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Introducere
Acest raport a fost scris în cadrul unui studiu de cercetare ca parte a
proiectului „Aspecte pozitive ale migrației: femei rome și meșteșugari romi
ca agenți ai schimbării”, derulat de asociaţia Eurocentrica în cadrul
programului PA17/RO13 - promovarea diversității în cultură și artă în cadrul
patrimoniului cultural european. Obiectivul general al proiectului este
dezvoltarea dialogului cultural și protejarea identității europene prin
înțelegerea diversității culturale prin intermediul promovării aspectelor
pozitive ale migrației romilor (femei și meșteșugari de etnie romă ca agenți
ai schimbării). Obiectivele specifice ale proiectului sunt:


Documentarea istoriei culturale a romilor și determinarea unei mai
bune înțelegeri a diversității culturale prin realizarea unui studiu de
cercetare asupra impactului pozitiv al migrației ca factor de
emancipare a femeilor rome;



Determinarea unei mai bune înțelegeri a diversității culturale și
consolidarea

dialogului

intercultural

prin

promovarea

meșteșugurilor tradiționale rome în cadrul a două evenimente
organizate în Norvegia;


Consolidarea accesului publicului larg la cultura romă prin
diseminarea studiului de cercetare și prin organizarea celor două
evenimente meșteșugărești în Norvegia.
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Scop obiective şi metodologie
Scopul cercetării a fost de a identifica aspectele pozitive ale migrației
femeilor de etnie romă.
Principalele obiective ale studiului au fost:


Identificarea femeilor de etnie romă din comunitate care au călătorit
în străinătate



Realizarea unei radiografii a principalelor țări și localități din
străinătate vizate de aceste comunități în timpul procesului de
migrație



Identificarea frecvenței cu care membrii din comunitățile vizate de
studiu au călătorit în străinătate



Identificarea principalelor efecte ale migrației, cu accent pe efectele
pozitive



Validarea ipotezei conform căreia migrația duce la o oarecare
emancipare a femeilor rome în interiorul propriilor familii și
comunități



Identificarea principalelor modalități prin care romii își îmbunătățesc
situația financiară în străinătate



Corelarea datelor obținute despre situația socio-economică și
educațională a femeilor de etnie romă din comunitate cu datele
despre migrație
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Identificarea percepțiilor romilor cu privire la efectele migrației
asupra propriei situații



Invalidarea traficului de persoane ca practică generalizată



Propunerea de recomandări pe baza concluziilor generale ale
studiului.

În vederea atingerii acestor obiective, s-a realizat o cercetare
bidimensională: cercetare cantitativă și cercetare calitativă.

Tehnici și metode de colectare a datelor:


Cercetare de tip desk-research, în cadrul căreia s-a făcut o trecere în
revistă a literaturii relevante in domeniu. Scopul a fost de a include
cercetarea de față în cadrul mai larg al studiilor cu privire la migrație,
la romi și la gen.



Cercetare cantitativă prin elaborarea și completarea unui chestionar
(anexa 1).



Cercetare calitativă prin realizarea a 15 interviuri semi-structurate,
care au pornit de la întrebări predeterminate. Metoda a fost folosită
pentru a explora modul în care respondenții se raportează la
migrație, dar și pentru a identifica persoanele cu care s-au făcut
ulterior interviuri de profunzime (anexa 2)



5 interviuri de profunzime, ca urmare a identificării anterioare,
realizare în cadrul interviurilor semi-structurate. Metoda a fost
aleasă pentru a ne putea concentra pe poveștile de viață ale femeilor
rome din comunitate, spuse chiar de ele. Metoda a fost aleasă și ca
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modalitate de a contracara eventualele puncte slabe ale interviurilor
de tip semi-structurat (formatul interviurilor semi-structurate nu le
permite cercetătorilor implicați să țină cont de opinii și de aspecte
complexe). De asemenea, această metodă le permite femeilor rome
să își împărtășească experiența într-un format ales chiar de ele, spre
deosebire de interviurile semi-structurate, unde cercetătorul
stabilește dinainte care sunt chestiunile importante.


Observația directă. E important de subliniat, totuși, că această
cercetare nu este de tip etnografic. Dată fiind durata limitată de
timp, cercetătorii nu au putut face o cercetare aprofundată,
îndelungată, în comunitățile vizate.

In alegerea strategiei de cercetare, ne-am bazat pe studii de specialitate, în
domeniul sociologic și antropologic1, pe recensământul național2, pe
rapoartele semestriale redactate de Birourile județene pentru Agenția
Națională a Romilor3. Am acordat importanță acelor fraze și cuvinte pe care
femeile rome le-au folosit pentru a-și descrie propriile experiențe cu privire
la migrație4.

1Glick

Schiller, N 2009, ‘A Global Perspective on Transnational Migration: Theorizing
Migration without Methodological Nationalism’, Working Paper, No. 67. Glick Schiller, N
2003, ‘The centrality of ethnography in the study of transnational migration: seeing the
wetland instead of the swamp’, in Foner, N (ed.) 2003, American Arrivals: Anthropology
Engages the New Immigration, School of American Research Press, Santa Fe, pp. 99-128.
2 Institutul național de statisticǎ, Recensământul populaţiei şi al locuinţelor, 2011.
3 Agenţia Naţională pentru Romi, rapoarte semestriale.
4 Grill, J 2012, “Going up to England: Exploring Mobilities among Roma from Eastern
Europe”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 38, no. 8, pp. 1269-1287.
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Întrebările predeterminate au vizat:


Frecvența migrației



Rutele de migraţie



Reţea de sprijin (familie etc.)



Experienţa subiectivă a migraţiei



Motivele care au dus la migraţie



Efectele migrației



Eventuale cazuri de trafic de persoane

Eșantionare folosită:
Probabilistică
Metoda de cercetare:
Interviu față-în-față.
Instrumente:


Chestionar



Grilă de interviu
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Literatura de specialitate
Acest raport este situat în cadrul mai larg, mai complex al mobilităţilor rome5.
Jan Grill vorbeşte, de exemplu, despre „mai multe tipuri de mobilitate” 6.
Când au redactat raportul, cercetătorii s-au confruntat cu dilema dacă să
folosească termenul „mobilitate (mobilităţi)” sau „migraţie (ii)”. În timp ce
„mobilitate (mobilităţi)” este mai potrivit pentru a descrie mișcarea
constantă, complexă, atât fizică, cât şi existenţială7 a romilor, în cele din
urmă, termenul preferat a fost cel de „migraţie” deoarece este mai potrivit
din punct de vedere juridic, dat fiind că acest studiu vizează, în primul rând,
migraţia romilor din şi înspre Norvegia, care nu e stat membru al Uniunii
Europene. În acest context, termenul „migraţie” este în acord cu dreptul
internaţional al migraţiei, aplicabil aici.
E important să clarificăm şi conceptul de „romi”, precum şi modul în care va
fi folosit în cadrul acestui raport. Termenul „rom(i)” a fost introdus în
discursul internaţional în anii 1970 de către reprezentanţi ai romilor, cu
scopul de a înlocui termenul de „ţigani”, considerat a fi discriminatoriu8.
Potrivit studiilor lingvistice, termenul „rom” înseamnă în limba romani „om,

5

Sigona, N & Vermeersch, P 2012, ’Introduction. The Roma in the New EU: Policies,
Frames and Everyday Experiences, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 38, no.
8, p. 1189.
6 Grill, op.cit, p. 1190.
7 Grill, ibidem.
8 Klimova-Alexander, I 2005, The Romani Voice in World Politics, The United Nations and
Non-State Actors, Ashgate, Hants.
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bărbat”9. De asemenea, e demn de reţinut faptul că acest termen este un
termen-valiză, care cuprinde mai multe subgrupuri (neamuri): Sinti,
căldărari, ursari, argintari etc.
Termenul romi nu este folosit pentru a neglija sau pentru a ascunde
marea diversitate a comunităţilor de romi. Termenul nu
promovează stereotipuri
În cadrul acestui raport folosim termenul “rom (i)” pentru a ne referi la romii
din Europa de Est şi în special la comunităţile din sudul României avute în
vedere în cadrul acestui studiu.
Romii din Europa de Est „au reprezentat o sursă de îngrijorare pentru mai
mulţi actori politici şi au fost văzuţi ca un test în procesul de aderare, atât de
către ONG-urile pe drepturile omului, de instituţii UE, cât şi de politicieni din
diverse state membre”10.
Legătura făcută între aderarea la UE și situația romilor din respectivele state
candidate, precum și posibilitatea ca numărul romilor care migrează să
crească, explică parţial explozia de studii academice despre romi, ce a avut
loc în ultimele decenii. Astfel, mai multe direcţii de cercetare în legătură cu
romii au fost dezvoltate în ultimii ani:

9

Hancock, I 2002, We are the Romani People, University of Hertfordshire Press,
Hertfordshire.
10
Vermeersch, P 2012, „Reframing the Roma: EU Initiatives and the Politics of
Reinterpretation”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 38, no. 8, pp. 1195-1212.

