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cărţi
Barbu, Daniel: Romii în discursul public românesc. Îndrumar de bune practici/Roma and the
Public Discourse in Romania. Best Practice Guidelines. Romani CRISS, 2011. 68 p.
Abstract. Lucrarea bilingvă elaborată de către profesorul universitar Daniel Barbu conţine analiza manifestărilor antiroma în
discursul public românesc. Se constată că în lipsa unei culturi politice a respectării demnităţii umane şi a vocaţiei
responsabilităţii faţă de cetăţean, exprimarea în arena publică a unor opinii încărcate de prejudecăţi şi dispreţ la adresa
romilor este acceptabilă şi acceptată de către politicieni şi vectorii de opinie, precum şi de către publicul larg. Lucrarea
reprezintă totodată un îndrumar dedicat politicienilor români. Astfel, pe lângă argumentele legale şi istorice privind
consecinţele negative ale folosirii elementelor rasiste, xenofobe în discursul politic şi public, la nivelul societăţii româneşti în
ansamblul ei, lucrarea oferă şi soluţii concrete pentru asigurarea respectării demnităţii umane a membrilor grupurilor
minoritare. Analiza este structurată în şase capitole, concentrându-se pe următoarele tematici: Romii – o problemă politică;
Romii – o dilemă constituţională; Romii – o victimă istorică; Romii – un test al calităţii democraţiei; Romii – o responsabilitate
românească; Ce trebuie făcut?.
Publicaţia a fost realizată în cadrul proiectului Mecanisme de monitorizare a politicilor publice şi a discursului politicienilor privind
romii, implementat de Romani CRISS, cu sprijinul financiar al fondului Balkan Trust for Democracy.
Lucrarea poate fi găsită integral pe pagina web a organizaţiei Romani CRISS:
http://www.romanicriss.org/PDF/Indrumar_de_adresare%20politicieni.pdf.

reviste, articole
Anuarul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, Series HISTORICA, tom L, 2011.
Abstract. Anuarul actual al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” din Cluj-Napoca conţine patru studii care abordează fenomene
legate de minorităţile naţionale din România. În blocul tematic Elite şi identitate apare studiul lui Mihai Adrian Panu intitulat
Strategii discursive ale extremei drepte în presa bănăţeană interbelică: Cazul publicaţiei „Svastica Banatului” (pp. 141–153).
Următoarele două lucrări sunt încadrate în blocul tematic intitulat Istorie şi identitate: articolul Concluziile comisiei de anchetă
pentru „Cercetarea neregulilor săvârşite cu ocazia evacuării evreilor din Cernăuţi” (1941) elaborat de către Liviu Cărare (pp. 251274), respectiv studiul Hungarians Living in Romania between 1956–1965. Minority Status and Communitarian Identity [Maghiari
din România între 1956–1965. Statut minoritar şi identitate comunitară] semnat de către Katalin Prunel (pp. 275–292). În blocul
tematic Dezbateri apare studiul lui Dragoş Sdrobiş intitulat Naţional şi naţionalism în educaţia românească interbelică
(1918–1939) (pp. 341–354).
Articolele anuarului pot fi descărcate de pe pagina web a Institutului de Istorie „G. Bariţiu”: http://www.historicacluj.ro/anuar2011_cuprins.php.
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Katalog. Bücher der Rumäniendeutschen – Rumäniendeutsche Bücher 1990–2011 [Catalog.
Cărţi ale germanilor din România, cărţi germane din România, 1990–2011], Echo der
Vortragsreihe, Sonderbeilage, nr. 77, 2011.
Abstract. Echo der Vortragsreihe (Ecoul Asociaţiei) este o publicaţie lunară a Asociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie a
Adulţilor, membră a Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş Severin. A devenit o tradiţie ca an de an, în cadrul
evenimentului Zilele Literaturii Germane la Reşiţa, să apară în cadrul revistei câte o ediţie specială dedicată cărţilor de limba
germană din România. Ediţia specială nr. 77, cu titlul Cărţi ale germanilor din România, cărţi germane din România, 1990–2011 a
apărut cu 314 de pagini, care cuprind 1.603 titluri de cărţi. Catalogul este unica întreprindere de agest gen din România şi
pune în evidenţă cărţile, apărute după evenimentele din decembrie 1989, care au ca autori germani sau au un conţinut
despre minoritatea germană din România. Cărţile evidenţiate în catalog pot fi găsite pentru lectură sau cercetare la Biblioteca
Germană „Alexander Tietz“ din municipiul Reşiţa. La sfârşitul 2011, acest catalog a fost pus la dispoziţia bibliotecilor şi
institutelor de cercetare din ţară şi de peste hotare, care au drept scop studiul minorităţii germane din România.

