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„Diversitate nu este un neologism. Acesta este un adevăr lingvistic.
Cuvântul este folosit de fiecare dintre etniile din România. Cu grijă, ca
să nu accepte în conţinutul său celelalte etnii. La nivelul relaţiilor
interetnice, diversitatea rămâne, aşadar, un neologism. Pentru a reduce
distanţa dintre cuvânt şi realitate, CRDE şi-a asumat rolul de translator.
Un translator care transformă neologismul în normalitate.”
Mircea Toma, membru al Consiliului de Administraţie
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Misiune. Valori
Misiunea Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală este de a contribui la construcţia
democraţiei în România prin ameliorarea climatului interetnic şi promovarea principiilor echităţii
şi păcii etnoculturale.
Premisele activităţii CRDE
În efortul său de a acomoda un număr mare de minorităţi naţionale, reprezentând un procent
semnificativ din populaţia ţării, România are de înfruntat o serie de provocări în procesul de
democratizare.
În ciuda faptului că în ultimii ani s-au înregistrat iniţiative civice notabile, evoluţia democratică a
României întâmpină greutăţi, legate în mare măsură de existenţa practicilor discriminatorii şi de tratarea
neadecvată, la nivel de politici, a problemelor privind minorităţile. Problemele existente în acest
domeniu includ lipsa unor soluţii instituţionale general acceptate privind concilierea şi acomodarea
diferenţelor etnoculturale, numărul redus de specialişti care să elaboreze şi să implementeze politici
adecvate nevoilor celor 20 de minorităţi, precum şi lipsa unui cadru instituţionalizat al dialogului
interetnic care să contribuie la conştientizarea problemelor legate de diversitatea etnoculturală.
Poziţionare
CRDE contribuie la îmbunătăţirea relaţiilor etnice punând în valoare diversitatea.
Obiective
 Dezvoltarea unui climat favorabil relaţiilor interetnice în România
 Creşterea participării şi a vizibilităţii minorităţilor în sfera publică
 Promovarea dialogului interetnic
 Iniţierea de parteneriate interetnice
 Promovarea unor politici publice privind diversitatea etnoculturală
 Încurajarea şi asistarea organizaţiilor neguvernamentale ale minorităţilor
 Cercetarea, documentarea şi monitorizarea relaţiilor interetnice
 Cooperarea cu autorităţile locale în vederea promovării intereselor minorităţilor
 Iniţierea de parteneriate cu autorităţile publice
 Promovarea unor practici de bună guvernare în comunităţi multietnice
 Susţinerea minorităţilor etnice în afirmarea identităţii culturale
 Promovarea de programe educaţionale în spiritul multiculturalităţii
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Evaluarea activităţilor. Perspective
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală administrează un număr considerabil de programe
în domeniul relaţiilor interetnice, derulând sau sprijinind proiecte care vizează diferitele aspecte ale
acomodării diversităţii etnoculturale: buna guvernare a comunităţilor multietnice, îmbunătăţirea relaţiilor
etnice prin activităţi de dezvoltare comunitară, cercetare şi documentare privind minorităţile naţionale,
educaţie multiculturală, dialog interetnic.
În intenţia de a determina un impact pe termen lung la nivelul relaţiilor interetnice din România, CRDE
combină activităţi de dezvoltare comunitară cu sesiuni de formare, asistenţă şi dezvoltare instituţională
pentru actorii relevanţi pentru dinamica mediului multicultural, cercetare şi editare de publicaţii.
În perioada parcursă de la înfiinţarea sa, CRDE a contribuit la promovarea bunei guvernări în
comunităţile multietnice, prin activităţi de formare adresate cadrelor de poliţie şi funcţionarilor din
administraţia publică locală care îşi desfăşoară activitatea în comunităţi multiculturale.
Între 2000 şi 2007 peste 400 de ofiţeri şi subofiţeri de poliţie au beneficiat de cursuri de formare în
domeniul prevenirii şi gestionării conflictelor, iar la nivelul a 19 comunităţi multiculturale a avut loc un
proces de facilitare a dialogului intra-comunitar în vederea îmbunătăţirii situaţiei romilor, în cadrul
programului „Promovarea bunei guvernări în comunităţi multiculturale. Acces şi participare a
minorităţilor etnice la viaţa publică”, desfăşurat în parteneriat cu Inspectoratul General al Poliţiei
Române. În vederea încurajării tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale să opteze pentru o carieră în
rândul poliţiei, în perioada aprilie-mai 2007, în judeţele Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş şi Satu
Mare s-a desfăşurat campania de informare Misiune posibilă.
Programul de „Parteneriate şcolare” derulat de CRDE între 2000–2002 a contribuit semnificativ la
promovarea educaţiei multiculturale în România, prin sprijinirea de parteneriate între şcoli cu predare
în limbile minorităţilor naţionale şi şcoli cu predare în limba română. Nu mai puţin de 67 de şcoli au
beneficiat de sprijin prin acest program, nu mai puţin de 1.500 de copii şi tineri de diferite etnii – români,
maghiari, romi, saşi – au descoperit, jucându-se împreună, că, deşi vorbesc limbi diferite, au toţi
aceleaşi preocupări şi pasiuni şi au învăţat, lucrând împreună, să privească cu respect cultura şi
tradiţiile celorlalţi. Preocupările CRDE în domeniul educaţiei s-au materializat în măsuri de sprijin pentru
succesul educaţional al copiilor defavorizaţi prin editarea de manuale de limba română pentru clasele
cu predare în limbile minorităţilor naţionale, dezvoltarea unei curricule şi a unui material didactic pentru
un curs opţional de Educaţie multiculturală pentru clasele a III-a şi a IV-a şi sesiuni de formare pentru
20 de cadre didactice române care predau elevilor aparţinând minorităţilor naţionale. Profesorii au
manifestat un interes crescut pentru promovarea cursului opţional amintit mai sus în anul şcolar 2005–
2006, astfel încât manualul este testat în 20 de clase de profesorii care au participat la proiect.
În eforturile sale de a promova dialogul interetnic, CRDE a dezvoltat un parteneriat multicultural
pentru Cluj, un proiect care monitorizează implementarea drepturilor minorităţilor la nivel local. Strategia
Clujul Multicultural, elaborată prin implicarea tuturor actorilor locali interesaţi, a fost inclusă în strategia
de dezvoltare locală a oraşului Cluj-Napoca, şi a contribuit la stabilirea unui parteneriat valoros între
CRDE şi Primăria Cluj-Napoca. Implementarea proiectului a reuşit să determine problemele legate de
drepturile minorităţilor la nivelul politicilor publice locale, să creeze un diagnostic al nevoilor diferitelor
comunităţi etnice şi a percepţiilor lor despre „celălalt” precum şi să identifice priorităţi legate de
problematica minorităţilor. A fost dezvoltată o reţea locală, menită să stimuleze dialogul interetnic,
dezbateri publice pe tematica diversităţii etnice în Cluj-Napoca şi o politică publică menită să dezvolte
dialogul şi cooperarea interetnică, răspunzând problemelor prioritare identificate de cetăţeni. Campania
naţională Apreciază diversitatea urmăreşte îmbunătăţirea percepţiei şi aprecierii diversităţii. Relatând
povestea unor personaje, prin intermediul unei serii de spoturi TV, afişe, cărţi poştale, dar şi a unui
pachet educaţional, campania promovează diversitatea etnică şi culturală din România.