9

 Studii lingvistice11
 Studii istorice12
 Studii antropologice13
 Studii sociologice14
 Studii juridice15
E important să reţinem că majoritatea studiilor în legătură cu romii sunt
interdisciplinare, dată fiind complexitatea subiectului. Migraţia romilor se
înscrie în aceeași tendință care favorizează interdisciplinaritatea. De obicei,
migraţia romilor este descrisă ca având un puternic caracter familial.
Gamella16, de exemplu, caracterizează migraţia romilor ca fiind „o călătorie
de familie”. Potrivit acestei interpretări, majoritatea bărbaților și a femeilor
de etnie romă ar călători în familie, iar cazurile în care aceștia ar migra de
unii singuri ar fi rare. Această migraţie de tip familial este dependentă de
11

Matras, Y 2005, Romani: A Linguistic Introduction, Cambridge University Press,
Cambridge.
12 Hancock, Y 1989 The Pariah Syndrome, An Account of Gypsy Slavery and Persecution,
Karoma Publishers, Ann Arbor. Achim, V 2004, The Roma in Romanian History, Central
European University Press, Budapest.
13Stewart, M 1997, Time of the Gypsies, Westview Press, Boulder. Lucassen, L 1991 „The
power of definition. Stigmatization, Minoritisation and Ethnicity Illustrated by the History
of Gypsies in the Netherlands”, Journal of Social Sciences, vol. 27, no.2, pp. 80-91.
14 Zamfir, C & Zamfir, E 1993, Țiganii între ignorare și îngrijorare, Alternative, București.
Fleck G. And Rughiniș C 2008, Come Closer-Inclusion and Exclusion of Roma in PresentDay Romanian Society, Human Dynamics, Bucharest.
15Ignatoiu-Sora, E 2011, „The discrimination discourse in relation to the Roma: its limits
and benefits”,
Ethnic and Racial Studies, vol. 34, no. 10, pp. 1697-1714. Goodwin, M
2006, The romani claim to non-territorial nationhood: taking legitimacy-based claims
seriously in international law, PhD thesis, European University Institute.
16Gamella, J 2007, “La immigracio Ignorada: Roma/Gitanos de Europa Oriental en
Espana,
1991-2006”,
Available
at:
http://www.ugr.es/_pwlac/G23_08JuanF_Gamella.html
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reţele de sprijin (rude, prieteni), ceea ce invalidează în bună măsură anumite
îngrijorări exprimate în legătură cu o posibilă practică generalizată a
traficulului de persoane17. Migraţia romilor este mobilă și dinamică: romii nu
migrează doar din România în Norvegia, de exemplu, dar şi în interiorul
Norvegiei şi al României18. Romii migrează de obicei în număr restrâns19, dar
reacţiile în țările gazde sunt deosebit de puternice. În general, se consideră
că migraţia este cauzatǎ de condițiile socio-economice din țara de origine,
de rasism şi de excluderea de pe piaţa muncii, dar sunt şi din motive de ordin
simbolic- dorinţa de

avea o viaţă mai bună, migraţia fiind văzută ca

posibilitatea pentru un viitor mai bun și pentru o viaţă mai bună.
Migraţia romilor nu este un fenomen recent. De altfel primele măsuri
legislative îndreptate împotriva migraţiei sau pentru a controla migraţia
romilor datează din secolul al 15-lea. Faptul că de-a lungul timpului diverși
actori au încercat să monitorizeze și să controleze migrația romilor,
reprezintă una din trăsăturile recurente ale acestui fenomen. Deşi măsurile
de a preveni şi de a controla migraţia romilor nu sunt recente, este cert că
aceste tipuri de măsuri, represive, au început să capete noi dimensiuni odată
cu implicarea instituţiilor UE şi cu reacţiile din mass-media. Într-adevăr,

17

Helms, E 2013, Invisible victims: an analysis of human trafficking vulnerability and
prevention in Bulgarian Romani Communities, PhD Thesis, University of Denver.
18 Sordé Martí, T, Munté, A, Contreras A & Prieto-Flores, O 2012, “Immigrant and Native
Romani Women in Spain: Building Alliances and Developing Shared Strategies”, Journal
of Ethnic and Migration Studies, vol. 38, no. 8, pp. 1233-1249, p. 1234.
19 Nacu, A 2012, „From Silent Marginality to Spotlight Scapegoating? A Brief Case Study
of France’s Policy Towards the Roma”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 38,
no. 8, pp. 1323-1328
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dezbaterile puternice din mass-media şi din societate au atras, de multe ori,
măsuri represive în mai multe ţări: Norvegia, Franţa, Italia, Danemarca. Ce e
neobişnuit e faptul că un număr atât de mic de emigranţi a provocat reacţii
atât de puternice20, situaţia din Franţa fiind ilustrativă din acest punct de
vedere, aşa cum au arătat mai mulţi cercetători. Alexandra Nacu, de
exemplu, a arătat cum, în doar câteva săptămâni, în 2010, au fost reacţii
foarte puternice cu privire la prezenţa a unui număr mic de romi pe teritoriul
francez21.
În acest context, o direcţie importantă de cercetare este de a analiza
metodele de interpretare şi de manipulare la nivel de discurs despre migraţia
romilor. Într-un articol din 201222, Peter Vermeersch, de exemplu, arată cum
diverși actori- state membre, ONG-uri și chiar instituții europene
manipulează, prin discursul folosit, percepția asupra migrației romilor Una
din modalități este de a scoate în eviență “europenitatea” romilor, ceea ce
duce la pericolul:
„(...) de a oferi din nou material retoric politicienilor naţionalişti cu agendă
anti-romă care vor încerca să minimalizeze sau să îşi scape ţările de orice
responsabilitate prin accentuarea rolului şi a responsabilităţilor UE.
Agăţându-se de aşa-zisa ‚europenitate’ a romilor, (astfel de politicieni), vor

20

V. mass-media.
Nacu, op. cit.
22 Vermeersch , op. cit.
21
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încerca să îi excludă la nivel simbolic din propriul spaţiu naţional, scopul fiind
de a-i portretiza ca fiind nu doar ‚europeni’, dar şi “străini’”23.
Pentru Vermeersch, romii reprezintă un caz unic, dat fiind faptul că
experienţele lor cu privire la migrațiesunt afectate de politici şi
dezbateri.
O parte importantă din literatura de specialitate contemporană cu privire la
romi se ocupă de circulația intra-europeană24. Cele mai multe studii care fac
parte din acest curent se ocupă în special de aşa-zisul abuz al romilor de
serviciile de protecţie socială, abuz care mai e cunoscut şi ca „turism pentru
protecţie socială”. Aceaastă direcție de cercetare, care e abia la început, ia
în calcul legătura dintre măsurile de protecţie socială şi durata rezidenţei în
statul gazdă, dar şi cerinţele cu privire la resurse, aşa cum sunt prevăzute în
Directiva 38/2004 şi în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene de
Justiţie, cu modul său delicat şi complex de „a echilibra interesele” 25. Cazul
Dano este deosebit de interesant în acest context26. Dezbaterile din mediul

23

Vermeersch subliniază faptul că în asistǎm la o abordare duală cu privire la romi: pe
de o parte există tendinţa de a-i descrie pe romi ca fiind un grup care are nevoie de
atenţie specială, şi pe de altă parte, e intenţia de a-i transforma în ţapi ispăşitori.
Vermeersch, op.cit.
24Dawson, M 2011, New Governance and the Transformation of European Law:
Coordinating EU Social Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge.
Cantillon, B,Verschueren, H & Ploscar, P 2012, Social Inclusion and Social Protection in
the EU: Interactions between Law and Policy, Intersentia, Antwerp.
25 Mather, JD 2005, „The Court of Justice and the Union Citizen”, European Law Journal,
2005, vol. 11, no. 6, pp. 722-743.
26 C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano v Jobcenter Leipzig.
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universitar se mai ocupă și cu diverse aspecte ale incluziunii sociale a
romilor27.
Literatura de specialitate vizează nu doar subiecte ca incluziunea socială, ci
şi aspecte ce țin de siguranţă şi de controlul migraţiei. Nando Sigona şi Peter
Vermeersch fac o sinteză foarte bună a faptului că migraţia romilor atinge
numeroase subiecte, într-un mod complex:
„dezbaterile politice despre mobilitatea romilor în cadrul UE, dar şi în
statele membre, sunt polarizate între necesitatea siguranţei şi
controlul migraţiei şi al mobilităţii pe de o parte, şi apelul la luptă
împotriva discriminării, creşterea şanselor romilor pentru incluziune
socială şi apărarea drepturilor minorităţilor pe de altă parte. Toate
acestea au produs schimbări şi cu privire la modul în care mobilităţile
au fost percepute de romii înşişi, dar şi cu privire la cum romii sunt
percepuţi în contextul discuţiilor publice”28.
O altă direcţie importantă de cercetare vizează legătura dintre migraţie şi
discriminare și modul în care comportamente negative din țările de origine
au stat la baza deciziei romilor de a pleca. Portes şi Rumbaut au scris, de

