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Migrant în România interculturală
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Raportul seminarului din 29 mai 2014 Cluj-Napoca
Descrierea generală a acţiunii
 (Scopul şi obiectivele seminarului; Data şi locul; Participanţii; Parteneri – dacă este cazul;
Programul)
Scopul celui de-al treilea seminar din cadrul proiectului „Migrant în România
interculturală”/2012 etapa II, implementat de Institutul Intercultural Timişoara în
parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj, Centrul pentru Resurse Civice
Constanţa, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor şi Integrare Socială Bucureşti a fost acela
de a dezvolta mecanismul de consultare creat în cadrul proiectului Integrare şi coeziune socială
pentru RTT şi consolidat în cadrul proiectelor Migrant în România şi România interculturală, prin
care se asigură o comunicare directă între membri ai comunităţilor de RTT, reprezentanţi ai
autorităţilor locale şi ai societăţii civile locale.
Seminarul „Biblioteca vie” a avut loc joi, 29 mai 2014, la Casa Potpourri str. Emil Racoviţă
nr. 20, între orele 15,00-17, 00. Seminarul a continuat cu o seară de socializare denumită
„Seară multiculturală”.
Seminarul a fost integrat în festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului” aflat la cea de-a IV-a
ediţie. Seminarul a constituit centrul de greutate al acestui festival, prin dezbaterea publică
între RTT şi resprezentanţii instituţiilor publice la care au participat 87 de participanţi.
Echipa de elaborare a conceptului de seminar şi de implementare a evenimentului a fost
formată din:
Ana Luduşan facilitator local Cluj-Napoca,
Ionela Răcătău, coordonator reţea naţională de mediatori,
Daniela Cervinschi, coordonator revistă Accent basarabean
Mediatorii:
Ali Shah - Comunitatea Pakistaneză, Cluj Intercultural Awareness Organization
responsabil cu organizarea evenimentului
Alex Jacho - Comunitatea Latino – Americană
Cristina Răilean- Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca
Echipa de internship şi voluntari LADO filiala Cluj formată din:
- Radu Tutuianu FSEGA Universitatea Babeş-Bolyai
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- Sandra Hirsch, Facultatea de Istorie Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
- Florin Macavei, inginer, voluntar LADO filiala Cluj
Titlul seminarului: “Biblioteca vie”, s-a desfăşurat sub forma unei dezbateri între participanţi
proveniţi din: Palestina, Pakistan, Mexic, Ecuador, Cuba, Peru, Ghana, Egipt, Albania, SUA,
Canada, Burundi şi nu în ultimul rând studenţii din Republica Moldova, iar pe cealaltă cetăţeni ai
municpiului Cluj-Napoca care şi-au împărtăşit experienţele: primii de imigranţii, ceilalţi în calitate
de gazde.
Seminarul a fost integrat în Festivalul “Migraţie şi Drepturile Omului” aflat la a IV-a ediţi, festival
integrat la rândul său în programul: “Zilele Clujului”. Această dublă integrare a făcut vizibile
comunităţile de RTT din Cluj-Napoca le-a stimulat şi încurajat nevoia de implicare în comunitatea
gazdă. Programul “Zilele Clujului” a fost dedicat anul acesta multiculturalităţii şi de aceea
comunităţillor de imigranţi li s-a oferit oportunitatea de a se exprima plenar, iar Primăria ClujNapoca a sprijinit cu resurse precum: locaţii gratuite pentru desfăşurarea activităţilor, promovarea
artiştilor RTT în spectacole de mare vizibilitate, asigurarea unei mediatizări continue şi susţinute a
festivalului.
La dezbatere au participat 87 de persoane în majoritate RTT, asistaţi de mediatorii care
gestionează problemele comunităţilor de migranţi, de reprezentanţi ai unor instituţii publice
cu responsabilităţi în domeniu precum: Carmen Ciornei, şef serviciu din cadrul Direcţiei de
Asistenţă Socială şi Medicală din cadrul Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca,
Simona Chiorean, Centrul Regional Şomcuta-Mare, Chira Victor, Liceul Teoretic I. Buteanu,
Şomcuta Mare, Romina Matei, Institutul Intercultural timişoara coodoanatoarea naţională a
seminariilor locale, Ana Luduşan facilitator Local al proiectului, echipa de implementare şi de
voluntari LADO filiala Cluj.
Programul dezbaterii a cuprins 5 secţiuni, după cum urmează:
1. Prezentarea rezultatelor proiectului: „Migrant în România Interculturală”. A
prezentat Ionela Răcătău, coordoantoarea reţelei naţionale a mediatorilor interculturali.
2. Prezentarea proiectului Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului”, ediţia a IV-a.
Rezultate. A prezentat: Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj;
3. Prezentarea contribuţiei comunităţilor de migranţi din Cluj-Napoca la realizarea
festivalului.
Au prezentat:
Cristina Răilean- Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca
Ali Shah - Comunitatea Pakistaneză, Cluj Intercultural Awareness Organization
Alex Jacho - Comunitatea Latino – Americană,

