la numele şi instituţia / comunitatea din care fac parte, motivaţia de
a fi prezenţi în cadrul seminarului şi o amintire plăcută de care îşi aduc aminte.
Majoritatea participanţilor au venit la acest seminar deoarece manifestă interes pentru alte
culturii, sunt curioşi de a afla şi alte păreri, sunt interesaţi de situaţia migranţilor şi de ce
anume au ales România. Participanţii au fost de părere că fiecare cultură are un mod
diferit de a vedea lumea şi este interesat să se cunoască cât mai multe viziuni.
Momentele fericite împărtăşite au fost diverse, de la participare la diferite festivaluri
organizate (Festivalul Namaste, Festivalul de Film de la Reşita, Festivalul Street
Delivery), la bucurii aduse de schimbări politice (Revoluţia din Egipt), la momente
petrecute cu persoane dragi şi alte cele. Acest moment a avut ca şi scop în cadrul
seminarului spargerea gheţii între participanţii, deschiderea atmosferei şi oferirea de
informaţii despre persoanele aflate în sală.
Apoi s-a trecut la punctul 2 din
program, şi anume explorarea
termenilor folosiţi şi încercarea
de a-i clarifica. Moderatoarea
evenimentului a precizat că nu
se doreşte găsirea unei definiţi
perfecte şi corecte a acestor
teme,
ci
se
urmăreşte
împărtăşirea de cunoştinţe şi
colaborarea, în vederea găsirii
unei definiţii care să fie
asumată de membrii grupului.
Ca şi mod de lucru,
participanţii s-au împărţit în 4
grupe şi timp de 30 minute au
discutat / dezbătut răspunsurile la următoarele întrebări:
Ce este cultura? Ce este multiculturalitatea? Ce este interculturalitatea?
După 30 de minute de discuţie, fiecare grup a prezentat în plen rezultatele
dezbaterilor:
1. În primul grup s-a discutat foarte mult despre istoria Timişoarei. A reieşit din
discuţie că Timişoara prin istorie este un oraş intercultural, iar datorită faptului că
a permis interacţiune şi cu alte culturi, Timişoara este un oraş al premierilor.
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Interculturaliatea aduce după sine şi inovaţie, evoluţie. Timişoara este un oraş
care a avut cultură, multiculturalitate şi interculturalitate.
2. Al doilea grup a denumit cultura ca fiind un set de valori care definesc indivizii.
Cultura însumează individul, educaţie, tradiţie, religie, limbă, vestimentaţia,
obiceiurile culinare, literatura, arta. Multiculturalitatea reprezintă mai multe
culturi, care nu interacţionează între ele, dar se desfăşoară în acelaşi spaţiu / timp.
Interculturalitatea reprezintă interacţiunea dintre naţiuni, culturi
3. În cel de-al treilea grup s-a definit cultura ca fiind determinată georgrafic. Cultura
însumează limba, tradiţiile, religia, arta, gastronomia şi valorile morale. Noţiunile
de multiculturalate şi interculturalitate sunt similare şi greu de definit separat.
Într-un stat se întâlnesc mai multe grupuri de diferite culturi care se influenţează
separat, astfel interculturaliatea se întâmplă oricum, spotan. Astfel cele două
noţiuni de multi şi inter tind să devină unul şi acelaşi. Cultura este singurul
“lucru” care nu are graniţe.
4. În cel de-al patrulea grup s-a discutat cultura ca fiind greu de definit. Cultura
însumează istorie şi tradiţie, valori comune şi credinţă. Cultura este un proces care
evoluează, se referă la identitate, este un mod de viaţă şi reprezintă bogăţie şi
civilizaţie
În cadrul discuţiilor ce au urmat acestor prezentări s-a discutat faptul că mediul politic
afecteaza viziunea şi abordarea
culturii. S-a concluzionat că
multiculturalitatea
însumează
mai multe culturi paralele între
ele, care nu neapărat şi comunică
sau îşi doresc să se înţeleagă.
Interculturalitate,
înseamnă
elemente care se întrepătrund.
Un exemplu de interculturalite
fiind şi seminarul care are loc.
Un alt aspect ridicat în discuţie a
fost că se discută foarte mult şi
se promovează destul de des
interculturalitatea dar destul de
putin la nivel de politici interculturale. De exemplu însă se elaborează politici pubice care
nu încurajează interculturaliatea. Ca un exemplu s-a dat formarea oraşului Paris, care este
un oraş multicultural, însă unde nu este încurajată comunicarea între culturii, există
cartiere separate, formate pe considerente etnice iar dialogul intercultural este slab
incurajat, în comparaţie de exemplu cu oraşul Generva, în care cartierele sunt mixte. Aici
însă s-a ridicat şi problematica să nu ajungem în situaţia unei ţări asimilaţioniste. Dacă
oamenii trăiesc în acelaşi cartier nu înseamnă că au dreptul de a-şi manifesta propria
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cultură. Ţările promovează politici de asimilare, ai voie să stai aici dar trebuie să te
conformezi regulilor noastre.