27

Principiile comune de bază pentru incluziunea romilor, instrumente financiare ca
Fondul Social European sau Fondul de Dezvoltare Regională.
http://www.errc.org/cms/upload/file/improving-the-tools-for-the-social-inclusion-andnon-discrimination-of-roma-in-the-eu-2010.pdf
28 Sigona & Vermeersch op.cit, p. 1190. Sasse, G 2005, “Securitisation or securing rights?
Exploring the conceptual foundations of policies towards minorities and migrants in
Europe”, Journal of Common Market Studies, vol. 43, no.4, pp. 673-693: “throughout the
last decade the EU has increasingly linked its security interests with the promotion of
rights in the field if minority protection and anti-discrimination”.
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exemplu, dintr-o astfel de perspectivă 29. Bancroft și Crowe au scris și din
aceastǎ perspectivǎ, ȋn legǎturǎ strictǎ cu romii30.
Studii de specialitate s-au făcut şi cu privire la impactul migraţiei romilor
asupra demografiei statelor membre, în relaţie cu identitatea şi valorile
rome, dar și cu politicile diverselor instituţii. Sigona și Trehan prezintă modul
în care, ca urmare a aderării a mai multor state din Europa de Est, a devenit
foarte dificil pentru Uniunea Europeană să nu îi includă pe romi în politicile
interne31. De altfel, migraţia romilor este prezentată ca fiind unul din factorii
care „au determinat UE să pună presiune pe statele candidate ca să facă
schimbări pentru a preveni producerea unor valuri de migraţie înspre Vestul
occidental”32.
Impactul migraţiei asupra romilor este prezentat în articole ca acela scris de
Jan Grill, în care sunt descrise experienţele, în special la nivel existenţial, unei

29

Portes, A & Rumbaut, R 2006, Immigrant America: a Portrait, University of California
Press, Los Angeles and Berkeley. Portes, A & MacLeod, D 1996 „What shall I call myself?
Hispanic identity formation in the second generation”, Ethnic and Racial Studies, vol. 19,
no. 3, pp. 523-547.
30

Bancroft, A 2005 Roma and Gypsy Travellers in Europe, Modernity, Race, Space and
Exclusion, Ashgate, Hants. Crowe, DM 1996, A History of the Gypsies of Eastern Europe
and Russia, I.B. Tauris, London.
31 Vermeersch, P idem, p. 1196: „ din cauzǎ cǎ a crescut migrația romilor ȋn strǎinǎtate,
UE nu a mai putut sǎ considere cǎ problema e strict legatǎ de Europa de Est. Ȋn plus,
Statele membre vechi au fost nevoite sǎ se ocupe ȋn mod serios de situația propriilor
cetǎțeni romi.
32 Peter Vermeersch, op. cit., p. 1199.
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comunităţi de romi din Slovacia care a migrat în Marea Britanie33. În articol,
Grill face distincţia între migraţia „fizică” şi cea „existenţială” pentru a descrie
dimensiunile imaginare şi simbolice, care sunt asociate procesului de
migraţie. Grill relatează experiența lui Thulo, un bărbat rom, care se
hotărăște să se întoarcă din Marea Britanie înapoi în Slovacia. Astfel, Grill
reuşeşte să arate că decizia de a migra sau nu nu ține neapărat de motivații
financiare. Thulo decide să se întoarcă acasă nu pentru că nu a reuşit să îşi
găsească un job în Marea Britanie, ci pentru că se simte lipsit de putere şi
pentru că ar fi pe cale să îşi pună în pericol modul în care îşi înţelege propria
masculinitate şi locul pe care îl deţine în universul social rom”34. Articolul lui
Grill este grăitor pentru complexitatea migraţiei rome, iar raportul prezent
vrea să scoată în evidență faptul că situaţia romilor diferă de la o ţară la alta,
ceea ce înseamnă că şi migraţia romilor e extrem de variată—fapt ce trebuie
luat în seamă atât de politicieni, cât şi de alţi factori de decizie.
Faptul că migraţia ar avea un impact pozitiv reprezintă o direcţie de studiu
nouă, mai ales cu privire la migraţia femeilor35. Într-adevăr, în ultimele trei
decenii, studiile cu privire la migrație, văzută din perspectiva genului, s-au

33

Acest articol e situat ȋn contextul mai larg al antropologiei. Berger J & Mohr, J 1975, A
Seventh Man, Penguin Books, Harmondsworth, pp. 58: “ un emigrant ȋși va pǎrǎsi casa
doar atunci cȃnd nu va mai avea niciun viitor acolo”.
34 Grill, op. cit, p. 1275
35 P & Mahler, S 2003, „Transnational migration: bringing gender in”, International
Migration Review, vol. 37, no. 3, pp. 812-846. Wright, C 1995, „Gender awareness in
migration theory: synthetizing actor and structure in Southern Africa”, Development and
Change, vol. 26, no. 4, pp. 771-791.
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multiplicat36, principalele direcţii de cercetare fiind legate de motivaţiile
migraţiei, de modul în care migraţia afectează societăţile gazdă, societățilede
origine, dar şi familiile persoanelor care migrează.
Trebuie subliniat că până în anii 1980 au fost foarte foarte puţine studii cu
privire la migraţia femeilor37. În plus, până de curând, cele mai multe astfel
de studii s-au concentrat pe modul în care migrația le afectează negativ pe
femei. Abia de curând s-a produs o schimbare de paradigmă care a avut
drept consecință faptul că se pune din ce în ce mai mult accent pe aspectele
pozitive ale migraţiei. În acest nou context de cercetare, femeile implicate în
procesul de migrație sunt văzute ca actori care produc schimbări. Prezentul
studiu face parte din această nouă direcţie de cercetare din cadrul mai larg
al studiilor feministe, în care s-a trecut de la a denunţa oprimarea femeilor
în context social şi familial, la a le descrie pe femei ca fiind actori importanţi
în procesul de migraţie.
În ultimii ani, totmai multe studii se îndepărtează de perspectiva
tradiţională în care femeile sunt victime şi se merge, în schimb, pe
ideea că femeile produc schimbări.

36

Hochschild, AR 2000, „Global care chains and emotional surplus value”, in Hutton, W,
Giddens, A & Cape, J 2000, Living on the edge: Living with global capitalism, Vintage,
London, pp. 130-146.
37 Pessar & Mahler, op.cit
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Mai multe studii importante pentru această nouă abordare sunt scrise în
contextul migraţiei din Filipine sau din Mexic spre SUA, precum și al migraţiei
turcilor înspre Germania38.
În ceea ce privește studiile cu privire la migraţia romilor din România încă
sunt puține ca număr. În plus, acestea pot fi situate doar parţial în cadrul
literaturii relevante în domeniul migraţiei, al migraţiei de gen, în special din
cauză că romii din România sunt cetăţeni europeni. În ceea ce priveşte rolul
femeilor ca agenţi ai schimbării în cadrul migraţiei, trebuie precizat că
dovezile sunt contradictorii. Dacă, pentru o parte din autori, migraţia
femeilor duce la autonomie economică39, la mai multă implicare în viaţa
civică şi cu o mai mare conştientizare a propriilor drepturi40, pentru alți
autori, migrația, dimpotrivă, duce la o și mai mare vulnerabilitate a femeilor.
Autori ca Hirsch41 scot în evidenţă aspecte importante, structurale, ca
disparităţi economice globale, inechităţi salariale, traficul de persoane care
le afectează puternic de femeile care emigrează. Unii autori chiar spun chiar
că migraţia ar avea un impact nesemnificativ asupra inegalităţii de gen 42. Cu
toate acestea, e important să subliniem câteva studii importante cu privire

38

Hochschild, op.cit.
Pessar, P & Mahler, SJ 2003, „Transnational migration: bringing gender in”,
International Migration Review, vol. 47, no.3, pp. 812-846.
40 Hirsch, JS 1999, „El norte la mujer manda: gender, generation and geography in a
Mexican transnational community”, American Behavioral Scientist, vol. 42, no. 9, pp.
1332- 1349.
41 idem
42 Parrado EA & Flippen C 2005, „Migration and gender among Mexican women”,
American Sociological Review, vol. 70, no. 4, pp. 606-632.
39
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la această nouă direcţie de cercetare, potrivit căreia, migrația are efecte
pozitive asupra femeilor.
Leah Briones43 face douăsprezece interviuri cu bone filipineze la Hong Kong
şi la Paris despre munca pe care o fac și despre experiențele la locul de
muncă. Briones consideră că vieţile acestor femei au fost influenţate pozitiv
de către migraţie, principalul ei scop fiind acela de a scoate în evidenţă faptul
că migraţia femeilor presupune mai multe aspecte, nu doar negative, ci și
pozitive în special prin modul în care, în ciuda obstacolelpr, femeile reuşesc
totuşi să îşi creeze „spaţii de control”. Potrivit acestui studiu, femeile
respective reuşesc să îşi îmbunătăţească întrucâtva situaţia mai ales prin
faptul c ăîși ajută financiar familiile. Demn de reţinut este în special accentul
pus pe „stilul de viaţă” al acestor femei, pe experienţele lor zilnice.
O altă carte în care direcţia de cercetare se bazează pe idea de femei ca
agenți ai schimbării-este cea scrisă de Umut Erel44 despre poveştile de viaţă
a zece femei foarte bine educate din Germania şi din Marea Britanie.
Autoarea ține cont de experienţeleprin care au trecut acceste femei, pe
poveștile de viață ale acestora pentru a arăta cum au reuşit aceste femei să
îşi construiască definiţii alternative de sine. Educația pare să aibă un rol cheie
pentru modul în care aceste femei şi-au negociat rolurile în familie şi la locul
de muncă.

