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Începând cu 1 aprilie 2013 ISPMN derulează un proiect internațional de cercetare în parteneriat cu
Univeritatea din Manchester (UK), Fondation Maison des Sciences de L'homme (Fr), Universitatea din Granada
(S), Universitatea din Verona (I), Consiliul Local al oraşului Manchester (UK), Forumul european al romilor şi
nomazilor (Fr). Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin FP7, (European Commission under the
Seventh Framework Programme). Titlul proiectului este MIGROM12 - Migraţia romilor din România în Europa
de Vest: Cauze, efecte şi strategiile de abordare pentru viitor [The migration of Romanian Roma to Western
Europe: Causes, effects, and future engagement strategies]. Coordonatorul principal al proiectului este prof.
Yaron Matras, Universitatea din Manchester (UK). Perioada de desfăşurare a proiectului este de 4 ani. Partenerii
din proiect vor analiza procesul de migrare şi acomodare în patru state de destinaţie (Regatul Unit, Franţa, Italia,
Spania) a romilor din România. ISPMN are rolul de a coordona şi facilita cercetarea pe teritoriul României mai
ales în comunităţile de origine, de unde provin romii care migrează către aceste ţări din vestul Europei. Institutul
va acorda o bursă postdoctorală unui cercetător care va avea sarcina de a face cercetare de teren în aceste
comunităţi împreună cu 2 cercetători ISPMN, Toma Stefánia și Fosztó László, pentru a înţelege cauzele locale şi
efectele migraţiei în mijlocul comunităţilor. În faza de diseminare a proiectului ISPMN va avea un rol-cheie prin a
facilita şi distribui rezultatele proiectului în sfera publică din România precum şi în elaborarea propunerilor de
politici publice pentru abordarea fenomenului de migrare a romilor din România.
Mai multe detalii aflaţi aici.
În perioada 1-12 aprilie 2013, s-a desfăşurat la Cluj-Napoca programul intitulat European Intensive Program Roma Rights and Discrimination - approaches of a right based social and educational work [Program
Intensiv european - Discriminare şi drepturile romilor - abordări ale asistenţei sociale şi a educaţie bazate pe
drepturi]. Scopul programului a fost acela de a analiza teme precum: apartenenţa etnică, status social, inegalitate,
diversitate, conflicte şi solidaritate într-o perspectivă comparativă în ţările europene. Gazda programului în
Cluj-Napoca a fost Universitatea Babeş-Bolyai, iar partenerii internaţionali: Universidad do Minho (Portugalia),
Coburg University of Applied Science and Arts (Germania), Autonomous University of Barcelona (Spania), Free
University of Bozen (Italia), Professionshøjskolen UCC (Danemarca) şi Eötvös Lóránd Tudományegyetem
(Ungaria). Participanţii programului au fost studenţii universităţilor mai sus amintite. Pe parcursul programului,
studenţii au avut ocazia de a participa la prelegeri susţinute de către profesori, cercetători locali şi internaţionali.
Din partea ISPMN, Horváth István (preşedinte) a susţinut discursul de deschidere oficială a evenimentului, iar în
data de 4 aprilie, Fosztó László (cercetător ISPMN), a susţinut prezentarea cu titlul Romii în Europa: Dezbateri
ştiinţifice şi politici publice şi în data de 5 aprilie, Toma Stefánia (cercetător ISPMN) a susţinut prelegerea
intitulată Fortressization of Europe: the Migration of Romanian Roma. Mai multe detalii referitoare la program
puteţi găsi aici.
Miercuri, 10 aprilie 2013, Csongor Könczei (cercetător ISPMN) a participat la Societatea Clujeană (Kolozsvár
Társaság) la o masă rotundă privind prezentarea şi păstrarea a culturii tradiţionale, în special a folclorului
muzical în cultura de elită şi de masă. La dezbatere a participat şi muzicologul Szép Gyula, directorul Operei
Maghiare din Cluj, moderator fiind Bardocz Sándor, redactor la TVR Cluj.
