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Migrant în România interculturală
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RAPORT Seminar local, București
Descrierea generală
Seminarul a avut ca scop realizarea unei comunicări directe între membrii
comunităţilor de RTT, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ai societăţii civile locale.
Acesta a avut loc in cadrul Festivalului “Namaste India”, organizat în București la
Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” în perioada 5-7 iunie 2015.
Mediatorii interculturali din București au avut astfel ocazia de a împărtăși cu
participanții la seminar atât experiența integrării imigranților în România (situaţie,
nevoi și soluții actuale) cât și tradiții, elemente culturale ale țărilor de origine.
Seminarul s-a bucurat prezența unui public divers și direct interesat de situația
imigranților în România.
Data și locul: 5 iunie 2015, București
Participanți (22): Dintre comunităţile
de străini, instituţiile publice și
organizațiile non-guvernamentale
prezente, amintim:
Comunităţi de străini
 Comunitatea arabă
 Comunitatea basarabeană
 Comunitatea africană
Instituţii publice
 Inspecția Muncii
 Studenți ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială, ai Facultatii de Limbi
si Literaturi Straine
Organizaţii neguvernamentale
 Asociația Serviciul APEL
 ARPS-CDCDI
 Clubul Româno-Arab de Cultură și Presă
 ANA-News
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Detalierea subiectelor dezbătute
Temele abordate în cadrul seminarului local au fost următoarele:
1. Prezentarea proiectului “Migrant în România Interculturală”, a site-ului
www.migrant.ro, a revistelor “Migrant în România” și suplimentul “Accent
Basarabean”.
2. Prezentarile mediatorilor sociali interculturali referitor la comunitățile de
imigranți în România; rolulul și activităţile grupului de mediatori din
București
3. Schimburi interculturale (tradiții, elemente culturale ale țărilor de origine
ale unor imigranților și posibilitatea menținerii acestora în societatea
românească).
Au fost diseminate revistele “Migrant în România” și suplimentul “Accent
Basarabean”, precum și alte materiale cu relevanță pentru tema seminarului.

Mediatorii interculturali implicați în cadrul proiectului au fost introduși participanților
explicându-se rolul acestora de liant între comunitățile străinilor din țări terțe (nonUE) și instituțiile publice sau diverși reprezentanți ai societății civile din România.
Apoi, mediatorii interculturali au exemplificat participantilor rolul pe care acestia il au
in cadrul comunitatilor pe care le reprezinta.
În cadrul activității privind realizarea de schimburi interculturale, mediatorii au
prezentat tradiții, elemente culturale ale țărilor de origine, precum și posibilitatea
menținerii acestora în societatea românească. O partea a mediatorilor au pregatit
participantilor prezentari, care au fost introduse în mapa seminarului.
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De asemenea, au fost invitați specialiști care au prezentat lucrări științifice cu
relevanță pentru tema seminarului. De exemplu, dna. Angelica Marinescu a
prezentat lucrarea “Diaspora Indiană din România”, iar doamna Cristina Chilibonu a
pregătit lucrarea „Sărbătoarea Anului Nou în România și China: asemănări și
deosebiri”.
Seminarul a fost unul interactiv făcând posibilă promovarea interculturalității și
schimbul intercultural între comunitățile de resortisanți ai ţărilor terţe (non-UE) si
cetățenii români, ceea ce poate constitui o premisă atât a unei bune colaborări cât și
a unei mai bune cunoașteri a situatiei imigranților stabiliti în România.

Întocmit de
Ana Păun

Facilitator local
Asociația ADIS București
www.asociatia-adis.ro
georgiana@asociatia-adis.ro

Aprobat de
Romina Matei-Responsabil
seminarii locale şi naţionale
Institutul Intercultural Timișoara
Marcel Bajka-Coordonator proiect
Institutul Intercultural Timișoara
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