43 Briones,

L 2009 Empowering Migrant Women: Why Agency and Rights are not Enough,
Ashgate, Hants.
44 Erel, U 2009, Migrant women Transforming Citizenship, Life-stories from Britain and
Germany, Ashgate, Hants.
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Rolul de agenţi, dar şi posibilitatea victimizării nu trebuie văzute ca
fiind în opoziţie, ci mai degrabă ca fiind dinamice şi în strânsă
legătură una cu alta: o situaţie de oprimare duce de multe ori la
asumarea unui rol mai puternic.
În contextul mai larg al migraţiei de gen, studiile cu privire la migraţia
femeilor rome sunt încă prea puține la număr. De altfel, această direcţie de
cercetare este recentă, ceea ce nu e o surpriză, dat fiind că dimensiunea
etnică a fost marginalizată constant, chiar şi în cadrul studiilor de gen45. Nu
trebuie să uităm criticile aduse faptului că multe din studiile despre gen au
fost făcute de femei albe, din clasa mijlocie și că, din această cauză,“celelalte
femei”, termen în care se pot încadra şi femeile rome, nu prea au beneficiat
de atenția specialiștilor.
În plus, tendinţa de a ignora situaţia femeilor rome nu este o trăsătură ce
ține de studiile cu privire la migraţie; o astfel de tendință poatefi observată
şi în alte domenii. În prezent, însă, situația este cu mult diferită, și vedem
cum dimensiunea de gen este inclusă tot mai des în studii dar și în diverse
măsuri cu privire la romi. De exemplu, Parlamentul European a adoptat în
2006Rezoluţia cu privire la situaţia femeilor rome din UE

46

, unde au fost

menţionați mai mulți indicatori negativi cu privire la situația femeilor rome:

45

Puidgert, L 2001, Las otras mujeres, El Roure, Barcelona.
EU PA_TA (2006) 0244A6-0148/2006, Rezoluție cu privire la situația femeilor din
Uniunea Europeanǎ.
46
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speranţă de viaţă mai scăzută, o rată a şomajului mai mare, discriminare
structurală, rată a educaţiei mai mică pentru fete, căsătorii timpurii47.
Articolul scris de mai mulți autori, printre care și Teresa Sordé Martí48 are în
vedere strategiile adoptate de femeile rome imigrante împreună cu femeile
Gitano, localnice, din Barcelona, cu scopul de a-și îmbunătăți situația.
Articolul are la bazează douăzeci de poveşti de viaţă ale femeilor rome
imigrante, zece interviuri cu femei Gitano, zece interviuri cu reprezentanţi ai
ONG-urilor și asistenți sociali din Barcelona. Articolul arată cum, prin întâlniri
informale în parcuri, biserici etc, aceste femei au reușit să-și construiască
diverse reţele de sprijin, concluzia articolului fiind aceea că:
“identificarea (etnică) comună este promovată nu doar de către instituţii
politice şi de societatea civilă, sau de organizaţii civice şi politice rome
transnaţionale, dar şi de interacţiuni de zi cu zi în comunităţile în care romii
trăiesc împreună”49.
Alte studii cu privire la migrația femeilor rome sunt situate în contextul
impactului asupra vieții de familie. Maria-Carmen Pantea50, de exemplu, a
făcut interviuri cu cincizeci și patru de femei din șase comunităţi rome din
România (în partea de vest a Transilvaniei) cu intenţia de a explora rolurilor

47

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020.
48 Sordé Martí op.cit
49 Sordé Martí, ibidem, p. 1234
50Pantea, MC 2012, “From Making a Living to Getting Ahead: Roma Women’s
Experiences of Migration”, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 38, no. 8, pp.
1251-1268.
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de gen şi impactul migraţiei asupra acestora. Întrebarea principală, ca şi în
cazul studiului nostru, este dacă în urma migraţiei, femeile rome au obţinut
un statut mai bun în cadrul propriilor familii şi comunităţi.
Concluzia este că “mobilitatea femeilor tinde să fie o declaraţie morală care
fie întăreşte, fie micşorează imaginea familiei sau a comunităţii”. Autoarea
consideră că “procesul complex al migraţiei romilor nu poate fi analizat
corect dacă este considerat a fi doar practică culturală sau doar proces de
grup”, iar recomandarea finală este pentru “intervenţii de politică mai
rafinate care să ia în considerare diferitele ‘subgrupuri’ de femei din
comunităţile rome”.
“În zilele noastre, femeile rome sunt văzute ca fiind agenţi cheie ai
schimbărilor culturale şi în societate.” (Teresa Sordé Martí)
Toate aceste studii citate ilustrează noile direcţii de cercetare cu privire la
rolul femeilor ca agenţi ai schimbării. Studiul de față se situează și el în aceași
paradigmă teoretică.
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Factori istorici care explică statutul actual al femeilor rome
Situaţia actuală a comunităţilor rome din România poate fi explicată în mare
parte prin evoluţia istorică a situației romilor. O caracteristică permanentă a
situației romilor din România este marginalizarea acestora, atât de
autorităţile statale, cât și societate51.Această marginalizare a amplificat
consecințele negative ale modernizării societății asupra stilului tradiţional de
viaţă al romilor, ceea ce a accentuat și mai mult izolarea acestora față de
restul societăţii.
Prezenţa romilor pe teritoriul actual al României este atestată începând cu a
doua jumătate a secolului al XIV-lea52. Cauza migraţiei romilor la nord de
Dunăre, dinspre Peninsula Balcanică, pare a fi reprezentată de prăbuşirea
structurilor sociale şi a instituţiilor din statele creştine balcanice în contextul
cuceririlor otomane.
Încă de la apariţia primelor grupuri de romi la nord de Dunăre, statutul lor a
fost acela de robi53. În general, acest statut presupunea ca, în schimbul unor

51

Achim V 2004, The Roma in Romanian History, Central European University Press,
Budapest, New York. pp. 5-6 and pp 207-209.
52

idem, pp. 15-20.
Ibidem, p. 29-30. În lumina izvoarelor, susţinem mai degrabă această reconstrucţie
istorică decât cea prin care înrobirea romilor s-ar fi petrecut la o dată ulterioară şi ai cărei
exponenţi sunt See. Panaitescu, PN 1939 „Le Rôle économique et social des Tziganes au
Moyen Age en Valachie et en Moldavie”, XVII-e Congrès International d’Antropologie et
d’Archéologie Préhistorique. VII-e Session de l’Institut International d’Antropologie.
Bucarest, 1–8 Septembre 1937, Bucureşti, pp. 933–942; și Gheorghe, N 1983, „Origin of
Roma’s Slavery in the Romanian Principalities”, în Roma, vol. 7 no.1, pp. 12-27.
53
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taxe anuale relativ însemnate plătite proprietarilor (autoritatea statală
centrală, boierii sau mănăstirile), comunităţile de romi să se bucure totuşi de
o oarecare autonomie. Romilor le era permisă în general practicarea unor
meşteşuguri diverse precum fierăria şi prelucrarea lemnului, caracteristici
care îi diferenţiau net de majoritatea populaţiei româneşti, ocupată într-o
proporţie covârşitoare cu agricultură. Această situaţie, de altfel deosebit de
profitabilă pentru proprietarii robilor, deoarece însemna o suplimentare
facilă a veniturilor obţinute, s-a perpetuat până la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi începutul secolului al XIX-lea..
Odată cu modernizarea Ţărilor Române, mai întâi în Transilvania ocupată de
Habsburgi, ulterior şi în Moldova şi Ţara Românească, statul a devenit tot
mai interesat de transformarea romilor în contribuabili asemănători
majorităţii populaţiei. Între 1830 și 1860, au fost adoptate mai multe măsuri
legislative pentru emanciparea lor.
Din păcate, demersurile autorităţilor nu au fost însoţite de alocarea
resurselor necesare pentru ca romii să se poată adapta noului statut, ceea
ce a dus la consecințe importante. Pe de o parte, unii romi, mai ales cei
dispersaţi de comunităţile lor tradiţionale, au fost rapid asimilaţi în marea
masă a populaţiei majoritare, românească, ungurească sau germană54. Alţii
au ales calea migraţiei către vest55. O mare parte dintre ei nu s-au putut
adapta noilor condiţii, cu atât mai mult cu cât practicarea meşteşugurilor

54
55

Achim, op. cit., p. 119-120.
Ibidem, p. 120-127.
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tradiţionale a fost afectată de începuturile industrializării. Efectul a fost că
mulți dintre romii care nu au plecat şi-au pierdut identitatea prin românizare
sau maghiarizare. Grupaţi la marginea satelor sau în unele mahalale ale
oraşelor, au fost nevoiți sǎ caute ocupaţii care să le asigurare subzistenţa56.
Niciunul dintre regimurile politice care s-au succedat în România în epoca
modernă şi contemporană, fie ea democraţia ante- şi interbelică, dictatura
comunistă sau regimul de tranziţie postdecembrist, nu a adoptat o strategie
coerentă care să plece de la identificarea problemelor reale ale comunităţilor
rome. Romii au fost ignoraţi, fără ca societatea sau statul să conştientizeze
şi să se concentreze asupra rezolvării problemeler profunde ale acestei
minorităţi.
În consecinţă, obiectivele autorităţilor nu au fost atinse decât parţial şi
temporar. În realitate, situaţia romilor s-a degradat permanent pe termen
lung (în pofida unor progrese temporare înregistrate de regimul comunist în
anii 1960-197057), fapt demonstrat de lipsa accentuată a calificărilor
profesionale şi de creşterea şomajului. Astfel, în aproximativ un secol şi
jumătate, ca urmare a marginalizării care a potenţat efectele negative ale
modernizării, romii din România au trecut din poziţia de categorie socială
aparte, specifică organizării medievale, la cea de clasă socială pauperă. În
aceste condiţii, se perpetuează un cerc vicios în care marginalizarea atrage

56 Oprean, O

2011, The Roma of Romania, College of Liberal Arts & Social Sciences Theses
and Dissertations, Paper 96, p. 16-17.
57 Achim, op. cit., p. 190-193; Oprean, op. cit., p. 44.
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după sine sărăcie, lipsa dezvoltării şi inegalităţi sociale tot mai mari între
români şi romi, care conduc ulterior la şi mai multă marginalizare.
Efectele la nivel cultural ale marginalizării şi pauperizării sunt reprezentate
de perpetuarea unor practici şi tradiţii cu impact negativ asupra femeilor
rome, precum căsătoriile timpurii, „vânzarea” acestora, natalitate la vârste
fragede etc.58
Începând cu anii 2000, la fel ca la jumătatea secolului al XIX-lea, una dintre
soluţiile adoptate de romi este migraţia spre Occident. Dacă în secolul al XIXlea se înregistra exclusiv o migraţie de tip definitiv, în prezent aceasta este
dublată de o migraţie sezonieră în ţările mai dezvoltate din Occident,
fenomen ce constituie obiectul acestui studiu.

