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Agenda seminarului de prezentare a Centrului de Informare pentru Migranți a cuprins:

14:00 – 14:10
14:10 – 14:20

14:20 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30

Cuvânt de bun venit şi prezentarea participanților
Prezentarea proiectului ”Migrant în România Interculturală”
și a rețelei de mediatori interculturali
Romina MATEI, Institutul Intercultural Timișoara
Cosmin BÂRZAN, Centrul pentru Resurse Civice
Probleme cu care se confruntă migranții în Constanța: locuințe,
facilități oferite de către administrația locală, provocări în integrare
Propuneri legislative privind integrarea cetățenilor străini în societate
Masă servită la Hotel IBIS

Scopul evenimentului a fost de facilitare a dialogului, a schimbului de opinii și
informații între instituțiile și organizațiile cu atribuții în integrarea migranților,
comunitățile de migranți, reprezentanții mass media, angajatori.
De asemenea, un alt obiectiv a fost promovarea propunerilor de politici publice,
redactate în cadrul proiectului ”Migrant în România interculturală”.

Detalii
La eveniment au participat 26 de persoane: un reprezentant al Universității Ovidius,
unul al Serviciului de Imigrări Constanța, reprezentanți ai comunităților de străini din
Mexic, Nigeria, Rwanda, Albania, precum și reprezentanți mass-media.
Evenimentul a debutat cu o scurtă prezentare a proiectului ”Migrant în România
Interculturală”, derulat în Constanța de către Centrul pentru Resurse Civice. A urmat
un tur de masă, în cadrul căruia participanții au avut prilejul să se prezinte, și să își
motiveze prezența la seminar.
De asemenea, au fost prezentați și mediatorii interculturali care activează la
Constanța, parte a rețelei de mediatori interculturali creată în cadrul proiectului.
Romina Matei, reprezentanta Institutului Intercultural Timișoara, a prezentat
principalele rezultate ale proiectului: rețeaua națională a mediatorilor interculturali,
cele 3 ediții ale cursului de deconstrucție a stereotipurilor, la care au participat
jurnaliști din 5 orașe. De asemenea, nu a fost neglijată nici componenta politicilor
publice, fiind redactate patru propuneri legislative menite să faciliteze integrarea
migranților cetățeni ai statelor terțe în societatea românească.
Cele patru propuneri de politici publice sunt următoarele:
 Propunere de elaborare a legii privind informarea cetățenilor in legătură cu
cadrul juridic in vigoare
 Propunere de modificare legislativă referitoare la exercitarea meseriei de medic
şi de către cetățenii străini
 Propunere de modificare legislativă referitoare la simplificarea procedurilor
pentru desfășurarea activităților comerciale

 Propunere de elaborare a legii privind responsabilitățile administrației publice
în raport cu solicitările cetățenilor
În continuare, mediatorii interculturali constănțeni au prezentat reprezentanților
instituțiilor publice prezenți câteva din problemele cu care se confruntă comunitățile
de cetățeni străini din Constanța, precum relația cu conducerea universităților
constănțene unde studiază studenți străini, sau situații de vulnerabilitate în care se
regăsesc anumite persoane. Concret, studenții străini din Universitatea Ovidius
Constanța au reiterat nevoia unui spațiu de rugăciune pentru studenții de confesiune
musulmană, în acest sens ei apelând la ajutorul nostru. Petiția rezultată a fost însoțită
de aproximativ 200 semnături.
Reprezentanta Universității Ovidius Constanța a confirmat că petiția se află în prezent
la Rectoratul universității, în analiză. Totodată, doamna Codleanu și-a exprimat
aprecierea față de proiect și de activitatea mediatorilor interculturali care activează în
Universitatea Ovidius. Au mai fost discutate și oportunități de angajare pentru
studenții străini, cetățeni RTT.
S-a mai discutat și despre principalele obstacole ce stau în calea integrării migranților
în comunitate, și s-a subliniat importanța unei colaborări eficiente între instituțiile și
organizațiile non-guvernamentale cu atribuții în domeniul integrării resortisanților
țărilor terțe.
Toți participanții la seminar au apreciat importanța acestor întâlniri, unde pot discuta
direct cu autoritățile cu privire la diversele probleme pe care le întâmpină în România,
și și-au manifestat speranța că activități precum acestea vor fi continuate și din noul
program de finanțare.

Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților mass-mediei locale:

03.06.2015
Observator: Constanţa se pregăteşte pentru invazia migranţilor
http://observator.ro/stiri-social-constanta-pregatire-invazie-migranti-316239.html