Joi, 11 aprilie 2013, s-a desfăşurat la sediul ISPMN lansarea volumului intitulat Romanes. Tradiţia integrării
la romii gabori din Transilvania, autor Martin Olivera. Volumul a fost tradus din limba franceză şi publicat de
Editura ISPMN la finalul anului 2012. La lansare a fost prezent autorul, precum şi Iulia Haşdeu (lectorul ştiinţific al
volumului), ea fiind şi cea care a prezentat volumul. Lansarea a fost urmată de o masă rotundă cu tema Forme
de incluziune „tradiţională" a romilor în comunităţi locale la care au participat următorii antropologi: Martin
Olivera (Franţa), Iulia Haşdeu (Elveţia/România), Elisabeth Tauber (Italia) şi Cătălina Tesar (România). Masa
rotundă l-a avut ca moderator pe László Fosztó (cercetător ISPMN). Problema centrală a discuţiei a fost analiza
diferitelor forme de integrare socială la nivelul comunităţilor locale cât şi la nivelul reţelelor regionale sau chiar mai
largi. Una dintre concluziile discuţiei a fost că aceste forme de integrare sunt bazate pe idei şi sisteme de
simboluri diferite de cele propuse şi implementate de către stat şi societatea civilă sub tema generică de
„incluziune a romilor". Reacţii în presă aflaţi aici: RO şi MG.
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În perioada 11-14 aprilie 2013, a avut loc în Cluj-Napoca seminarul de cercetare intitulat Gen, etnicitate şi
clasă în studiile despre romi: încotro intersecţionalitatea (lor)?. Seminarul a fost finanţat de către Reţeaua
academică europeană de studii asupra romilor şi a fost organizat de către Iulia Haşdeu (antropologii al UNIGE Universitatea de la Geneva) şi Cătălina Tesăr (antropolog la Muzeul Ţăranului Român - Bucureşti). Au participat
şi antropologii Elisabeth Tauber (Italia) şi Gergő Pulay (Ungaria) ca lectori. Beneficiarii seminarului au fost zece
masteranzi şi doctoranzi din Europa Centrală şi de Est, interesaţi de tema intersecţionalităţii. Programul
seminarului a constat din prelegeri ţinute de către experţi naţionali şi internaţionali, respectiv o serie de discuţii în
cadrul cărora participanţii au avut ocazia de a-şi prezenta propriile lucrări şi să participe la discuţii. Seminarul s-a
încheiat cu o masă rotundă la care au participat experţi şi cercetători locali. Partenerii instituţionali ai seminarului
au fost Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice şi Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor
Naţionale. Din partea ISPMN au participat la eveniment: Plainer Zsuzsa, Fosztó László şi Toma Stefánia.
Programul seminarului îl puteţi accesa aici.
În perioada 19-20 aprilie 2013, Peti Lehel şi Jakab Albert Zsolt (cercetători ISPMN) au participat la conferinţa
intitulată Kulturális gyakorlat és reprezentáció [Practici culturale şi reprezentare] organizată de Asociaţia
Etnografică „Kriza János", la Odorheiu Secuiesc. Peti Lehel a ţinut o prelegere cu titlul A falusi gazdálkodás
változásai egy erdélyi településen [Schimbarea strategiilor agrare într-un sat transilvănean] în care autorul a
abordat tema schimbărilor economice apărute în satele agrare după integrarea în U.E., strategiile economice
practicate de către diferiţi membri ai comunităţilor etnice. Titlul prezentării lui Jakab Albert Zsolt a fost
Megemlékezési ünnepségek Kolozsváron a 19. században [Strategii de comemorare în Cluj în secolul XIX].
Prezentarea lui a descris evenimentele de comemorare şi a analizat strategiile şi funcţiile comemorărilor din
oraşul Cluj, în secolul XIX.