58

Chelcea, I 1944, Ţiganii din România. Monografie etnografică, Editura Institutului
Central de Statistică, 1944, Bucureşti, p. 194-198. Zamfir & Zamfir,op.cit., pp. 66-90.

26

Cercetarea de teren

În perioada 15-17 mai 2015 a avut loc cercetarea deteren.
Echipa de cercetare, formată din Emanuela Ignățoiu-Sora și Liviu Iancu, s-a
deplasat în comuna Scoarța, în Târgu Cărbunești și în Novaci (județul Gorj),
însoțiți de managerul de proiect, Eugen Stancu și de asistentul pe logistică,
Mihai Delea. Echipa a fost însoțită de doctorul comunei Scoarța, doamna
Tudoroiu Patega Elena, care are și calitatea de mediator sanitar și care a
facilitat accesul echipei în comunitate.

Chestionare & interviuri
Cele mai multe dintre chestionare au fost completate în 5 minute (12 la
numǎr). De altfel, cel mai scurt interval de timp pentru completare a fost de
5 minute, iar cel mai lung a fost de 21 minute.
Interviurile au fost realizate și de față cu alte persoane (copii, alte rude), în
condiții de zgomot. La câteva interviuri au intervenit și alte persoane atunci
când se dădeau răspunsurile. În aceste condiții, la anumite întrebări nu au
fost înregistrate răspunsurile sau nu s-au dat răspunsuri din cauza
întreruperilor Cercetătorii nu au fost invitați în casă, cu o singură excepție,
dat fiind că persoana intervievată era paralizată.
Cercetarea de teren s-a realizat în patru etape:
1. Completare chestionar (anexa 1)
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2. Interviuri semi-structurate (anexa 2)
3. Interviuri libere (audio și video, anexa 3)
4. Discuție cu medicul de familie și cu expertul rom al comunei Scoarța

(1) CHESTIONARE
În total au fost 62 de respondenți. Chestionarul a cuprins 26 de întrebări ce
au vizat trei categorii:
a. Date socio-demografice (gen, vârsta, educație, venituri)
b. Aspecte ale migrației (frecvența deplasărilor în strainatate, motivul,
modalitatea prin care obțin bani, cum sunt cheltuiți banii, percepția
respondenților a impactului deplasărilor asupra vieții personale)
c. Relaționarea cu autoritățile

(2) INTERVIURI SEMI-STRUCTURATE

Au fost intervievate 15 persoane, iar întrebările au vizat mai multe aspecte:
a. Experiența în străinătate
b. Modul în care respondenta îsi percepe familia, comunitatea
și România
c. Planuri de viitor (în România, în Norvegia)
d. Ce

ar

schimba

dacă

(primar/parlamentar/prim-ministru)
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ar

fi

decident

(3) INTERVIURI DE PROFUNZIME
Au fost intervievate 5 persoane, care au fost alese dintre cele 15 persoane
intervievate anterior, prin interviuri semi-structurate.
Interviurile au avut o durată variată (între 10-30 de minute). Au fost făcute
în curte, pe drum, la bâlciul de la Novaci, la un magazin alimentar din comuna
Scoarța. Interviurile au avut loc și în prezența altor membri ai familiei (soţ,
surori, cumnate, soacre, socri, copii). Cercetătorii au încercat să păstreze
linia de întrebari și obiectivele cercetării, dar, în timpul interviurilor au
intervenit elemente neprevăzute, care au fost, ulterior, incluse, în raport.

Aspecte apărute în timpul cercetării de teren
Romii care au acceptat să participe la studiu au scos în evidență mai multe
aspecte, care nu fuseseră luate în calcul inițial, nici, în chestionare și nici în
grila de interviuri:
Problemele de sănătate au reprezentat un aspect important adus în discuție
de respondenți. Un factor poate fi legat de prezența medicului de familie,
dar frecvența cu care problemele de sănătate au fost aduse în discuție arată
și gradul de îngrijorare a romilor din acea comunitate cu privire la acest
aspect. De altfel, din discuția cu medicul de familie a rezultat că a crescut
incidența cancerului și că romii din acea comunitate au o alimentație
deficitară. E de notat că romii din comunitatea Scoarța sunt înscriși la
medicul de familie și că beneficiază de asigurare medicală. În plus, în comuna
Scoarța funcționează un punct medical care este deschis permanent;
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Tot în comuna Scoarța a fost adusă in discuție problema apei curente. Pentru
o intreagă comunitate din Pișteștii din Deal există doar o cișmea funcțională,
unde apa e lăsată să curgă de către autorități doar de două ori pe săptămână.
Din această cauză, membrii acestei comunități întȃmpină probleme în viața
de zi cu zi (spălat/mȃncare etc.);
Lipsa locurilor de muncă din regiune a fost invocată în toate interviurile ca
reprezentȃnd atȃt cauza problemelor, cȃt și soluția, în cazul în care s-ar crea
noi locuri de muncă, pentru un trai mai bun. Majoritatea fabricilor care
funcționau în perioada comunistă (fabrica de sticlă, fabrica de cărămidă
Unirea, ferma de porci Suinprod, ferma de păsări Avicola) au fost închise. În
prezent, singurele locurile de muncă rămase sunt ȋn mine (Peșteana, Roșiuța,
Motru);
Cu puțin timp înainte de deplasarea echipei de cercetare, comunitatea din
Scoarța a fost vizitată de un echipaj de televiziune din Italia care a realizat un
reportaj. Din spusele respondenților, întrucât echipa respectivă a filmat
casele pe care romii și le-au construit cu banii obţinuți în afara ţării, străinii
(norvegienii, în special) “ar vrea sa închidă țara” și să nu îi mai lase să intre.
Acesta este unul dintre motivele pentru care mai mulți respondenți au fost
reticenți în a fi fotografiați sau în a le fi fotografiate casele.
Pentru romii din comunitatea Scoarța, românii o duc, fără excepție, mult mai
bine decât ei. Nu există percepția existenței sărăciei și la populația
majoritară. O consecință a acestei percepții este un sentiment puternic de
nedreptate socială.
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Prezentarea comunităților
Comunitatea de romi din comuna Scoarța cuprinde 900 de persoane
(localitatea având un total de 5100 de persoane).
Persoanele intervievate fac parte dintr-o comunitate de cărămidari. Înainte
de 1989, romii din localitate fabricau cărămide prin mai multe locuri din țară.
Dupa 1989, au început să plece în străinătate, cei mai mulți in Portugalia.
Ulterior, romii din această localite s-au reorientat către țările scandinave (in
special Norvegia șiSuedia). Unul dintre factorii cauzatori este înrăutățirea
situației economice în Portugalia.
Dacă în Portugalia cei mai mulți dintre romi au mers împreună cu familia
nucleară (mamă-tată-copii),în țările scandinave romii merg pe rând (soțul cu
soția/soțul singur/părinții). De obicei nu sunt însoțiți de copii. În Portugalia
plăteau chirie, facturi și aveau contract de muncă. În țările scandinave, în
schimb, romii locuiesc în condiții precare (în maşini) și nu au condiții pentru
igiena personală. Principalele probleme întâmpinate de romii din această
comunitate sunt, așa cum au fost indicate de către respondenți:


Lipsa de locuri de muncă (în România)



Lipsa de locuri de muncă (în țările scandinave)



Necunoașterea limbii (în țările scandinave)

Comunitatea întȃlnită la bȃlciul din Novaci este formată dintr-un neam de
căldărari, din mai multe localități din județul Gorj. De cȃțiva ani, aceștia s-au
reprofilat în activitate și acum fac obiecte din ipsos pentru grădină. Doar
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câțiva dintre ei au plecat și, așa cum rezultă din interviurile luate, nu prea au
astfel de intenți ipe viitor. Deși dau dovadă de spirit întreprinzător, cei mai
mulți nu își pot imagina un altfel de viitor. Așa cum spune o femeie
intervievată în Novaci, în legătură cu copiii:
“(…) ce dorințe? Copiii noștri nu au facultăți ca românii”.
Spre deosebire de romii din comunitatea Scoarța, căldărarii din Novaci nu au
menționat mai deloc lipsa ajutoarelor sociale, sau nevoia de a primi; cu toate
acestea, nici ei nu par (la fel ca romii din Scoarța) a găsi soluții pe termen
lung.
Comunitatea din Tȃrgu Cǎrbunești
Tȃrgu Cărbunești este un oraș mic, de aproximativ 8000 de locuitori, în care
romii reprezentă 6.95% din populație. Comunitatea pe care a vizitat-o echipa
de cercetare se află la marginea orașului, aproape de calea ferata. Romii de
acolo sunt de mai multe neamuri și au o situație materială diversă: de la
sărăcie extremă, la opulență.
Deși conform documentării preliminare, făcute în etapa de elaborare a
proiectului de cercetare, a fost luat în considerare satul Budieni din comuna
Scoarța, ulterior s-a hotărât ca datele să fie colectate din satul Pișteștii din
Deal (în cadrul comunei Scoarța). Decizia a fost luată de echipa de cercetare,
la fața locului, la sugestia medicului de familie (Tudoroiu Patega Elena), care
știa foarte bine situația din localitate. Argumentele principale au fost: faptul
că romii din Pișteștii din Deal reprezintă o comunitate compactă, care
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călătoresc frecvent în țările scandinave. Un alt argument important e că
romii din această comunitate aveau o experiență anterioară de migrație, în
Portugalia- aspect care a conferit mai multe date pentru studiu.