7

În vederea îmbunătăţirii accesului la viaţa publică a minorităţilor etnice, CRDE urmăreşte consecvent să
contribuie la dezvoltarea capacităţilor administraţiei publice locale din comunităţi multietnice.
Astfel, în 2002, Centrul a dezvoltat şi pilotat un model de formare şi asistenţă pentru funcţionari publici,
facilitând punerea în practică a prevederilor legale privind folosirea limbilor minorităţilor etnice în
administraţie, în 8 aşezări urbane cu populaţie multietnică. În perioada 2005–2007, CRDE a pus în
practică o nouă iniţiativă care şi-a propus să aducă îmbunătăţiri la nivelul relaţiilor interetnice prin
intermediul dezvoltării comunitare, facilitând dialogul şi cooperarea dintre cetăţeni şi reprezentanţii
administraţiei publice locale în 6 comunităţi multietnice din judeţele Alba, Caraş Severin, Cluj, Mureş,
Sălaj.
Implementarea programului regional „Îmbunătăţirea relaţiilor etnice în Sud-Estul Europei” a constituit un
permanent proces de învăţare. Acest proces este marcat nu doar prin sesiunile de instruire adresate
liderilor comunitari şi membrilor organizaţiilor neguvernamentale implicate în dezvoltarea locală sau
prin munca de facilitare comunitară, ci şi de diferitele nivele de implementare ale programului.
Flexibilitatea modelului abordat – finanţări directe (granturi) combinate cu activităţi de facilitare
comunitară – ne-a permis să înglobăm din mers experienţa etapelor anterioare şi să ne adaptăm foarte
uşor într-un mediu atât de dinamic şi provocator cum este cel al relaţiilor interetnice. Au fost alocate
fonduri pentru 46 de proiecte ce au implicat peste 50 de comunităţi multietnice şi 11 grupuri etnice:
aromâni, ceangăi, cehi, germani, maghiari, lipoveni, romi, români, sârbi, turci, ucraineni; 17 comunităţi
au fost facilitate în cadrul modulului de dezvoltare comunitară, iar numărul total de persoane care au
beneficiat de implementarea programului este de cca. 40.000.
O componentă importantă a activităţii Centrului o constituie proiectele de documentare şi cercetare
privind minorităţile etnice şi religioase. Între 2000 şi 2002, CRDE a realizat anual Barometrul
Relaţiilor Etnice, dezvoltând un instrument de analiză a climatului interetnic din România. În 2004
Centrul a pregătit editarea unui volum cu studii cantitative privind evoluţia climatului interetnic în
România, aşa cum este reflectată ea de dinamica indicatorilor din barometrul Relaţiilor Etnice. Alte
cercetări iniţiate de CRDE au vizat analiza participării la guvernare a minorităţilor naţionale din Centrul
şi Estul Europei, dezvoltarea unei baze de date privind proiectele implementate în perioada 1990–2000
în sprijinul comunităţilor de romi din România, realizarea unei serii de rapoarte şi a unui documentar
fotografic despre minorităţile naţionale din România. CRDE a publicat până în prezent 19 volume, 17 în
Colecţia Diversitate Etnoculturală în România, iar 2 în seria Sinteze, având ca preocupare analiza
relaţiilor etnice în România postcomunistă, studiul fenomenelor naţionaliste şi xenofobe şi restituirea
unor importante documente de arhivă privind politicile de stat faţă de minorităţile romilor, maghiarilor şi
evreilor.
La 18 decembrie 2007, “în semn de apreciere a contribuţiei deosebite aduse de CRDE la dezvoltarea şi
promovarea relaţiilor interetnice în România”, organizaţia a primit din partea Guvernului României –
Departamentul pentru Relaţii Interetnice medalia aniversară emisă la aniversarea a zece ani de la
înfiinţarea acestui departament guvernamental.
Aceşti primi opt ani au reprezentat perioada de maturizare a CRDE, urmare a unui drum plin de
provocări şi învăţăminte, legate atât de dezvoltarea şi implementarea de proiecte care să contribuie la
realizarea obiectivelor propuse, cât şi de dorinţa de afirmare ca un actor reper pentru domeniul relaţiilor
etnice din România. Eforturile noastre au vizat în această perioadă şi specializarea resurselor umane şi
dezvoltarea instituţională, stabilirea de relaţii de cooperare şi parteneriat cu organizaţii
neguvernamentale şi instituţii publice, atragerea de fonduri şi diversificarea surselor de finanţare. În tot
acest timp au fost stabilite parteneriate noi şi noi linii de acţiune au fost identificate – asistarea
instituţiilor publice în dezvoltarea de politici în sprijinul minorităţilor etnice, desfăşurarea de campanii de
advocacy pentru promovarea valorilor diversităţii etnoculturale, dezvoltarea unor sesiuni de formare şi
dezvoltarea organizaţiei ca un centru de resurse important în domeniul managementului diversităţii.
Privim spre viitor cu speranţa că experienţa căutărilor acestor ani de început ne va ajuta în procesul de
consolidare şi afirmare instituţională.
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Programe
I. Iniţiative de bună guvernare în comunităţi multietnice
1.1. Promovarea bunei guvernări în comunităţi
multiculturale. Accesul şi participarea minorităţilor etnice la
viaţa publică
Scopul programului este promovarea bunei guvernări a comunităţilor
multietnice şi îmbunătăţirea accesului minorităţilor la viaţa publică.
Programul are la bază experienţa şi parteneriatul creat cu
Inspectoratul General al Poliţiei în programul „Prevenirea şi
gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multietnice”, care a
urmărit combaterea discriminării şi prevenirea conflictelor în medii
multiculturale. Astfel, între 2000–2002 au fost organizate 14 stagii de
formare, la care au participat peste 350 de subofiţeri de poliţie din 26
de judeţe.
În timp ce datele recensământului din 2002 arată că minorităţile
etnice din România reprezintă 10,5% din totalul populaţiei, rapoarte
recente apreciază că mai puţin de 1% din lucrătorii de poliţie aparţin
unei comunităţi etnice minoritare. Programul sprijină punerea în
aplicare a Legii privind Statutul poliţistului (legea 440/2002), care
prevede că, acolo unde numărul persoanelor aparţinând minorităţilor
etnice este peste 20%, poliţia locală trebuie să angajeze
ofiţeri/subofiţeri de poliţie care vorbesc limba minorităţilor respective.
Activităţile programului includ stagii de instruire pentru ofiţeri de
poliţie, vizând formarea de abilităţi şi livrarea de cunoştinţe în ceea
ce priveşte managementul diversităţii. În 2003-2004 au fost
organizate 3 astfel de sesiuni de formare, având ca beneficiari 63 de
cadre de poliţie din conducerea departamentelor de Poliţie de
proximitate, Poliţie judiciară şi Prevenirea criminalităţii, din 21 de
judeţe multiculturale ale ţării.
Începând cu ianuarie 2006, alte 3 sesiuni de formare au fost
organizate, 63 de ofiţeri de poliţie din 21 de comunităţi au fost
formaţi în comunicare şi dialog interetnic cu accent pe comunitatea
romă. Astfel, la nivelul programului toate inspectoratele judeţene de
poliţie din ţară au beneficiat de stagiile de formare.