Marţi, 23 aprilie 2013, la sediul ISPMN a avut loc Seminarul de film pe tematica minorităţilor. Aceste seminarii
sunt menite să creeze un cadru de discuţii pentru cei interesaţi de filmul documentar, în mod special de
modalităţile în care minorităţile etnice şi problematica lor sunt reprezentate în materialele vizuale. Filmul
programat pentru această întâlnire a fost Carmen Meets Borat (2008, 60'), regizor Mercedes Stalenhoef.
Vizionarea filmului a fost urmată de discuţii moderate de către Gabriel Troc (conferenţiar UBB).
Joi, 25 aprilie 2013, la sediul ISPMN a avut loc Seminarul de film pe tematica minorităţilor. Filmul programat
pentru această întâlnire a fost Năvodul (2012, 41'), regizor: Florin-Ioan Silaghi. Documentarul Năvodul face parte
din seria intitulată Marginalizaţi în centrul atenţiei. Această serie este iniţiată de către Ordinul Iezuiţilor din
România şi este compusă din 4 materiale audiovizuale. Materialul din acest documentar prezintă mărturiile de
viaţă ale unor oameni care trăiesc printre noi. Unii sunt departe de cei dragi şi de locurile în care s-au născut,
încercând să trăiască printre noi şi cu noi. Aceste interviuri-mărturie sunt un mijloc de comunicare prin care cei
marginali pot spune o parte din poveştile lor de viaţă.
Proiecţia a fost urmată de discuţii cu regizorul filmului şi cu invitaţii săi Davis Kayibanda (refugiat) şi Iulian Budău
S.J. (preşedintele JRS - Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi din România).
Pe parcursul celui de-al doilea semestru universitar, studenţii interesaţi de problematica minorităţilor naţionale pot
efectua stagiul de practică profesională în cadrul ISPMN. Practica profesională este un proiect iniţiat de către
Centrul de documentare. Astfel, prin intermediul unor programe de practică, studenţii pot beneficia de asistenţa
cercetătorilor din cadrul institutului, în vederea formării lor profesionale. La cerere, studenţii pot beneficia de
consultanţa oferită de către cercetătorii ISPMN în pregătirea şi derularea propriilor cercetări. Ariile de interes în
care se pot desfăşura aceste stagii de practică sunt următoarele: documentarea cercetărilor ştiinţifice asupra
minorităţilor naţionale din România - RE/SEARCH, bază de date bibliografice „Bibliografie cu studiile şi
reprezentările despre romii din România şi Europa", monitorizarea presei, cadastrul minorităţilor. Mai multe detalii
despre acest proiect precum şi modalităţile de înscriere le puteţi afla aici.
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În cursul lunii aprilie, partenerii proiectului SEEMIG au predat două rapoarte de ţară: unul despre evaluarea
pe termen lung a proceselor migratorii, dinamica forţei de muncă şi a capitalului uman, iar celălalt despre
culegerea de date şi sistemele de colectare a datelor referitoare la populaţie şi migraţie. Rapoartele furnizează
informaţii pentru efectuarea unor analize comparative la nivelul Europei de Sud-Est, scopul principal al proiectului
fiind întărirea capacităţii administraţiei publice în elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor, pornind de
la seturi de date empirice superioare calitativ. Partenerii din România ai proiectului sunt ISPMN (experţi tematici
Kiss Tamás şi Horváth István), Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Harghita. Rezultatele
cercetărilor vor fi dezbătute în cadrul conferinţei organizate la Budapesta în data de 22 mai 2013, Interproject
event on the challenges of demographic change, migratory and labour market processes in South Eastern
Europe, respectiv descrise pe scurt în buletinul informativ al proiectului.
Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina web SEEMIG şi ISPMN.
Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet. Pentru mai
multe detalii în legătură cu aceste evenimente aceştia sunt rugaţi să ne contacteze la adresa
centru.doc@ispmn.gov.ro, urmând ca cercetătorii implicaţi să le pună la dispoziţie mai multe materiale.
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