33

Rezultate

Număr și gen
Au fost 62 de respondenți, dintre care 51 sunt femei și 11 sunt bărbați.

Vârsta
Cele mai multe persoane sunt din grupa de vârstă 40-49 (16 persoane). Cea
mai tânără persoană are 18 ani; cea mai în vârstă are 75 de ani (ambele sunt
femei).
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Stare civilă
Majoritatea persoanelor intervievate sunt căsătorite prin căsătorie legală
(37). 16 se află într-o uniune consensuală (concubinaj). 4 persoane sunt
singure/necăsătorite. 1 persoană este separată. 4 persoane sunt văduve.

Angajare
Marea majoritate a persoanelor nu sunt angajate (54). 1 persoană este
pensionară și 6 sunt casnice.
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O singură femeie este anjajată, are propriul magazin alimentar, împreună cu
soțul. E de reținut că aceeași femeie are cele mai multe studii (postliceală),
că a lucrat ca mediatoare sanitară. Tot ea a declarat cele mai multe venituri
(între 1501 și 2000 lei).

Studii
44 dintre persoanele intervievate au studii (22 au școala primară și 22 au
școala gimnazială). O singură persoană a absolvit liceul (bărbat) și tot o
singură persoană are studii postliceale (femeie).
Este îngrijorător faptul că 12 persoane nu au nicio clasă (e vorba de femei,
situate în special în grupele de vârstă 20-29 și 30-39). Un astfel de rezultat,
deși trebuie confirmat prin studii ulterioare, poate conduce la o concluzie cu
privire la eșecul politicilor educaționale pentru romii din România din ultimii
25 de ani.
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Venit
Pentru majoritatea persoanelor venitul este de sub 500 lei și este obținut
prin alocația la copii și ajutorul social. Trebuie menționat că în momentul în
care o persoană pleacă în străinătate, ajutorul social este tăiat.
O singură persoană are venitul între 1501 și 2000 lei.
3 persoane nu au răspuns.
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Cât de des călătoriți în Norvegia/în străinătate?
Cele mai multe persoane călătoresc doar o dată pe an (30). 25 dintre
persoane călătoresc de câteva ori pe an (de 2-3 ori pe an). 4 persoane nu au
călătorit niciodată în străinătate (e de menționat că persoana cu cele mai
mari venituri și studii nu a călătorit niciodată).
Persoanele care merg în străinătatede 2-3 ori pe an, fac schimb între ele
(când soțul și soția, când părinții acestora, dar sunt și cazuri când soțul sau
soția călătoresc separat). Unul din principalele motive este faptul că nu își
pot lua copiii cu ei de frica Protecției Copilului, dar și din cauza condițiilor de
trai precare din străinătate

Localități:
Cei mai mulți romi din această comunitate au mers în Norvegia, în special la
Oslo (48), Trondheim (10) și Lillehammer (2). Șapte persoane au mers în
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Suedia (dintre care 2 persoane la Malmo).Două persoane au fost în Franța
(2); patru persoane au fost în Germania. O persoană a fost în Belgia și mai
multe persoane au fost în Portugalia.

Când ați fost prima dată în Norvegia/în străinătate?
Imediat după Revoluție trei persoane au plecat în Italia și în Germania. Mare
parte din respondenți au mers pentru prima dată în Norvegia prin 2010-2011
(18 persoane), sau 2012-2013 (10 persoane).

Aveți rude care lucrează în Norvegia/în străinătate?
14 persoane nu au rude care lucrează în străinătate. 48 dintre respondenți
au rude în străinătate:
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Motivul pentru care ați plecat?
Principalul motiv identificat este lipsa banilor (59 de persoane). Familia este
un alt motiv (2 persoane)
Printre explicații, menționăm:
“De sărăcie. Nu avem de muncă, cu ce trăi.”
„Nu mă mai ia nimeni la muncă.”
„Sunt bătrână, maică. Că nu vine nimeni să îți dea de muncă. Cine să mă mai
angajeze la vârsta asta?”
“Dacă nu erau țările astea muream. Mulțumim lui Iisus că sunt miloși. Țara
noastră nu e bună de nimic.”
„Dacă nu mergeam în Norvegia, vai de capul nostru. Rămâneam pe drumuri.
N-avem cum să le mulțumim celor din Norvegia.”
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“Politicienii români fură. Dacă nu era străinătatea, noi țiganii eram la
pământ”

V-a ajutat cineva când ați plecat prima dată?
25 dintre persoane nu au fost ajutate de nimeni („am auzit de asta”; „am
aflat de la lume”). 25 dintre persoane au fost ajutate de către rude („mi-a
dat bani de drum”). 9 au fost ajutate de cunoștințe. O singură persoană a
fost ajutată de o altă persoană,care nu e nici rudă, nici cunoștință)

41

Când mergeți în Norvegia/în străinătate, mergeți însoțită?
35 dintre persoane călătoresc singure. Precizăm că este vorba și despre
femei care au rămas văduve sau care sunt despărțite. 21 dintre persoane nu
au călătorit singure.

De cine sunteți însoțită?
31 au fost însoțite de rude (în special soțul/soția).
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4 au fost însoțite de cunoștințe.
Cum vă petreceți timpul în Norvegia/în străinătate?
Cele mai multe persoane au declarat că fac bani (58 de persoane).
7 persoane (toate femei) fac și mâncare și curățenie în casă
Prin ce modalități faceți bani?
Cei mai mulți dintre respondenții care au fost în Portugalia, au muncit în
agricultură. În cazul romilor care merg în Norvegia, cei mai mulți cerșesc (47
de persoane).
O parte dintre ei muncesc în Norvegia (11 persoane). O singură persoană a
menționat că este angajată cu contract de muncă.
“Pun paharul și aștept și lasă oamenii în el.”
„Întind mâna, please, please. Că nu știu limba.”
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Ce faceți cu banii?
Cei mai mulți au declarat că folosesc banii pentru a cumpăra lucruri pentru
copii (45 de persoane) și pentru familie (8) Doar 5 persoane au declarat că îi
țin pentru ei/ele. Două persoane își cumpără haine. O persoană îi dă banii
bărbatului.
Printre răspunsuri (în special cele legate de familie și de copii):
“Să îl trimită la școală, să îl îmbrace”
„Lemne, mâncare, în casă”
“Operație”

S-a schimbat ceva de când mergeți în Norvegia/ în străinătate?
45 persoane au declarat că DA
16 au declarat că NU
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Cum s-a schimbat traiul dumneavoastră de când mergeți în Norvegia/în
străinătate?
43 au declarat că “în bine”, “mai binișor”. Pentru 14 persoane nu s-a
schimbat nimic în urma migrației, dar pentru 2 persoane, viața lor s-a
schimbat “în rău” din cauza migrației.
“Avem și noi ce mânca, un adăpost, avem și noi casă, ce da la nepoți.”
“Depresie, frică din cauza violențelor săvârșite de skinheads în campingul
unde se afla”
“Buruiana crește și nu are cine o tăia” (dorul de casă)
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S-a schimbat ceva în familia dumneavoastră de când mergeți în Norvegia/în
străinătate?
Da (34)
Nu (24)

Ce s-a schimbat în familia dumneavoastră de când mergeți în Norvegia/în
străinătate?
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28 au declarat că se înțeleg mai bine cu soțul/cu soția. 8 se înțeleg mai bine
cu copiii. O persoană a declarat că se înțelege mai bine cu socrii. O persoană
se înțelege mai rău cu soțul care a devenit mai agitat, mai violent. Pentru 24
dintre respondenți nu s-a schimbat nimic.
“Unde-i sărăcie, e gâlceavă”
“Înainte erau certuri, acum avem mai mulți bani și nu mai sunt lipsuri.”
“Nu ne mai certăm de la neajunsuri”
“Avem de toate”
“E mai bine că avem ce ne trebuie”

În casă cine hotărăște?
38 au declarat că deciziile sunt luate împreună, în special în urma consultării
dintre soț și soție. Pot interveni și ceilalți membri ai familiei
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(copii/socri/părinți).14 persoane l-au indicat pe soț ca fiind cel care hotărăște
în familie. În 5 cazuri, persoana intervievată a declarat că ia singură deciziile
(e vorba de bărbați, dar și de femeile care sunt văduve sausingure).
3 persoane au răspuns că socrul este cel care hotărăște

S-a schimbat ceva în modul în care se iau decizii în casă de când mergeți în
Norvegia/în străinătate?
Da (17)
Nu (38).
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Ce s-a schimbat în modul în care se iau decizii?
În 10 cazuri, soțul/soția se sfătuiește mai mult cu partenerii de viață. În 3
cazuri, copiii se sfătuiesc mai mult cu părinții.Tot în 3 cazuri se ține cont de
părerea respondentului. Într-un caz socrul/soacra se sfătuiesc mai mult cu
respondenta. În 2 cazuri, părerea respondentei nu contează. În 38 de cazuri,
situația a rămas neschimbatǎ.