Coordonator de proiect:
Gábor Ádám
Asistent coordonator:
Monica Căluşer
Perioada de desfăşurare:
2000–2007
Acoperirea geografică:
Naţională
Buget 2005–2007:
39.000 EUR
Finanţatori:
– Fundaţia pentru o Societate
Deschisă România
– Ministerul de Afaceri Externe
al Norvegiei
– Uniunea Europeană, Iniţiativa
Europeană pentru Democraţie şi
Drepturile Omului
– Ministerul Norvegian al
Afacerilor Externe
– Uniunea Europeană,
Programul Dezvoltarea Societăţii
Civile, Componenta Democraţie,
drepturile omului, statul de drept
şi independenţa justiţiei
– Office for Democratic
Institutions and Human Rights –
OSCE
– Fundaţia Communitas
Parteneri:
– Institutul pentru Cercetarea şi
Prevenirea Criminalităţii
– Şcoala de Subofiţeri de Poliţie
“Vasile Lascăr”, Câmpina, din
cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei
– Şcoala de Agenţi de Poliţie
“Septimiu Mureşan”, ClujNapoca
T

T

Programul promovează şi un model de dialog comunitate-poliţie în
vederea prevenirii conflictelor, prin organizarea unei serii de întâlniri,
la nivel local, între poliţie, reprezentanţii autorităţilor locale şi grupurile etnice din comunitate. Astfel de
întâlniri au fost organizate în perioada 2000-2006 în 19 localităţi multiculturale: Cugir (jud. Alba), Buzău
(jud. Buzău), Reşiţa (jud. Caraş-Severin), Dragalina (jud. Călăraşi), Cojocna (jud.Cluj), Cobadin (jud.
Constanţa), Moroieni şi Răcari (jud. Dâmboviţa), Segarcea (jud. Dolj), Galaţi (jud. Galaţi), Corund (jud.
Harghita), Căzăneşti (jud. Ialomiţa), Sângeorgiu de Mureş (jud. Mureş), Nocrich (jud. Sibiu), Alexandria

9

(jud. Teleorman), Jurilovca (jud. Tulcea), Călimăneşti-Căciulata (jud.
Vâlcea), Panciu şi Popeşti (jud. Vrancea).
Peste 1.200 de reprezentanţi din aprox. 200 de comunităţi locale
multietnice au participat la aceste întâlniri, dezvoltându-şi astfel
abilităţile în a sprijini cooperarea dintre grupurile etnice şi autorităţile
locale, în a propune soluţii pentru problemele comunităţii şi în a
dezvolta planuri de acţiune la nivel local pentru îmbunătăţirea
situaţiei romilor.
În vederea încurajării tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale să
opteze pentru o carieră în rândul poliţiei, în perioada aprilie-mai
2007, în judeţele Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureş şi Satu Mare
s-a desfăşurat campania de informare Misiune posibilă.
Pentru informarea publicului larg şi a grupului ţintă, au fost elaborate
două tipuri de materiale: un afiş color (poza alăturată), precum şi o
broşură informativă. Ambele materiale au fost elaborate în 3 limbi
(română, maghiară şi romani). Prin intermediul inspectoratelor
şcolare ale judeţelor implicate, materialele informative au fost
transmise celor mai multor clase liceale, fiind vizate în special
clasele a XI-a şi a XII-a. Totodată, prin amabilitatea
compartimentelor de prevenire ale inspectoratelor de poliţie,
materialele au ajuns şi la birourile şi posturile de poliţie.
Pentru a asigura o informare directă a posibililor candidaţi, în 23 de
şcoli şi licee cu limba de predare maghiară şi slovacă au fost
organizate sesiuni de informare, în special pentru clasele a X-a, a
XI-a şi a XII-a.
Pentru informarea tinerilor de etnie romă, au fost organizate întâlniri speciale cu mediatori şcolari, cu
lideri informali ai comunităţilor de romi şi cu posibili candidaţi din judeţele Cluj şi Mureş.
În 2003 a apărut în cadrul colecţiei Sinteze, editată de CRDE, volumul „Poliţia şi comunităţile
multiculturale din România", sub îngrijirea editorilor Ioaneta Vintileanu şi Gábor Ádám. Volumul, menit a
genera mai multă responsabilitate civică în administrarea consecinţelor diversităţii, conţine o sinteză a
experienţelor acumulate în implementarea programului în perioada 2001-2002, şi a fost distribuit tuturor
inspectoratelor judeţene de poliţie, ONG-urilor active în domeniul drepturilor omului, reprezentanţilor
mass-media.
Programul a avut un impact important la nivel de politici. Conform raportului Oficiului Naţional pentru
Romi din aprilie 2002, privind implementarea Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, prevederi
importante din noua Lege privind Statutul poliţistului (legea 440/2002, Art. 77) sunt consecinţe ale
colaborării CRDE cu Inspectoratul General al Poliţiei. Includerea în programa de învăţământ a Şcolii de
Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr" şi a Şcolii de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” a cursului Relaţia
poliţist-comunitate în diversitate etnică, culturală, confesională este o consecinţă directă a colaborării
CRDE cu această instituţie de formare a agenţilor de poliţie.
T

T

T

T

1.2. Drepturile minorităţilor în practică în Sud-Estul Europei
Aderarea la Uniunea Europeană nu a adus cu sine continuarea măsurilor şi dorinţei autorităţilor de a
adresa problemele minorităţilor, aşa cum era de aşteptat. Ultimele două rapoarte de monitorizare a
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accesului României la UE (din mai şi septembrie 2006) subliniau
faptul că România mai are încă multe de făcut în privinţa combaterii
discriminării, rasismului, xenofobiei şi intoleranţei, a îmbunătăţirii
situaţiei romilor dar şi referitor la adoptarea Legii Minorităţilor
Naţionale.
Ca urmare, proiectul a urmărit monitorizarea şi susţinerea măsurilor
luate de autorităţile române pentru a răspunde recomandărilor făcute
de Uniunea Europeană cu privire la situaţia minorităţilor.