Programul festivalului a fost realizat sub egida Ligii Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj
membră a Federaţiei Internaţionale pentru Apărarea Drepturilor Omului cu sediul la Paris,
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sprijinită de partenerii:
- Primăria Municipiului Cluj-Napoca,
- Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, misiunea în România
- Institutul Intercultural Timişoara, membru în cele mai importante reţele europene de ONG-uri,
- Serviciul pentru Imigrări al Judeţului Cluj,
- Cluj Arts Movement
- Casa potpourri
- Grupul de Iniţiativă Basarabeană Cluj-Napoca,
- Comunitatea Pakistaneză şi Indiană, Cluj Intercultural Awareness Organization,
- Comunitatea Latino – Americană,
- Comunitatea Tunisiană şi Marocană, Asociaţia Marocan – Europeană,
- Comunitatea Palestiniană, Asociaţia Palestinienilor din Transilvania,
- Comunitatea siriană.
Director de festival: Ana Luduşan
Festivalul a cuprins următoarele activităţi:
1. Covorul interculturalităţii. Sâmbătă 24 mai, orele 11, Bul. Eroilor. Desene pe asfalt,
reprezentând steagurile comunităţilor de imigranţi prezente în program. Fiecare desen a fost asociat
de intonarea imnului statului care a participat în program, redat de pe o casetă (radiocasetofon).
Au participat comunităţile din R. Moldova, Pakistan, India, Egipt.
Responsabil: Cristina Răileanu, mediatorii interculturali şi reprezentanţii comunităţilor de migranţi.
2. Concert de muzică şi dansuri latino-americane. Fabian Sanchez, finalist la “Români au
talent”. 25 mai, orele 19,00 – 20,00, Str. Mihail Kogălniceanu Nr.1. Cântăreţul şi-a lansat un album.
Responsabil: Alex Jacho, mediator intercultural, comunitatea latino-americană.
3. Dans tradiţional indian şi pakistanez, muzică şi cântece.
Marţi 27 mai in Str. Kogălniceanu Nr.1, orele 20,00-21,00.
Responsabil: Ali Shah, comunitatea pakistaneză.
4. Secţiune de dans latino- american. Miercuri, 28 mai, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 1, între orele
18.30- 19.30.
Responsabil: Centrul Cultural Brazilian „Casa do Brazil” şi Biblioteca de Studii Latino-Americane,
în parteneriat cu Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj.
5. Promovarea culturilor, Seară de film. Miercuri 28 mai, orele 17,00 -19,00.
Au participat comunităţile din R. Moldova, Ecuador, Peru, Columbia, Pakistan, India, Egipt,
Palestina, Siria. Proiecţie de filme documentare sau artistice despre cultura şi obiceiurile
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comunităţilor de migranţi
Locaţie: Cinema Mărăşti.
Responsabil; Eni Maxim, comunitatea basarabeană şi mediatorii interculturali
Responsabil pentru prelucrarea formatului filmelor: Octavian Căldărari, membru în echipa
proiectului.
6. Biblioteca vie. Joi 29 mai la Casa potpourri, Str. Emil Racovita Nr.20, între orele 15,00-17,00.
Dezbatere publică despre integrarea imigranţilor în Cluj-Napoca, cu participarea populaţiei locale.
Fiecare comunitate de migranţi a avut cel puţin „o carte” (o persoană) în biblioteca vie, care a vorbit
despre cum se simte în Cluj-Napoca, cum vede relaţia cu populaţia majoritară. Au existat şi 2 cărţi
ale populaţiei majoritare (funcţionari publici cu responsabilităţi în domeniul migraţiei, voluntari în
proiecte de integrare), care au vorbit despre cum se simt ei în prezenţa străinilor.
Au participat comunităţile din R. Moldova, Ecuador, Peru, Columbia, Pakistan, India, Maroc,
Tunisia, Egipt, Palestina, Siria şi 16 azilanţi de la Centrul de Azil Şomcuta Mare, Maramureş.
Responsabili: Ali Shah-Comunitatea pakistaneză şi indiană, Ana Luduşan, coordonatorul
evenimentului.
7.Seară multiculturală. Casa potpourri, Str. Emil Racovita Nr.20, între orele 17,00- 21,00. Seara
evaluării participării comunităţilor de migranţi în proiectele destinate acestora şi în cele destinate
municipalităţii. Au fost acordate 8 distincţii, mediatorilor şi voluntarilor cu implicare semnificativă
în comunitate. A urmat seară de socializare, dans, muzică.
Au participat comunităţile din R. Moldova, Ecuador, Peru, Columbia, Pakistan, India, Maroc,
Tunisia, Egipt, Palestina, Siria, azilanţi din Africa de Sud, Siria.
Responsabili: Echipa LADO filiala Cluj, coordonată de Daniela Cervinschi şi Ionela Răcătău.
8.“Promovarea culturilor”, Expoziţie de artă populară, fotografie, pictură, etc. 26 mai – 7 iunie.
Turnul Croitorilor, et. I
Vernisaj: Vineri 30 mai începand cu ora 18,00. Turnul croitorilor et. I . Fiecare comunitate şi-a
prezentat exponatele.
Au participat: exponate din Ecuador, Peru, Columbia, Pakistan, India, Egipt.
Responsabili: Ali Shah, mediatorii interculturali şi reprezentanţii comunităţilor participante în
expoziţie.
Proiectul festivalului a fost elaborat de:
Cristina Răileanu, Grupul de Inţiativă Basarabrană Cluj
Alex Jacho, Comunitatea Latino-Americană
Ali Shah, Coomunitatea Pakistaneză şi Indiană
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Samir Mouklis, Comunitatea marocană şi africană,
Ana Luduşan, preşedinte LADO filiala Cluj
La cele 8 activităţi ale festivalului au participat peste 200 de RTT, iar la activităţile de
mare vizibilitate petrecute pe scenă, în săli de expoziţie sau pe stradă a fost întregistrat
un record de participare din partea populaţiei majoritare. Scopul festivalului a fost
atins. Comunităţile de RTT din Cluj-Napoca au fost parteneri egali cu populaţia
majoritară la activităţile din programul ”Zilele Clujului”.