Dacă aveți o problemă la cine apelați?
Cele mai multe persoane au indicat rudele (57 persoane). 2 persoane au
indicat cunoscuți. O persoană a indicat autoritățile. 3 persoane l-au indicat
pe Dumnezeu (Domnul Iisus/Dumnezeu).
E de menționat că:
a) Dumnezeu nu figura printre variantele de răspuns
b) Romii din Scoarța sunt preponderent de religie penticostală.
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La ce autorități apelați?
14 persoane l-au indicat pe consilierul local din partea romilor. 11 persoane
l-au indicat pe primar. O persoană i-a indicat pe liderii romi. O persoană a
menționat justiția (deși nu figura printre variantele de răspuns). Dumnezeu
a fost și el menționat.
46 de persoane au indicat medicul, ca fiind autoritatea la care apelează cel
mai mult.
Posibile explicații:
a) Prezența medicului cu echipa de cercetare
b) Faptul că medicul din localitate este foarte implicat în comunitate și
că se preocupă de bunăstarea pacienților
c) Există un program de mediere sanitară la nivel național, al cărui scop
este să furnizeze informații despre sănătate în comunitățile de romi
d) Respondenții au o stare proastă de sănătate
e) Respondenții acordă un loc important problemelor de sănătate
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“Nimeni nu ne ajută cu nimic”
“Nimeni nu face nimic”
„Își vede de treaba lor, nu de problemele noastre.”
„Celelalte autorități nici nu te ajută, nici nu te consultă.”
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Interpretarea rezultatelor
Dimensiuni şi caracteristici ale migraţiei
Putem spune că migraţia romilor din comunităţile studiate reprezintă un
fenomen de masă, dat fiind cǎ majoritatea familiilor au cel puţin un membru
implicat în fenomenul migratoriu.
Migraţia este un fenomen sezonier, romii alternând periodele de şedere în
România cu cele petrecute în strǎinǎtate, care survin cel mai adesea în timpul
primăverii şi verii. Bărbaţii efectuează în general mai multe deplasări pe an,
în vreme ce în cazul femeilor nu se poate contura un tipar bine definit: au
fost identificate situaţii în care femeile rome pleacă în Norvegia o singură
dată pe an, alteori însă efectuează la rândul lor mai multe deplasări în
decursul aceluiaşi an.
Unul dintre elementele care condiţionează fenomenul migratoriu este dat
de faptul cǎ un adult trebuie să rămână în permanenţă acasă pentru a avea
grijǎ de copii. În cazurile unde legăturile din cadrul familiei extinse sunt mai
puternice, de obicei femeile în vârstă sunt cele care îşi asumă această
responsabilitate, permițȃndu-le tinerilor să plece în strǎinǎtate împreunǎ. În
orice caz, poate fi observată alternanţa dintre bărbat şi femeie în a pleca
peste hotare cu scopul de a câştiga bani, ceea ce reprezintǎ un aspect de
noutate în raport cu modul tradiţional de deplasare a romilor în familie.
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Destinaţiile migraţiei
Romii care au participat la acest studiu nu vizează ȋn mod exclusiv Norvegia,
atunci cȃnd pleacǎ ȋn strǎinǎtate. Printre celelalte state care sunt frecventate
de romi se numără Danemarca, Suedia, Germania, Franţa, Italia şi Portugalia.
Se poate observa o modificare a preferinţelor în funcţie de condiţiile
economice din statele vizate.
Astfel, iniţial, destinaţia predilectă a romilor din comuna Scoarța a fost
Portugalia, unde romii desfăşurau preponderent activităţi necalificate în
agricultură. Migraţia către Portugalia a început, conform datelor înregistrate
în chestionare înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, la
începutul anilor 2000.
Criza economicǎ din 2008 a adus cu sine diminuarea oportunităţilor de
muncă în Portugalia, unul dintre statele europene în care efectele crizei s-au
resimţit cel mai acut. În consecinţă, romii au fost nevoiţi să găsească noi
destinaţii, care să le permită câştigarea traiului şi econosimirea de venituri.
Astfel, la sfârşitul anilor 2000, migraţia romilor din comunităţile studiate se
reorientează către statele din nordul continentului, mai prospere economic.
O posibilă cauză este situația economică bună a acestor țări, spre deosebire
de restul continentului european, inclusiv Romȃnia, afectat puternic de criza
economică.
Între ţările scandinave, o destinaţie preferată a fost şi este în continuare
reprezentată de Norvegia, în special Oslo. Explicaţia probabilă pentru
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această preferinţă este atitudinea prietenoasǎ a autorităţilor cu care romii
au intrat ȋn contact (ȋn special poliția) şi, mai ales, de amabilitatea şi dărnicia
locuitorilor. De altfel, la nivelul reprezentărilor mentale ale romilor,
norvegienii se bucură de o imagine foarte bună. Principalele însuşiri pe care
romii le asociază cu norvegienii sunt: bunătatea, toleranţa, dărnicia și
milostenia.

Cauzele migraţiei
Motivaţia indicată în unanimitate de către romii care au participat la studiu
este obţinerea unor venituri financiare, în condiţiile în care oportunităţile de
angajare din România sunt reduse, iar eventualele alte câştiguri sunt minime.
Cauza principală a migrației este, așadar, sărăcia și lipsa de oportunități
economice în Romȃnia. Trebuie notat că în România, veniturile romilor
constau cel mai adesea ȋn alocaţiile pentru copii şi mai rar, ȋn ajutoare sociale
şi/sau pensii.

Ocupaţiile romilor în Norvegia
Nu e ușor sǎ facem o statistică detaliată a ocupaţiilor practicate de romi în
strǎinǎtate din cauza reticenţei acestora de a răspunde la întrebările pe acest
subiect. Cauzele reticenţei sunt ruşinea de a recunoaşte implicarea în
activităţi precum cerşitul sau furatul, precum şi suspiciunea privind o posibilă
impunere fiscală a veniturilor obţinute în strǎinǎtate.
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În general, respondenţii au indicat că pe durata şederii ȋn Norvegia, romii
muncesc, fără a putea preciza, însă, în detaliu în care domeniu. Principala
activitate identificată rămâne cerşitul efectuat în spaţii publice. Alte ocupaţii
concrete derulate în strǎinǎtate sunt: de distribuţia exemplarelor revistei
„Folk er Folk” (publicaţie al cărei profit este redirecţionat tocmai către
persoanele defavorizate care sunt angajate ca distribuitori) sau angajarea
pentru una-două luni ca muncitori necalificaţi la întreprinderi private precum
spălătoriile auto.
Respondenţii care au avut ca destinaţie Danemarca au menţionat de
asemenea valorificarea pe plan local a deşeurilor reciclabile, dar şi
valorificarea în România a articolelor vestimentare second-hand pe care le
achiziţionează gratuit în afara ţării.
Cu o singură excepţie, nu au fost făcute referiri la eventuale infracţiuni
săvârşite pentru obţinerea unor foloase materiale. O singură persoană a
afirmat, la modul general, că romii care se deplasează în afara ţării comit
furturi mărunte, indiferent de regiunea lor de provenienţă. În rest, romii care
au participat la studiu s-au disociat de asemenea activităţi, semnalând însă
că persoane de aceeaşi etnie, din alte județe, ar fi responsabile pentru
comiterea infracţiunilor în strǎinǎtate.
Problemele cu care se confruntă romii în identificarea unor ocupaţii sigure şi
profitabile sunt numeroase. Principalele impedimente sunt reprezentate de
necunoaşterea limbii locale (depăşită de o mică parte a romilor prin
cunoştinţe elementare de limbă engleză) şi de probleme de ordin legal (nu
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au documentele necesare pentru a fi angajaţi cu forme legale, nu sunt
învăţaţi să urmeze procedurile legale şi să îşi asume obligaţiile ce decurg din
înregistrarea unui contract de muncă cum ar fi, de exemplu, plata
impozitelor către stat).
Nu au fost identificate diferenţieri ocupaţionale semnificative între bărbaţii
şi femeile de etnie romă angrenaţi în fenomenul migratoriu.