Coordonatoare de proiect:
Mariana Sălăgean
Perioada de desfăşurare:
2006–2007
Acoperire geografică:
Naţională
Buget:
25.000 EUR
Finanţator:
– King Baudouin Foundation
– Partnership Beyond Borders,
East East Program
– Friedrich Ebert Stiftung

Obiectivele proiectului s-au concentrat pe aducerea în discuţie a
situaţiei romilor din România şi a modului în care autorităţile române
răspund recomandărilor UE privind îmbunătăţirea situaţiei acestei
etnii, monitorizarea planului de implementare şi a măsurilor dezvoltate de Guvernul României cu privire
la calendarul de implementare al Strategiei de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor, susţinerea procesului de
reformă în instituţiile care sunt desemnate să susţină şi să aplice legislaţia antidiscriminare, readucerea
pe agenda publică a discuţiilor referitoare la Legea Minorităţilor Naţionale, dar şi dezvoltarea
capacităţilor la nivelul administraţiei cu privire la acomodarea diversităţii la nivel local.
În cadrul proiectului au fost realizate două rapoarte de monitorizare, unul ce examina câteva dimensiuni
ale efortului României de a îmbunătăţii situaţia romilor, celălalt a urmărit să creeze o imagine asupra
eforturilor României de a combate discriminarea, rasismul, xenofobia şi intoleranţa.
Raportul Măsuri privind discriminarea, xenofobia, rasismul şi intoleranţa în spaţiul public
românesc a surprins eforturile legislative şi instituţionale în combaterea discriminării, a analizat
activitatea Consiliului pentru Combaterea Discriminării, precum şi iniţiativele legislative de modificare şi
completare a cadrului legal de combatere a discriminării. S-a oprit de asemenea şi asupra relaţiei dintre
poliţie şi comunităţile de romi, un alt subiect aflat mereu în atenţia forurilor europene, precum şi asupra
manifestărilor rasiste, xenofobe de pe stadioanele româneşti.
Raportul Se poate ieşi din impas? Inventar de probleme şi soluţii privind situaţia romilor din
România şi-a propus să identifice principalele probleme legate de situaţia comunităţii roma, să treacă în
revistă modalităţile prin care s-a încercat, dar nu întotdeauna s-a reuşit, rezolvarea acestora, pentru a
încheia cu o serie de recomandări. Una din concluziile autorilor raportului (Marian Chiriac şi Alina
Constantinescu) este că rezolvarea problemelor minorităţii roma este un proiect complex, schiţat în
mare, dar căruia pare să îi lipsească viziunea şi ale cărui rezultate întârzie să apară. Pentru rezolvarea
situaţiei este nevoie de voinţă politică, iar acest lucru se face în primul rând prin coerenţa politicilor
publice şi prin alocarea de suficiente resurse pentru implementarea lor.
Sesiunile de instruire dezvoltate pentru reprezentanţii autorităţilor locale din regiunea de dezvoltare
N-V au fost organizate în colaborare cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia
Publică Locală Cluj şi au urmărit conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor cu privire la problematica
diversităţii şi asigurarea unor instrumente de acomodare a acesteia. Cele trei sesiuni de formare
organizate au inclus o prezentare a diversităţii etnoculturale din România, a instrumentelor legale pe
care autorităţile le au la dispoziţie la nivel local, cu accent pe ne-discriminare. La cererea participanţilor,
ultima sesiune de instruire s-a orientat asupra managementului conflictelor în comunităţi multietnice şi
asupra unor metode de a le soluţiona.
Dezbaterile publice referitoare la Proiectul de lege a Statutului Minorităţilor Naţionale propuse în
cadrul proiectului s-au transformat într-un eveniment de o mai mare anvergură, graţie suportului
financiar primit din partea programului East East – Partnerships Beynd Borders al OSI şi al Fundaţiei
Friedrich Ebert Stiftung. Workshopul organizat la mijlocul lunii octombrie a permis lărgirea cadrului şi
tematicii discuţiilor, materialele prezentate acoperind modele şi exemple din regiune dar şi din vestul
Europei, ţări în care au fost dezvoltate o serie de instrumente de acomodare a diversităţii la nivel local.
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La workshop au participat politicieni, experţi, membrii ai unor organizaţii neguvernamentale din
Macedonia, Croaţia şi Serbia.
Activităţile proiectului au adus pe agenda publică subiecte importante legate de situaţia minorităţilor în
România, urmărind modul în care autorităţile române au îndeplinit obligaţiile şi responsabilităţile
asumate înaintea aderării la UE.

1.3. Monitorizarea activităţii parlamentare a reprezentanţilor
minorităţilor naţionale
Scopul proiectului este de a contribui la construcţia democratică a
României prin creşterea eficienţei reprezentării minorităţilor naţionale
în Parlament. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Asociaţia Pro
Democraţia.
T

Proiectul şi-a propus monitorizarea activităţii parlamentarilor,
reprezentanţi ai minorităţilor naţionale pe trei dimensiuni: activitatea
individuală, activitatea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale
şi activitatea organizaţiilor minorităţilor naţionale reprezentate în
Parlament.
Membrii comunităţilor etnice au fost consultaţi în cadrul unor focusgrupuri şi interviuri cu privire la modul de reprezentare a intereselor
şi problemelor lor în Parlamentul României şi în cadrul organizaţiilor
care îi reprezintă, la nevoile lor şi la comunicarea cu reprezentanţii.

Coordonatoare de proiect:
Monica Căluşer
Asistentă:
Corina Bucea
Perioada de desfăşurare:
2006–2007
Acoperire geografică:
Naţională
Buget:
37.500 EUR
Finanţator:
– Uniunea Europeană, prin
Programul PHARE –
Dezvoltarea Societăţii Civile,
Componenta Democraţie,
drepturile omului, statul de drept
şi independenţa justiţiei.
Partener:
Asociaţia Pro Democraţia

Concluziile monitorizării, publicate atât sub formă tipărită cât şi pe
pagina de internet a CRDE, au fost discutate într-o serie de trei
dezbateri publice cu participarea parlamentarilor, a presei, a
beneficiarilor şi a reprezentanţilor organizaţiilor active în domeniul minorităţilor.

Proiectul a adus pe agenda publică subiectul eficienţei sistemului de reprezentare a minorităţilor
naţionale în contextul dezbaterii privind schimbarea sistemului electoral în România.

II. Educaţie multiculturală
2.1. Educaţia multiculturală în şcoli
Proiectul îşi propune elaborarea unui pachet educaţional de
educaţie multiculturală (manual de educaţie multiculturală, caiet de
exerciţii, ghid metodologic) pentru a promova multiculturalismul şi
dialogul intercultural în şcoli şi a creşte vizibilitatea minorităţilor
etnoculturale în curricula şcolară.
Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, s-a dezvoltat un curriculum
şi s-au elaborat materialele didactice pentru un curs opţional de
educaţie multiculturală care să se predea la clasele a III-a sau a IVa. Un număr de 20 de învăţători (10 care predau în limbi ale
minorităţilor, 10 care predau în limba română) care au propus cursul
opţional în anul şcolar 2005–2006 au beneficiat de trei sesiuni de
formare menite a le oferi instrumentele necesare pentru aplicarea
manualului la clasă.