4. Biblioteca vie, moderată de Romina Matei, coordonatoarea la nivel naţional a
seminariilor locale.
Probleme dezbătute la seminarul din 29 mai 2014
1. Integrarea înseamnă încredere şi respect reciproc.
Biblioteca vie a pus la dispoziţie 18 cărţi din toate ţările participante la seminar.
Toate cărţile au avut cel puţin 2 cititori.
Impresiile cititorilor se grupează astfel:
1. Biblioteca vie este o experienţă foarte bună pentru:
- „a ne cunoaşte între noi, cei care venim în România din diferite ţări ale lumii. Ne
bucurăm că suntem în Cluj-Napoca. Vorbind direct unii cu alţii, ne cunoaştem,
ne împrietenim şi ne ajutăm dacă este nevoie”.
- „de trei ani nu vorbesc decât cu soţia şi cu socrii mei”,
- „nu am crezut că un funcţionar public va da mâna cu mine şi mă va asculta ca pe
un prieten”.
- „imigranţii ne îmbogăţesc prin valorile pe care ni le împărtăşesc, valori umane,
universal valabile”.
- „noi imigranţii avem idei, cunoştinţe, experienţe diferite de ale voastre, şi vrem să
vi le împărtăşim. Ne bucurăm să le împărtăşim cu voi”.
- „ca funcţionar public am înţeles că nu eu trebuie să dau lecţii străinilor care vin
în birourile noastre ci eu trebuie să învăţ de la ei. Tactul, măsura, păstrarea
calmului atunci când ţi-e frică de cel din faţa ta. Să învăţ să rămân prietenos şi
atunci când străinul nu este prietenos cu mine. Poate are motive să nu fie
prietenos. Este flămând, hărţuit, singur. Datoria mea este să îi câştig încrederea,
să îl fac să înţeleagă că voi face tot ce îmi permite legea pentru el”.
- „ dar sunt legi care nu ajută funcţionarul public să rezolve eficient o problemă a
străinului, fiindcă legea cere lucruri care nu sunt posibile, sau care nu îmi spun
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nimic concret despre situaţia lui actuală, pentru că sistemul informaţional, din
finanaţele publice, de exemplu, îmi va da o poză corectă a lui peste doi ani, iar eu
trebuie să îi dau ajutorul anul acesta, dacă nu vreau ca el să rabde de foame sau
de frig. Ce fac? Legea mă constrânge să îl las să rabde de foame şi de frig, toate
informaţiile din dosar mă determină să propun ajutorul”.
A fost interesant să vorbesc pe viu cu un străin despre experienţa lui din
România. Eu sunt scriitoare şi ceea ce am cititi şi am scris este foarte departe de o
experienţă pe viu”.
„sunt fericit pentru că oamenii din comunităţile noastre au ieşit pe străzi, alături
de clujeni, au sărăbătorit împreună festivalul şi „Zilele Clujului”, au cântat şi au
dansat pe scene publice, au participat cu obiectelele lor tradiţionale la expoziţii în
cele mai vizitate spaţii, au fost premiaţi alături de români, pentru implicarea lor
în proiectele comunităţii. Sunt atât de fericit”.
„nu am crezut că voi cânta şi voi dansa pe o scenă publică din Cluj-Napoca iar
clujenii să mă aplaude. Nu am crezut acest lucru”.
„A venit ploaia dar noi am dansat, am cântat şi am fost fericiţi. Clejenii s-au
adunat în jurul nostru şi ne-au aplaudat. Parcă erau fraţii mei”.
„am 300 de vizitatatori pe facebook şi sunt doar de două zile în exopziţie”.

