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Migrant în România
SEMINAR LOCAL
17 Aprilie 2011
BUCUREŞTI
Seminarul local din Bucureşti s-a desfăşurat la Punctul Naţional de Contact pentru RTT, duminică 17
aprilie 2011.
Invitatul special a fost doamna Ramona Feraru, Jurnalist la „Curentul”.
Teme discutate
 Problemele de integrare cu care se confruntă rezidenţii străini
 Vizibilitatea situaţiei rezidenţilor străini stabiliţi în România
 Mobilizarea comunităţilor RTT prin organizare de activităţi punctuale
 Problemele de integrare cu care se confruntă rezidenţii străini
Participanţii şi-au împărtăşit experienţa privind şederea lor în România, subliniind aspectele legate de
progresele făcute şi de dificultăţile întâmpinate.
Dificultăţi:
1. La sosirea în România, rezidenţii străini nu primesc informaţii de interes care să îi ajute în viaţa
de zi cu zi. Acest lucru îngreunează prima parte de acomodare în societate.
2. Studenţii care fac anul pregătitor de limba română în anumite oraşe mici sau persoanele care
lucrează în anumite oraşe mici nu au acces la informaţii privind asistenţa oferită de către ONGuri pentru facilitarea integrării lor.
3. Studenţii întâmpină dificultăţi în găsirea unor locuri la cămin.
4. Studenţii au declarat, de asemenea, că sistemul de învăţământ românesc nu cuprinde măsuri
menite să motiveze interacţiunea cu studenţi români.
Propuneri:
1. Ar fi de dorit ca rezidenţii străini să primească, atunci când ajung la punctul de fontieră,
materiale informative traduse în limbile de circulaţie internaţională, cu informaţii de ineres
pentru viaţa de zi cu zi (curs valutar, informaţii utile despre instituţiile de interes, vremea,
numere de taxi la preţ accesibil, ş.a.m.d.)
2. Participanţii au sugerat ca singurul site despre migranti „migrant.ro” să fie tradus în cel puţin
două limbi de circulaţie internaţională pentru a asigura accesul la un număr cât mai mare de
rezidenţi străini. Au sugerat de asemenea organizarea de către ONG-uri, a mai multor activităţi
în locuri în care sunt regrupate comunităţile de rezidenţi străini (cămine, companiile care
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angajează grupuri de străini, etc). Această sugestie a fost făcută pentru cazul oraşelor unde nu
sunt sediile ONG-urilor de interes.
3. Participanţii au sugerat ca ONG-urile să menţină legătura cu ei pentru a-i ajuta să beneficieze
de drepturile lor (locuri la cămin de exemplu). Ar fi de dorit de asemenea organizarea unor
activităţi socio-culturale la cămin şi activităţi la care să participe, de asemenea, studenţii
români şi cadrele didactice (activităţi culturale, competiţii sportive, ş.a.m.d.). Au sugerat şi
organizarea unor dezbateri, sesiuni de schimburi de experienţă.
Concluzii:
 Inceputurile sunt grele pentru majoritatea străinilor, însă procesul de acomodare este
favorizat de calitatea românilor care sunt un popor deschis faţă de străini.


Românii nu sunt rasişti. Au fost semnalate cazuri de comportament rasist, dar participanţi
au declarat că sunt cazuri izolate şi că preferă să îşi îndrepte privirea asupra părţilor
pozitive ale societăţii.



Cetăţenii străini ar trebui să fie mai informaţi despre activităţile şi programele elaborate
pentru sprijinirea integrării lor în societate.
 Vizibilitatea situaţiei rezidenţilor străini stabiliţi în România