Coordonatoare de proiect:
Monica Căluşer, Anca Săndescu
Perioada de desfăşurare:
2004–2007
Buget 2004–2007:
13.000 EUR şi 73.500 LEI
Finanţator:
– Departamentul pentru Relaţii
Interetnice
– Fundaţia King Baudouin,
Belgia
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În perioada septembrie 2005–iunie 2006 manualul a fost utilizat
pentru prima dată în 20 de clase de învăţătorii formaţi în cadrul
programului, aceştia beneficiind de mentorat pe parcursul livrării
cursului.
Proiectul a fost implementat în peste 40 de şcoli din 9 judeţe din
Transilvania (Alba, Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş,
Satu Mare, Sălaj, Sibiu) în anul şcolar 2006–2007 şi în 2007–2008.
La finalul proiectului, a fost elaborată o recomandare către Ministerul
Educaţiei Cercetării şi Tineretului care include propunerile unor
specialişti şi rezultatele cursurilor pentru profesori în vederea
includerii în programele şcolare de elemente ale diversităţii în
predarea literaturii, geografiei şi istoriei în ciclul primar.
Materialele didactice elaborate constau într-un manual care cuprinde atât teme multiculturale, cât şi
subiecte cu specific intercultural, un ghid al învăţătorului şi un caiet al elevului. Materialele au fost
publicate şi diseminate în 2006 cu sprijinul financiar al Guvernului României, Departamentul pentru
Relaţii Interetnice.

2.2. Succesul şcolar al copiilor romi
Proiectul îşi propune să sprijine copiii dezavantajaţi în procesul de
învăţare a scrisului şi cititului prin dezvoltarea de instrumente
specifice de evaluare şi îmbunătăţire a acestor abilităţi. Proiectul
constă în dezvoltarea de metode de evaluare a nivelului de
cunoaştere a scrisului şi cititului şi elaborarea de strategii de tutorat
pentru îmbunătăţirea acestora. O serie de materiale vor fi dezvoltate
în cadrul proiectului în limbile ţărilor partenere în proiect, incluzând
ghidurile de formare şi instrumentele de evaluare.

Coordonatoare de proiect:
Monica Căluşer
Perioada de desfăşurare:
2005–2007
Acoperire geografică:
România, Bulgaria, Croaţia,
Republica Moldova, Slovacia,
Slovenia
Buget 2005–2007:
172.000 USD
Finanţator:
– Roma Education Fund

Diseminarea expertizei acumulate în cadrul proiectului se va face la
nivelul organizaţiilor preocupate de problematica romă, în cadrul
reţelelor Step-by-step şi Reading and Writing for Critical Thinking
(RWCT), prin intermediul partenerilor în proiect: Nadacia Skola
Dokoran, Slovacia, Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională, România, Asociaţia Lectura şi
Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice, România, Asociaţia Bulgară de Lectură, Bulgaria, Centrul
Educaţional ProDidactica, Republica Moldova, Forumul pentru libertate în educaţie, Croaţia, Centrul de
Cercetare şi Dezvoltare a Iniţiativelor Pedagogice, Step by Step, Slovenia.
Principalele activităţi ale proiectului includ patru sesiuni de formare de formatori, dezvoltarea de
instrumente comune de lucru, traducerea şi adaptarea lor la specificul lingvistic al ţărilor participante în
proiect, testarea instrumentelor şi diseminarea lor în fiecare dintre cele cinci ţări participante. Astfel 21
de profesori au fost formaţi cu scopul de a dezvolta metode de evaluare a nivelului de cunoaştere a
scrisului şi cititului şi elaborarea de strategii de tutorat pentru îmbunătăţirea acestora. Aceştia vor
disemina mai departe informaţia, atât prin formare, cât şi prin elaborarea de materiale.
Iniţiativa este o premieră în regiune, numeroasele iniţiative şi eforturi menite a sprijini copiii romi în
procesul educaţional şi a reduce nivelul abandonului şcolar nefiind bazate pe cercetări privind modul în
care copilul dobândeşte abilităţi de scris şi citit. Proiectul se bazează pe rezultatele cercetărilor şi
metodelor dezvoltate în alte părţi ale lumii, în special în Statele Unite şi Noua Zeelandă.
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2.3. Europa Centrală în perspectivă comparată –
Parteneriatul pentru educaţie globală
De la evenimentele dramatice din 1989, ţările Central Europene au
experimentat promovarea guvernării democratice şi a tranziţiei la
economia de piaţă. Totodată, guvernele din Europa post-comunistă
s-au confruntat cu diversitatea etnică şi implicaţiile unei societăţi
multietnice. Această realitate complexă constituie subiectul a trei
cursuri desfăşurate la Universitatea din Tuebingen, Universitatea
Tehnică din Chemnitz, Germania, Universitatea Babeş-Bolyai, ClujNapoca, România şi Universitatea Central Europeană, Budapesta,
Ungaria.

Coordonatoare de proiect:
Monica Căluşer, Ágnes Veres
Perioada de desfăşurare:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007
Acoperire geografică:
Germania, Ungaria, România
Buget 2007:
45.000 EUR
Finanţatori:
– Hobart and William Smith
College, New York
– Union College, New York

Programul urmăreşte familiarizarea unui grup de studenţi americani
de la colegiile Hobart and William Smith şi Union College, New York,
cu realităţile Europei Centrale prin intermediul unei serii de cursuri
desfăşurate pe perioada unui semestru în Germania, România şi
Ungaria. CRDE coordonează desfăşurarea în România a activităţilor
proiectului, partenerul său în proiect fiind Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul
Universităţii Babeş-Bolyai.
Din 2003, câte doi studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative, Cluj-Napoca au
beneficiat împreună cu studenţii americani de program. În Cluj-Napoca grupul de studenţi a participat la
cursuri sub îndrumarea profesorilor Irina Kantor, Levente Salat de la Facultatea de Ştiinţe Politice şi
Ovidiu Pecican de la Facultatea de Studii Europene.
Alături de cele trei cursuri susţinute de profesori locali, programul în Cluj-Napoca mai include excursii în
Transilvania, Maramureş şi Moldova pentru ca studenţii să se familiarizeze atât cu specificul zonei, cât
şi cu obiceiurile şi tradiţiile locale. O serie de întâlniri cu personalităţi şi reprezentanţi ai unor instituţii
locale sunt menite să completeze informaţiile şi experienţele studenţilor.