Efecte generale ale migraţiei
Dat fiind caracterul de masă al migraţiei, efectele acesteia asupra indivizilor
şi comunităţilor, în ansamblul lor, sunt puternice.
Efectele cele mai evidente sunt de ordin material: veniturile rezultate din
activităţile desfăşurate în strǎinǎtate le permite romilor să îşi asigure
subzistenţa (hrană, îmbrăcăminte ş.a.) pentru cea mai mare parte anului.
Mai mult, în unele cazuri, o parte a banilor câştigaţi este utilizată pentru
repararea sau modernizarea locuinţelor. Un număr relativ mic de familii
reuşeşte să strângă suficienţi bani pentru a-și ridice o locuinţă. Adeseori,
veniturile obţinute în urma deplasărilor în străinătate sunt deosebit de
importante pentru asigurarea sănătăţii şi tratarea unor boli grave (într-un caz
particular, deplasarea în Norvegia a fost motivată chiar de necesitatea
obţinerii banilor pentru tratamentul unei afecţiuni serioase).
Efectele pozitive ale migraţiei din punct de vedere material conduc indirect
la evoluţii pozitive în planul relaţiilor familiale. Respondenţii au subliniat că
existenţa unor venituri consistente au contribuit decisiv la ameliorarea
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atmosferei din interiorul familiei, eliminându-se numeroase surse de
tensiune.
La nivelul comunităţilor remarcăm felul în care migraţia a contribuit la
dezvoltarea stratificării sociale. Unii romi au câştigat mai mult de pe urma
migraţiei, în timp ce alţii nu au reuşit decât să îşi asigure traiul zilnic. Cu toate
acestea, un număr mic de romi au reuşit să obţină sume însemnate. O mai
bunǎ situaţie materială poate fi identificată în principal prin dimensiunile
caselor construite. De asemenea, o mică parte din romii care au obţinut
beneficii materiale consistente în urma migraţiei au preferat să îşi
investească veniturile în automobile (acestea fiind folosite atât pentru
transport personal, cât şi pentru a facilita transportul hainelor second hand
aduse din ţările frecventate). Este remarcabil mai ales faptul că
reprezentanţii acestei categorii sunt reticenţi în a participa la studii şi a oferi
informaţii despre experienţele achiziţionate în timpul migraţiei, cel mai
probabil ca urmare a suspiciunilor că prin aceasta se urmăreşte impozitarea
averilor şi investigarea legalităţii modalităţii prin care acestea au fost
obţinute.
Pe de altă parte, pentru cea mai mare parte a comunităţii, deşi situaţia lor
materială este mai bună ca urmare a oportunităţilor oferite de migraţie,
beneficiile nu sunt ieşite din comun. Unii dintre respondenţi chiar au negat
că viaţa li s-ar fi modificat ca urmare a migraţiei. Persoanele care nu au reuşit
să câştige decât pentru a-şi asigura viaţa de zi cu zi au dovedit o deschidere
mult mai mare pentru a împărtăşi experienţele acumulate în timpul
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migraţiei. Şi în această categorie, echipa de cercetare a fost întâmpinatǎ
inițial cu reticențǎ, dar numai până la momentul în care au fost evidenţiate
obiectivele studiului. Reticenţa a persistat doar în acele cazuri în care
declinarea identităţii ar fi putut aduce prejudicii persoanei chestionate (de
exemplu, un bǎrbat declinase inițial invitația de a participa la studiu de teamǎ
sǎ nu plǎteascǎ pentru serviciile medicale din Norvegia, pentru care primise
mai multe somații de platǎ.
În general, persoanele care au plecat acum mai mulți ani tind să obţină
avantaje materiale mai consistente. Aceasta se datorează faptului că au
reuşit să fructifice oportunităţile existente ȋntr-o perioadǎ de timp când
numărul posibililor beneficiari era încă redus. Cu toate acestea, nu se poate
vorbi de o regulă în acest sens: aptitudinile personale şi adaptabilitatea la
condiţii noi le-au permis şi unor persoane angrenate mai târziu în procesul
migratoriu să obţină beneficii materiale mai mari decât majoritatea celorlalţi
membri ai comunităţii.
În prezent, există unele frustrări provocate de acest proces de stratificare,
dar deocamdată ele sunt nesemnificative.
Există efecte și la nivelul modului de viaţă. Astfel, meşteşugurile și ocupațiile
tradiţionale ale romilor tind să se piardă, deşi cauzele acestei evoluţii sunt
mult mai profunde. În Pişteştii din Deal, ocupaţia principală în timpul
secolului XX a fost fabricarea şi comercializarea cărămizilor. Acest aspect este
relevat şi la nivelul antroponimiei, numeroşi membri ai comunităţii purtând
numele Cărămidaru. Mai întâi comunismul, apoi tranziţia spre capitalism a
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făcut ca meşteşugul în sine să îşi piardă din atractivitate. Oportunităţile
oferite de migraţie i-au făcut pe foarte mulți localnici să abandoneze o astfel
de ocupația ȋn favoarea unor ocupații ca cea de distribuitor al revistei „Folk
er Folk”, care s-a dovedit a fi mult mai rentabilǎ.
Una dintre principalele probleme identificate este faptul că, deşi unele
persoane obţin venituri relativ consistente în urma deplasărilor, odatǎ
întoarse în România nu deţin cunoştinţele necesare pentru a investi în
afaceri care să le permită sǎ nu mai plece ȋn strǎinǎtate. În aceste condiţii,
veniturile obţinute sunt direcţionate exclusiv pentru consum. În perspectiva
în care nu vor mai exista oportunităţile oferite de migraţie, nivelul de trai al
persoanelor angrenate în acest proces va scădea vertiginos, multe dintre ele
nefiind capabile să se autoîntreţină.

Efecte particulare asupra statutului femeilor rome
Femeile rome sunt implicate în migrație într-o proporţie comparabilă cu cea
a bărbaţilor, iar activitǎțile pe care le au sunt de asemenea comparabile.
În general, răspunsurile la chestionare și la interviuri demonstrează faptul că
femeile rome erau consultate şi aveau un cuvânt real de spus în luarea
deciziilor la nivelul familiei şi înainte de a ȋncepe sǎ meargǎ ȋn strǎinǎtate,
impactul migraţiei în Norvegia fiind unul minim sub acest aspect. Cu toate
acestea, condiţiile în care se desfăşoară migraţia contribuie la apariţia unor
modificǎri în cadrul familiei extinse, cu consecințe asupra importanței
opiniilor femeilor rome.
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Remarcǎm, ȋnsǎ, o diferenţiere în funcţie de vârstă, femeile în vȃrstǎ, fiind
mai conservatoare. Unul dintre episoadele sugestive este momentul în care
unul dintre autorii studiului, de sex masculin, a fost fotografiat alături de
copiii din comunitate. În momentul în care a invitat-o şi pe o tânără mamă
să intre în cadru, aceasta a acceptat, dar mai multe femei în vârstă au atras
atenţia că un astfel de comportament nu este permis, dat fiind cǎ respectiva
persoană era căsătorită. Tânăra mamă a cedat imediat în faţa opiniilor
exprimate de femeile în vârstă.
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Concluzii şi recomandări
Studiul a scos în evidență mai multe aspecte decȃt au fost prevăzute inițial.
De exemplu, discriminarea nu apare ȋn discursul respondenților; diferențele
sunt percepute a fi mai degrabă inechități sociale: “românii au o stare mai
bună”, iar comportamentele diferite sunt explicate prin afecte: “norvegienii
sunt miloși”.
Principala problemă/soluție identificată de romii din localitate este lipsa
locurilor de muncă, respectiv nevoia de a avea în regiune oportunități de
angajare. Deși majoritatea romilor intervievați sunt implicați în activități cu
caracter economic, de tip întreprinzător, acestea au caracter sporadic, de
subzistență, iar așteptarea romilor din aceste comunități este exprimată sub
forma nevoii de asistență: “să ni se dea”.
Din păcate, autoritățile nu joacă un rol important ȋn viața acestor oameni.
Așa cum reiese din răspunsuri, romii din comunitățile vizate de noi apelează
în primul rȃnd la rude, în caz de probleme. Cea mai cunoscută autoritate și
cea cu care interacționează cel mai des este medicul. Respondenții nu știau
din ce partid face parte primarul și nu-și puteau imagina ce ar face ca primar
(răspunsul este “ar da la toata lumea”, fără elemente concrete).
Studiul a arătat că migrația are efecte pozitive asupra comunităților vizate.
Principalul efect pozitiv identificat este la nivel familial: o mai bună înțelegere
în cadrul familiei, între membrii familiei, datorită faptului că nu au mai puține
lipsuri materiale. Nivelul de trai a crescut: venituri cât de cât regulate, case
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mai mari, cu condiții de igienă mai bune, dar romii sunt prinși în același ciclu
al subzistenței (cerșit-cheltuieli curente), din care nu reușesc să iasă. Întradevăr, banii strânși în tările scandinave sunt folosiți doar pentru cheltuielile
curente, de subzistență și nu sunt investiți în afaceri etc. care să le asigure
un venit și care să îi scoată din acest cerc vicios.
În privința femeilor rome, emanciparea lor nu are legătură cu poziția din
cadrul familiei, dat fiind, că așa cum a rezultat din cercetare, în cea mai mare
parte a cazurilor sunt co-decidenți în legătură cu aspectele importante din
viața familiei.
Dacă pe termen scurt, situația lor este îmbunătățită printr-un trai mai bun și
o mai bună înțelegere în familie, pe termen lung, femeile rome nu
beneficiază pe deplin de migrația în țările scandinave: nu sunt expuse la alte
roluri de gen și nu benefiază de emancipare economică.

Recomandări


Investiții în România care să asigure locuri de muncă



Investițiile ar trebui să vizeze comunitățile sărace, indiferent de etnie



Activități de tip inclusiv, care sǎ se adreseze tuturor persoanelor,
indiferent de etnie



Cursuri de limbă în țările scandinave (populația romă nu are acces la
valorile, know-how ale țărilor de migrație)



Cursuri orientate pe planuri de afaceri și pe activități antreprenoriale
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Înfiinţarea în Norvegia a unui centru care să direcţioneze romii spre
acele activităţi unde necesarul de forţă de muncă nu este acoperit şi
care să le ofere asistenţă pentru angrenarea în activităţi productive
în conformitate cu normele legale



Investirea în educația și emanciparea femeilor rome (ateliere de
dezvoltare personală, de antreprenoriat etc.)
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