Ţiu, Ilarion: Migraţia ilegală a românilor în anul 1989. Aspecte socio-demografice. Sfera
Politicii, nr. 166, decembrie 2011, pp. 116–122.
Abstract. În această cercetare profilul socio-demografic al emigrantului de cetăţenie română din anul 1989 este stabilit prin
metode cantitative. Datele au fost culese din Notele de frontieră redactate de către Securitate cu privire la evenimentele
petrecute la graniţele cu Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria şi URSS pe parcursul anului 1989, documente păstrate la Arhiva
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Pe lângă numărul transfugilor interceptaţi de către autorităţi, în
aceste documente sunt înregistrate informaţii legate de vârsta acestora, ocupaţia şi judeţul de provenienţă. În cazul în care
transfugii arestaţi aparţineau etniilor maghiară sau germană, şi acest aspect a fost consemnat în documente.
Datele statistice arată, printre altele, că cele mai multe tentative de trecere ilegală a frontierei s-au înregistrat la graniţa cu
Ungaria, majoritatea transfugilor aparţin etniei maghiare, provin din judeţe de pe graniţa de vest a României şi au meserii
lucrative. Autorul sugereză că motivul principal al migrării este cel economic şi nu cel politic.
Articolul poate fi consultat pe site-ul revistei Sfera Politicii: http://www.sferapoliticii.ro.

proiecte, rapoarte de cercetare
Ancheta sociologică Stereotipuri, prejudecăţi şi discriminare etnică: Perspectiva romilor,
Romani CRISS, 2011
Descriere. Cercetarea cantitativă a fost realizată pe bază de chestionar în perioada mai–iunie 2011, aplicat pe un eşantion
reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia de romi de peste 18 ani. Ancheta surprinde atitudinile şi opiniile populaţiei
de etnie romă cu privire la cele mai importante aspecte legate de fenomenul discriminării, precum: importanţa discriminării
ca problemă socială în România; tipurile de discriminare cel mai des întâlnite în viaţa de zi cu zi; grupurile/categoriile sociale
cele mai expuse discriminării; cunoaşterea instituţiei publice responsabilă de soluţionarea cazurilor de discriminare;
atitudinea subiecţilor faţă de declaraţiile cu caracter rasist ale actorilor politici; atitudinea responenţilor faţă de măsurile
afirmative destinate grupurilor vulnerabile.
Rezultatele cercetării arată că: 1) în percepţia etnicilor romi discriminarea este un fenomen larg răspândit în România; 2)
subiecţii se autopercep ca fiind cea mai discriminată dintre categoriile de peresoane vulnerabile din România în raport cu
care şi-au exprimat percepţia (femeile de etnie romă, persoane cu HIV, persoane cu orientare homosexuală etc.); 3) situaţiile
în care intervievaţii percep în cea mai mare măsură discriminarea se regăsesc în momentul angajării şi în privinţa câştigurilor
din muncă pe care le pot obţine, respectiv s-au simţit discriminaţi în accesarea serviciilor medicale; 4) persoanele şi instituţiile
cu atribuţii specifice în sprijinirea comunităţii rome, respectiv prevenirea şi soluţionarea cazurilor de discriminare sunt puţin
cunoscute şi înregistrează un grad scăzut de încredere; 5) în opinia intervievaţilor comportamentele şi atitudinile
discriminatorii ale persoanelor publice influenţează negativ atitudinea generală a ne-romilor faţă de romi; 6) respondenţii
apreciază şi susţin măsurile afirmative îndreptate către ei.
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Studiul a fost realizat de către TOTEM Communication pentru Romani CRISS – Centrul Romilor Pentru Intervenţie Socială şi
Studii în cadrul proiectului Zurale Roma, finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.
Textul studiului poate fi accesat pe pagina web a Romani CRISS:
http://www.romanicriss.org/PDF/Stereotipuri,%20prejudecati%20-%20perspectiva%20romilor%20cercetare%202011.pdf.