III. Promovarea dialogului interetnic
3.1. Campania “Apreciază diversitatea”

A aprecia diversitatea înseamnă în primul rând a conştientiza existenţa acesteia – este premisa de la
care a pornit campania „Apreciază diversitatea”, o campanie naţională de îmbunătăţire a percepţiei şi
aprecierii diversităţii. Relatând povestea unor personaje, prin intermediul unei serii de spoturi TV, afişe,
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cărţi poştale, dar şi a unui pachet educaţional, campania
promovează diversitatea etnică şi culturală din România. Gaborul
Lali îşi aminteşte cu emoţie de vremurile copilăriei lui când „...era
inundaţie...soldaţii puneau saci de nisip să nu intre apa...şi îl
trimiteau să vadă la televizor ce notă a luat Nadia Comăneci...”;
evreul Remus Turda ne arată că trecutul bunicii lui care a
supravieţuit lagărului de la Auschwitz trebuie transmis fetiţei sale,
Sara; poliţistul maghiar Szabolcs ne demonstrează că „poţi să fii
poliţist oriunde, numai om să fii”...acestea sunt poveştile lor, parte
din poveştile noastre!
Campania s-a adresat publicului larg transmiţând acelaşi mesaj prin
mijloace audio-vizuale complementare, precum şi cadrelor didactice
şi, implicit, elevilor, care beneficiază de materiale educaţionale cu un
conţinut bogat în informaţie ilustrând diversitatea şi metode de
cunoaştere şi apreciere a acesteia.

Coordonatoare de proiect:
Amelia Gorcea
Perioada de desfăşurare:
ianuarie 2007 – decembrie 2007
Acoperire geografică:
naţională
Buget: 63.600 EUR
Finanţator:
Uniunea Europeană, programul
PHARE 2004 Societate Civilă
Partener:
Asociaţia Lectura şi Scrierea
pentru Dezvoltarea Gândirii
Critice (ALSDGC)
T

T

T

T

T

T

T

T

HT

TH

T

Mijloacele folosite în cadrul campaniei au constat în difuzarea
alternativă a 7 spoturi TV pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR Cultural,
TVR Internaţional, TVR Cluj, difuzări în cadrul reţelei Realitatea TV
cu acoperire în Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Cluj Napoca,
Târgovişte; distribuţia a 7.000 cărţi poştale şi 1.050 afişe purtând
acelaşi mesaj pozitiv de promovare a diversităţii, în Cluj Napoca,
Bucureşti, Sibiu, Timişoara şi Iaşi. Materialele tipărite au fost
distribuite în locaţii intens circulate precum cămine studenţeşti,
librării, mall-uri, cinema, cafenele, ceainării, baruri, dar şi instituţii şi
diverse organizaţii.
Pentru creşterea impactului calitativ, campania a avut şi o componentă de învăţare, constând în
dezvoltarea, promovarea şi diseminarea unui pachet educaţional, un instrument care ajută profesorii să
urmărească obiective care ţin de formarea de valori şi atitudini prin lecţii. Pachetul educaţional conţine
calendarul multicultural „Apreciază diversitatea” şi ghidul metodologic „Calendar multicultural.
Diversifică-ţi predarea!”.
Pentru a sensibiliza cadrele didactice şi elevii în legătură cu tema campaniei şi modalităţile de folosire a
calendarului multicultural în predare, au fost organizate 28 de ateliere didactice livrate în 7 judeţe:
Bistriţa Năsăud, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Suceava. Au participat aproximativ 700
de cadre didactice din 500 de şcoli, atât din mediul rural, cât şi din mediul urban.
Produsele campaniei au fost prezentate în cadrul unor evenimente publice şi promovate cu ajutorul
mass-mediei. Ele sunt în continuare accesibile oricărei persoane interesate, fiind postate pe site-ul
www.apreciaza-diversitatea.ro.
HTU

UTH

Pe lângă monitorizarea şi evaluarea internă a proiectului, a fost realizată o evaluare externă, o analiză a
impactului campaniei din punct de vedere publicitar. Astfel, a fost realizat un sondaj online cu
persoanele care au fost expuse campaniei "Apreciază diversitatea". Complementar, au fost realizate
focus-grupuri, iar în ceea ce priveşte difuzările TV, pe baza orelor de difuzare, s-a efectuat analiza de
specialitate. Concluzia generală a evaluării externe a menţionat impactul crescut al campaniei din punct
de vedere al mecanismelor publicitare şi a notat importanţa unei prezenţe media semnificative în sensul
măsurării unor rezultate relevante.
Promovarea mesajului campaniei şi a produselor realizate în cadrul proiectului va continua şi în 2008,
acestea ilustrând cu succes abordarea CRDE, aceea de a promova diversitatea ca o resursa valoroasă
a unei comunităţi.
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3.2. Parteneriat pentru Clujul multicultural. Monitorizarea
implementării drepturilor minorităţilor la nivel local
Scopul acestui proiect este de a promova cooperarea şi dialogul
interetnic în Cluj-Napoca prin monitorizarea şi îmbunătăţirea
drepturilor minorităţilor la nivel local.
T

Această iniţiativă este rezultatul unei întâlniri din Bitola, Macedonia,
întâlnire organizată în noiembrie 2005 de Friedrich Ebert Foundation
la care au participat CRDE şi Primăria Cluj-Napoca. Proiectul
promovează modelul de bună practică al ţărilor scandinave în ţări
precum România, Bulgaria, Albania, Macedonia şi Serbia.

Coordonatoare de proiect:
Monica Căluşer
Perioada de implementare:
2006–2007
Acoperire geografică:
Cluj-Napoca
Buget 2006:
18.000 EUR
Finanţator:
Friedrich Ebert Stiftung
Partener:
Primăria Cluj-Napoca

Proiectul se adresează administraţiilor publice locale şi comunităţilor
locale – majoritate şi minorităţi – şi implică autorităţile locale,
organizaţiile neguvernamentale, reprezentanţi ai comunităţilor etnice, experţi, specialişti şi media.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: o evaluare a problemelor legate de drepturile minorităţilor la
nivelul politicilor publice locale, un diagnostic al nevoilor şi al percepţiilor diferitelor comunităţi etnice
despre „celălalt” şi al priorităţilor la nivel local legate de problematica minorităţilor, dezvoltarea unei
reţele locale menite să stimuleze dialogul interetnic, dezbateri publice despre diversitate în Cluj-Napoca
şi dezvoltarea unei politici publice locale menite să îmbunătăţească dialogul şi cooperarea interetnică,
răspunzând la problemele prioritare identificate de către cetăţeni.
În acest proiect, CRDE şi Primăria Cluj-Napoca au realizat un sondaj de opinie privind relaţiile
interetnice din Cluj-Napoca, o serie de interviuri cu membrii ai tuturor grupurilor etnice (incluzând şi
noile minorităţi reprezentate de imigranţi). Rezultatele acestor analize, precum şi recomandările privind
valorificarea diversităţii culturale au fost sintetizate în Strategia Clujul Multicultural.
Adoptată prin Hotărârea nr. 353 din 26 iunie 2007 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca,
Strategia de dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca defineşte dezvoltarea politicilor comunitare în
domeniul multiculturalismului ca una din direcţiile strategice prioritare pentru perioada 2007-2013,
preluând şi însuşindu-şi majoritatea programelor operaţionale propuse prin documentul de mai sus.