O discuţie a fost şi asupra faptului că noi, români suntem cetăţeni de mâna a doua în
cadrul Uniunii Europene, la fel şi cei din cultura arabă. Cultura fără bani nu se face iar
noi nu ne putem impune valorile noastre celorlalţi. Generaţia tânără însă consideră că
există egaliate de şanse şi că cei mai mari artişti au fost săraci, iar cultura nu se face pe
bani.
Intorcând discuţia asupra ofertei culturale din Timişoara, organizatorii evenimentului au
pregătit pentru participanţi o hartă a Timişoarei cu ofertanţii culturali din zona centrală.
S-au luat în discuţie cele mai vizitate instituţii de cultură din Timişoara, ele sunt teatrele,
cel naţional român, maghiar şi cel german. S-a discutat chiar şi despre posibiltatea ca pe
viitor să existe un teatru în
limba arabă.
În
cadrul
discuţiilor
reprezentantul
Primăriei
Municipiului Timişoara a
declarat că instituţia este
deschisa pentru includerea
diverselor alte culturi în
oferta culturală a oraşului.
Reprezentantul
Oficiului
Român pentru Imigrări ne-a
informat că datorită unor
protocoale încheiate cu
Primăria
Timişoara
solicitanţii de azil şi cei în tranzit au intrare gratuită la toate instituţiile culturale din oraş.
O altă instituţie care îi aşteaptă cu porţile deschise pe orice este interesat (indiferent de
statutul avut) este biblioteca judeţeană, secţia pentru copii. La fel şi Muzeul Revoluţiei,
care este situat lângă Liceul Lenau ar putea fi un loc interesat de văzut. S-a discutat şi
despre iniţiativa Teatrului National din Timişoara, care în anul 2011 a organizat cursuri
de teatru pentru amatori. Aceste cursuri vor reîncepe din toamnă, iar înscrierea este liberă
şi gratuită.
În cadrul discuţiilor s-a ridicat şi întrebarea: cum este perceput accesul la cultură al
rezidenţilor străini, în Timişoara. Alim Safwan, reprezentantul Ligii Islamice a declarat
că parcă încă este un zid între noi, o aţă aşa subtire care ne desparte. Una dintre cele mai
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mari probleme cu care se confruntă comunitatea arabă este că nu există un cimitir
musulman în Timişoara. Această problemă a fost ridicată de nenumărate ori, şi încă nu sa găsit o rezolvare. Solutia ar fi ca toată lumea să-şi unească eforturile din toate părţile.
Cei din comunitatea arabă ar putea să cumpere teren dar trebuie să primească şi
autorizaţia de a construi cimitir acolo. “Eu în România mă simt mai acasă decât în Egipt
dar sunt nişte lucruri care încă nu merg, trebuie voinţă din ambele parţi” a declarat Alim
Safwan.
Tocmai pentru a mai diminua din aceste bariere, din 1 Iulie 2011, Institutul Intercultural
Timişoara împreună cu partenerii săi, va implementa proiectul “România interculturală”
care îşi propune printre altele să formeze mediatori interculturali, care să lucreze la
comunicarea între diferitele comunităţi de migranţi şi autorităţi locale, împreună cu alţi
stakeholderi.
La finanul întâlnirii, participanţii au fost invitaţi să evalueze întâlnirea, spunând un
cuvânt (frază) care să însumeze experienţa trăită. Feedback-ul a fost:
Deschidere, traducere, să se repete, comunicare, armonie, interculturalitate, aş fi
venit şi la cele dinainte, respect, mă bucur că existaţi, început, un curcubeu de
culturi, ceva nou şi voarte frumos, diversitate, necesitatea unei comunicări mai
bune cu autorităţile, unic şi special că ne-am regăsit pe noi în fiecare dintre cei
prezenţi, am învăţat mai multe despre cultură, multiculturalitate şi
interculturalitate, suflet
La finanul evenimentului, mulţumită doamnei Adelinne Chilom participanţii au avut
şansa să deguste produse autentice ale bucătăriei arabe.
Pentru mai multe detalii referitoare la viitoarele activităţi ale Institutului Intercultural
Timişoara, vă invităm să consultaţi periodic site-ul www.migrant.ro