Probleme ridicate în discuţie şi soluţii generate
Problemă
(Cine a ridicat problema în discuţie?
Despre ce este vorba? De ce este o
problemă?)
Comportamentul funcţionarului
public faţă de imigranţi.
Carmen Ciornei, DASM Consiliul
Local al municipiului Cluj-Napoca

Implicarea comunităţilor de imigranţi
la proiectele comunităţi de reşedinţă.
Echipa LADO filiala Cluj

Posibile sugestii pentru
rezolvarea problemei
(Ce se poate face pentru a
ameliora situaţia? Cine şi cum
poate interveni?)
Introducerea în Codul de
conduită al funcţionarului
public, cursuri de formare
privind legislaţia imigraţiei şi a
comportamentului faţă de
străini.
Echipa LADO filiala Cluj a
urmărit un obiectiv important:
1.Crearea la nivel local a unui
eveniment al RTT de mare
vizibilitate: Festivalul
„Migraţie şi Drepturile
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Persoană / Grup de persoane
vizate pentru rezolvarea ei
(Cine îşi asumă observarea
ameliorării situaţiei? Care este
termenul limită?)
Echipa LADO filiala Cluj, va
transmite IIT propunerea de
parteneriat pentru elaborarea unui
proiect de formare a funcţionarului
public privind problematica
imigraţiei.
1.Festivalul „Migraţie şi
Drepturile Omului” este la a IVa ediţie şi a fost realizat în mare
parte de comunităţile de RTT
2.Echipa LADO filiala Cluj a
mediat relaţia: comunităţi de
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Omului” integrat în
programul „Zilele Clujului”

imigranţi - Primăria
municipiului Cluj-Napoca.

Concluziile seminarului (selectarea a cel puţin 2 cele mai importante probleme care să vizeze
cadrul legislativ şi să fie transmise înspre instituţiile vizate)
Acest seminar constituie un model de bună practică despre felul în care poate fi organizat un
seminar prin mobilizarea resurselor şi energiilor locale, pentru rezolvarea problemelor locale ale
RTT şi cum poate fi construită coeziunea socială, chiar şi atunci când e vorba de integrarea unor
persoane aparţinând unor culturi foarte diferite.
Festivalul „Migraţie şi Drepturile Omului” mobilizează valorile universale ale comunităţilor foarte
diferite cultural pentru a atinge obiectivul principal al proiectului acela de: creare a coeziunii între
comunităţile de RTT şi comunitatea locală, până în acel punct în care marea majoritatea a
membrilor comunităţilor de RTT se simt cetăţeni ai Clujului, se interesează de problemele acestei
comunităţi şi doresc să se implice în rezolvarea acestor probleme.
Raport întocmit de: Ana Luduşan, facilitator local al proiectului,
Responsabil seminarii locale şi naţionale: Romina Matei
Coordonator proiect: Eugen Gherga
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