3.3. CRDE la Civiliada de la Peninsula 2007
La ediţia din 2007 a festivalului Peninsula/Félsziget din Târgu Mureş
au fost programate peste 200 de evenimente culturale. Organizatorii
Coordonatoare de proiect:
Corina Bucea, Ágnes Veres
au pregătit un „festival verde", ecologic, unul apolitic şi multicultural,
Perioada de implementare:
în care distracţia şi cultura să ocupe părţi sensibil egale; numai
iunie-iulie 2007
corturile au ocupat 2.500 metri pătraţi, iar pe patru scene au
Acoperire geografică:
concertat, în cele cinci zile, 100 de formaţii şi 35 de DJ. Au fost
Cluj-Napoca, Târgu Mureş
prezente trupe precum LGT din Ungaria, Kosheen, The Exploited,
Buget 2007:
Gogol Bordello, Theatre of Tragedy sau DJ precum Kiss Arena,
1.000 EUR
Pendulum, Tom Novy, Ferry Corsten, Andy C. sau Plump DJ. Au
Finanţator:
fost pentru prima dată bungee-jumping, respectiv carting, sporturi
Surse proprii
tradiţionale şi sport extrem, sărituri în apă şi aquatlonul, cu întreceri
de înot, darts, skanderberg şi pocher Texan. De asemenea, au fost
corturi cu body painting, portrete şi caricaturi, concurs de graffiti, sculptură, tricouri personalizate, măşti
funerare egiptene, făcute după faţa clientului. Nu în ultimul rând, au fost prezentate selecţii de filme de
la festivalurile din ultimii doi ani, respectiv Astra – Sibiu şi Alter-native Târgu-Mureş din 2006, iar din
acest an, B-ucharEST, Mediawave.
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Printre programe un rol important a ocupat Civiliada, destinată
organizaţiilor neguvernamentale care au ca domeniu de activitate
educarea tinerilor, prevenirea şi rezolvarea problemelor acestei
categorii, implicând şi participarea acestora.
Pe parcursul celor cinci zile, cele 30 de organizaţii, printre care şi
CRDE, au desfăşurat programe care, pe lângă prezentarea
organizaţiei, au mobilizat şi implicat participanţii festivalului în diferite
activităţi interesante şi interactive şi s-au încadrat în atmosfera
festivalului (desfăşurându-se în corturi sau în aer liber).
CRDE a participat pentru prima dată la acest festival, cu următoarele
activităţi:
 stand de prezentare a activităţilor şi publicaţiilor CRDE;
 stand de prezentare a oportunităţilor de studiu la CEU
(Central European University, Budapesta);
 prezentare scurt metraje pe tema drepturilor omului;
 concurs afişe Mesaj pentru diversitate.
Conform regulamentului concursului, participanţii au realizat desene
despre modul în care ei percep diversitatea. Concursul s-a bucurat
de un mare succes, zeci de participanţi s-au implicat în creaţie, de
cele mai multe ori aşezându-se pe jos, în faţa standului CRDE.
Câştigătorii concursului au primit un mp3 player, tricouri şi materiale
publicitare din partea Centrului de Informare Europa din cadrul
CRDE.
H

H

3.4. Ziua Minorităţilor Naţionale – La porţile Europei
CRDE, în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice a
organizat în data de 17 decembrie 2006, în Cluj-Napoca, Ziua
Naţională a Minorităţilor, care şi-a propus să sensibilizeze populaţia
majoritară, autorităţile publice şi media în ceea ce priveşte importanţa
minorităţilor naţionale în societatea noastră şi să informeze publicul
despre contribuţia minorităţilor naţionale la dezvoltarea regiunii.
Evenimentul a cuprins o serie de manifestări: un târg al ONG-urilor,
lansarea pachetului educaţional „Educaţie Multiculturală”, o dezbatere
pe baza Strategiei de Dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca, un
festival multietnic.
Târgul ONG a adunat mai multe organizaţii care promovează
drepturile omului şi protecţia minorităţilor naţionale. Târgul le-a oferit
posibilitatea să îşi promoveze proiectele, evenimentele, materialele,
posterele, costumele folclorice, mâncărurile tradiţionale etc.
Un alt moment important al evenimentului l-a constituit lansarea
pachetului educaţional „Educaţie Multiculturală”, cuprinzând un
manual pentru clasele a III-a şi a IV-a care le prezintă copiilor
caracteristicile fiecărei minorităţi naţionale din ţară, un ghid
metodologic şi un caiet al elevului. Lansarea a continuat cu o masă
rotundă despre Clujul multietnic, unde a fost dezbătută Strategia
pentru dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca şi au fost făcute o serie

Coordonator de proiect:
Gábor Ádám
Perioada de implementare:
noiembrie-decembrie 2006
Acoperire geografică:
Cluj-Napoca
Buget 2006:
28.000 LEI
Finanţator:
Departamentul pentru Relaţii
Interetnice din cadrul Guvernului
României
Partener:
Departamentul pentru Relaţii
Interetnice din cadrul Guvernului
României
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de recomandări privind diversitatea etnoculturală în Cluj pentru sustenabilitatea procesului de
dezvoltare locală. La discuţii au participat reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, reprezentanţi ai
administraţiei publice locale, ONG-uri, instituţii educaţionale, media etc.
Cinci reprezentanţi ai minorităţilor naţionale din Cluj au participat la festivalul multietnic şi au fost
prezentate creaţii artistice şi culturale ale armenilor, evreilor, germanilor, maghiarilor şi romilor.
Spectacolul a ilustrat diversitatea tradiţiilor şi a valorilor culturale din Cluj. Pe întreaga durată a
evenimentului, au fost distribuite materiale promoţionale.
Evenimentul organizat cu ocazia Zilei Minorităţilor Naţionale din România a reuşit să informeze publicul
despre minorităţile naţionale din Cluj, să dezvolte un parteneriat între instituţii publice şi ONG-uri din
Cluj. Dezbaterile au contribuit la asumarea şi definirea identităţii multietnice a oraşului şi la promovarea
unor variate canale de comunicare între diversele grupuri etnice.

IV. Dezvoltare comunitară în comunităţi multietnice
4.1. Consolidarea capacităţii organizaţiilor
neguvernamentale din mediul rural de a răspunde nevoilor
comunităţii
Proiectul urmăreşte consolidarea capacităţilor organizaţiilor
neguvernamentale din mediul rural de a răspunde nevoilor
comunităţilor locale şi intenţionează să construiască pornind de la
rezultatele unui proiect anterior, Dezvoltarea capacităţilor
organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural de a răspunde
nevoilor comunităţii.
Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de organizaţii
neguvernamentale din 10 localităţi rurale din judeţele Alba, Bacău,
Mureş, Sălaj, Timiş, Tulcea. Proiectul porneşte de la nevoile locale,
oferindu-le organizaţiilor comunitare un cadru de dezvoltare
instituţională adaptat specificului lor.