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, workshopuri
Conferinţa Minorităţile naţionale din România. Perspective juridico-instituţionale şi culturalistorice, 8 decembrie 2011, Iaşi
Descriere. Manifestarea organizată de către Facultatea de Drept a Universităţii „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi a fost una
interdisciplinară, reunind reprezentanţi ai organizaţiilor minorităţilor naţionale (Asociaţia Pro Roma, reprezentată prin
preşedintele ei, d-na Margareta Herţanu şi Comunitatea Evreilor din Iaşi, reprezentată de d-l Abraham Ghiltman), istorici (d-l
conf.dr. Cristian Sandache), filosofi (lect.dr.Antonio Sandu) şi jurişti (lect. dr. Marius Bălan, lect.dr. Mihaela Roxana Prisacariu).
Subiectele abordate au fost centrate pe relaţia minoritate-majoritate, tema fiind explorată din ambele perspective. Pentru o
mai clară imagine asupra evenimentului, prezentăm în continuare titlurile comunicărilor: Romii în spaţiul românesc
(Margareta Herţanu, preşedintele Asociaţiei Pro Roma); Din istoria comunităţii evreilor din Iaşi (Abraham Ghiltman,
preşedintele Comunităţii Evreieşti din Iaşi); Consideraţii privind cetăţenia evreilor (lect.dr. Marius Bălan, Universitatea„Al.I.Cuza”);
Consideraţii privind contribuţia evreilor în cultura şi civilizaţia românească (conf.dr. Cristian Sandache, Universitatea „Mihail
Kogălniceanu”); Minoritatea italiană din România. O analiză semiotică (lect.dr. Antonio Sandu, Universitatea „Mihail
Kogălniceanu”); Tratamentul preferenţial ca mijloc şi egalitatea efectivă ca scop în protecţia minorităţilor naţionale din România
(lect.dr. Mihaela Roxana Prisacariu, Universitatea „Mihail Kogălniceanu”). Dezbaterile s-au încheiat cu analiza semnificaţiei şi
perspectivelor identităţii etnice diverse în contextul globalizator actual.
Programul conferinţei poate fi accesat pe pagina web a Universităţii „Mihail Kogălniceanu”:
http://www.umk.ro/images/phocagallery/cercetare/zileleumk/2011/confmin.pdf.

Conferinţa Învăţarea limbii rromani – importanţă şi metode, 16 decembrie 2011, Târgu Mureş
Descriere. Conferinţa a fost organizată de către Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă din Târgu
Mureş. CISPER a fost înfiinţat în aprilie 2011 în cadrul proiectul Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea
forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă, proiect cofinanţat din Fondul Social European şi
implementat de către Asociaţia Pakiv România (beneficiar) în parteneriat cu Asociaţia Divers, Asociaţia Amare Phrala, Agenţia
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate Bucureşti şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema S.A. Cu ocazia
conferinţei a fost lansat şi Cursul online de limba rromani pentru începători elaborat în cadrul acestui proiect de către prof. dr.
Gheorghe Sarău şi adaptat online de către o echipă de experţi.
Mai multe informaţii în legătură cu proiectul menţionat şi conferinţă găsiţi pe pagina web CISPER: http://www.cis-rom.ro,
respectiv pe pagina web a Asociaţiei Divers: http://www.divers.org.ro.

Conferinţa Multilingvism şi interculturalitate în relaţiile interetnice din România, 17 decembrie
2011, Târgu Mureş
Descriere. Conferinţa a făcut parte din programul intitulat Poduri şi Bariere în Relaţiile Interetnice organizată de către Asociaţia
Divers în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României. Comunicatele prezentate în cadrul
conferinţei au fost: Multilingvism si interculturalitate în relaţiile interetnice susţinută de către Smaranda Enache, copreşedinte
Liga Pro Europa; Metode de promovare a multilingvismului şi interculturalităţii de către Zoltán Soós, directorul Muzeului
Judeţean Mureş; Contribuţia cercetării în domeniul minorităţilor naţionale la relaţiile interetnice de către Iulia Hossu, cercetător la
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale; repectiv Posibilităţile învăţării limbilor minorităţilor naţionale în
comunităţile multietnice de către Gheorghe Sarău.
Informaţii în legătură cu această conferinţă se găsesc pe pagina web a Asociaţiei Divers: http://www.divers.org.ro.
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despre buletinul informativ Noutăţi
Lucrările ştiinţifice recent apărute şi evenimentele de importanţă majoră în domeniul cercetării minorităţilor naţionale din
România incluse în acest buletin informativ nu constituie o listă completă. Cei interesaţi să coopereze la realizarea lui sunt
rugaţi să ne contacteze la adresa centru.doc@ispmn.gov.ro. Cei care nu doresc să primească acest buletin informativ sunt
invitaţi să ne contacteze în acest sens.
Informaţii detaliate în legătură cu proiectul Noutăţi în cerecetarea minorităţilor naţionale din România şi numerele anterioare
ale buletinului informativ se găsesc pe pagina de internet ISPMN [http://ispmn.gov.ro/].
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