Participanţii au vorbit despre felul în care situaţia străinilor rezidenţi în România este prezentată în
mass-media.
Observaţii:
1. Se vorbeşte foarte puţin despre comunităţile de străini din România.
2. Informaţiile despre ţările de provenienţă ale studenţilor rezidenţi se referă, în cea mai mare
parte la aspectele negative precum conflictele armate, sărăcie, ş.a.m.d. Se vorbeşte foarte
puţin despre aspecte legate de aspectele pozitive ale acestor ţări.
3. Presa centrală nu alocă un spaţiu generos pentru promovarea comunităţilor de străini
stabiliţi în România.
4. Ştirile despre cetăţeni străini se regăsesc în mass-media doar ocazional.
Recomendări
1. Presa ar trebui să arate şi partea pozitivă a ţărilor de provenienţă ale străinilor stabiliţi în
România. Unul dintre participanţi a amintit faptul că în urma unei prezentări făcute la
Punctul Naţional de Contact pentru comunităţile RTT, prezentare făcută de către
reprezentanţii comunităţii din Sri-Lanka, românii care au participat la întălnire s-au arătat
uimiţi de lucrurile frumoase pe care le-au putut vedea. Au subliniat faptul că latura pozitivă
şi bogată a acestei ţări este necunoscută pentru mulţi oameni care ştiu doar că Sri-Lanka ar
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fi doar o ţară foarte săracă. Doi dintre oaspeţii noştrii s-au hotărât chiar sa meargă într-o
vizită turistică în Sri-Lanka.
2. Participanţii care provin din Africa au făcut de asemenea o recomandare similară. Au
subliniat faptul că până în ziua de astăzi mulţi români ştiu despre Africa doar că ar fi un
continent unde predomină sărăcia, război, şi multe boli cronice. Au propus ca presa din
România să vorbeasca mai mult despre aspecte legate de cultura, bogăţia ţărilor africane.
Unul dintre participanţi a subliniat faptul că multe ţări africane exportă produse care se
consumă în România şi în alte ţări europene, dar că aceste informaţii nu sunt expuse în
mass-media.
3. ONG-urile şi Oficiul Român pentru Imigrări ar trebui să adopte o atitudine mai activă de
promovare a poveştilor de succes în mass media. Informaţii despre cetăţenii străini ar trebui
să se regăsească în mass media într-o oarecare consecvenţă pentru eficienţă.
4. Cetăţenii străini talentaţi ar trebui să fie promovaţi în cadrul emisiunilor TV de profil pentru
a creşte oportunităţile de integrare. La sosirea în România, rezidenţii străini nu primesc
informaţii de interes care să îi ajute în viaţa de zi cu zi. Acest lucru îngreunează prima parte
de acomodare în societate.
 Mobilizarea comunităţilor RTT prin organizarea de activităţi punctuale
Participanţii au vorbit despre importanţa unei mai bune mobilizări a comunităţilor de străini stabiliţi în
România pentru eficientizarea canalelor de informaţii şi asigurarea unui sprijin eficient pentru
integrarea acestora.
Am stabilit de comun acord că un exerciţiu important ar fi organizarea unei campanii de sensibilizare a
opiniei publice cu ocazia Zilei Internaţionale a Africii.
Recomandări:
1. După lecturarea numărului recent al revistei Migrant, am făcut o listă cu persoanele care ar
fi dispuşi să acorde interviuri sau să trimită articole pentru revistă.
2. Am stabilit să ne mobilizăm pentru organizarea unei campanii de sensibilizare a opiniei
publice cu ocazia Zilei Internaţionale a Africii.
Concluzii generale:
Doamna Ramona Feraru, invitatul nostru special a apreciat că un spatiu mai generos ar trebui sa fie
alocat pentru subiectele legate de situatia străinilor rezidenţi stabiliţi în România. Ne-a sfătuit să
trimitem invitaţile către redacţia lor şi către alte ziare pentru participare la acţiunile pe care le
organizam.
Doamna Feraru ne-a asigurat de asemenea să lucrăm la un plan de sensibilizare a opiniei publice
despre situaţia străinilor prin trimiterea unor articole în presa despre poveşrile de succes din rândul
migranţilor şi despre potenţialul acestora.
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A fost făcută o lista cu persoanele din rândul participanţilor care ar fi de acord să se implice dând
acordul de a îşi promova poveştile prin articole care vor fi publicate în presa.
Cu ocazia zilei Africii, vom colabora cu mai multe publicaţii care vor publica zi de zi articole despre
comunităţile de străini stabiliţi în România.
Numărul 8 al revistei Migrant a fost distribuit tuturor participanţilor.
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