Coordonatoare de proiect:
Amelia Gorcea
Asistentă:
Ágnes Veres
Perioada de desfăşurare:
octombrie 2005–octombrie 2006
Acoperire geografică:
Alba, Bacău, Mureş, Sălaj,
Timiş, Tulcea
Buget 2005–2006:
20.000 EUR
Finanţatori:
Uniunea Europeană, programul
Dezvoltarea Societăţii Civile,
Componenta Dezvoltarea
Sectorului ONG – PHARE 2003
T

T

Activităţile constau în instruirea unui număr de 20 de persoane,
membri ai organizaţiilor comunitare din 10 localităţi rurale în vederea
dezvoltării de capacităţi şi abilităţi în ceea ce priveşte scrierea
propunerilor de finanţare, accesarea şi gestionarea fondurilor şi
managementul relaţiilor de parteneriat, desfăşurarea unei sesiuni de prezentare a programului SAPARD
pentru 20 de reprezentanţi ai 10 ONG-uri şi 10 reprezentanţi ai autorităţilor locale, oferirea de
consultanţă adaptată nevoilor specifice celor 10 organizaţii comunitare, elaborarea unor instrumente
specifice de lucru de către fiecare dintre organizaţiile beneficiare (propuneri de finanţare, prezentarea
organizaţiei în faţa finanţatorilor – rapoarte anuale, pliante de prezentare, baze de date cu posibili
finanţatori, parteneri), adaptarea pachetului de instruire şi consultanţă pentru nevoile şi specificul
organizaţiilor comunitare, consolidarea unei reţele de organizaţii active în mediul rural care promovează
dezvoltarea comunitară.
Proiectul a avut un impact relevant contribuind la întărirea capacităţii instituţionale şi operaţionale a
sectorului ONG dar şi răspunzând nevoilor locale, influenţând în consecinţă mediul. Activităţile
proiectului au sprijinit 10 ONG-uri rurale să devină furnizori de servicii pentru comunitatea locală şi să
devină parteneri eficienţi ai autorităţilor locale. Misiunile organizaţiilor beneficiare sunt în general să
sprijine dezvoltarea locală, deci să complementeze munca autorităţilor publice. Având resurse
financiare sărace, organizaţiile locale contribuie la participarea publică în identificarea nevoilor şi
T
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rezolvarea problemelor. Acestea au rolul de a facilita coeziunea socială a comunităţii locale, multe
dintre ele având o serie de iniţiative culturale şi educaţionale.
Proiectul va permite grupurilor ţintă implicate o mai bună cunoaştere a mediului neguvernamental şi o
performanţă profesională crescută în ceea ce priveşte funcţionarea unui ONG. Prin abilităţile dezvoltate
şi instrumentele de lucru elaborate, membrii activi ai organizaţiilor comunitare vor fi capabili să
reprezinte mai eficient interesele comunităţii, să iniţieze proiecte care să amelioreze condiţiile de viaţă
locale, să atragă resursele necesare derulării acestor proiecte, să iniţieze parteneriate cu autorităţile
locale pentru o mai bună gestionare a resurselor locale, să îşi evalueze activitatea şi să fie în măsură să
prezinte rezultatele obţinute astfel încât credibilitatea organizaţiilor, în special la nivelul comunităţii, să
crească.

4.2. Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice în România. O
abordare participativă a relaţiilor dintre cetăţeni şi APL
Urmărind să aducă îmbunătăţiri la nivelul relaţiilor interetnice prin
intermediul dezvoltării comunitare, proiectul a facilitat dialogul şi
cooperarea dintre cetăţeni şi reprezentanţii administraţiei publice
locale în 6 comunităţi multietnice din judeţele Alba, Caraş Severin,
Cluj, Mureş, Sălaj.
Proiectul a constat în derularea unui proces de facilitare (informarea
atât a aleşilor şi a funcţionarilor, cât şi a cetăţenilor cu privire la
avantajele pe care le aduce participarea cetăţenească, precum şi
referitor la modalităţile prin care cetăţenii se pot implica în actul
decizional şi asistenţă cu privire la punerea în aplicare a practicilor
de participare cetăţenească, transfer de capacităţi), încurajarea
cooperării şi dialogului între diferitele grupuri etnice existente la
nivelul comunităţii, formarea a aproximativ 24 de persoane (lideri
informali şi reprezentanţi ai APL) în domenii de interes pentru
dezvoltarea locală, implicarea unor mase critice de oameni, capabile
să producă schimbare la nivel local, încurajarea parteneriatelor locale
între grupuri de iniţiativă şi APL, precum şi alţi actori care pot contribui
la dezvoltarea comunităţii.
Metodologia proiectului a avut la bază activităţi de formare şi
informare, oferind sprijin pentru aplicarea instrumentelor de
participare publică şi gestionare a conflictelor etnice. Astfel, au fost
oferite servicii de facilitare, au fost organizate trei sesiuni de formare
pentru lideri din cele şase comunităţi facilitate, au avut loc schimburi
de experienţă şi au fost promovate experienţele pozitive acumulate.
Temele de interes dezbătute în cadrul acestor activităţi au vizat
elemente de dezvoltare comunitară, identificarea oportunităţilor de
finanţare, atragerea şi gestionarea fondurilor, management de
proiect.
Cele 6 comunităţi au dezvoltat idei de proiecte care ulterior au fost
puse în practică de grupurile de iniţiativă (GI) în parteneriat cu
administraţiile publice locale (APL). Dincolo de rezolvarea unei nevoi
specifice, implementarea proiectelor a constituit un prilej de
coagulare a grupurilor de iniţiativă. Desfăşurarea acestor iniţiative
comunitare a fost sprijinită prin alocarea de către CRDE a unei sume
totale de

Coordonatoare de proiect:
Amelia Gorcea
Perioada de desfăşurare:
2005–2007
Acoperire geografică:
Alba,Caraş-Severin, Cluj, Sălaj
Buget 2005–2007:
60.000 USD
Finanţator:
Fundaţia Charles Stewart Mott
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19.900 LEI, reprezentând contribuţii la achiziţionarea unor bunuri necesare implementării proiectelor: GI
Buza în parteneriat APL, Modernizarea Căminului Cultural, GI Pojejena în parteneriat APL, Mens Sana
In Comuna Sano, GI Suplac în parteneriat APL, Amenajare interior Cămin Suplac, GI Benesat în
parteneriat APL, Renovarea dispensarului uman, GI Tureni în parteneriat APL, Om Informat – Om
Bogat, GI Lunca Mureşului în parteneriat APL, Unul pentru toţi, toţi pentru Lunca Mureşului.
Proiectul a încurajat şi susţinut dezvoltarea parteneriatelor locale între grupuri de iniţiativă şi
administraţiile publice locale. identificarea şi soluţionare unor nevoi la nivel local, prin acţiuni comunitare
la care participă persoane aparţinând tuturor grupurilor etnice prezente în comunitate, o mai bună
comunicare şi cooperare între autorităţi şi cetăţeni, relaţii mai bune între grupurile etnice din comunitate,
respectiv deschidere faţă de celălalt, creşterea implicării membrilor comunităţii în activităţi de dezvoltare
a comunităţii, consultarea prealabilă a membrilor comunităţii de către autorităţile locale în chestiuni de
interes public, creşterea capacităţii liderilor de a atrage resurse pentru comunitate, o mai mare
transparenţă în procesul de luare a deciziilor la nivel local.

4.3. Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice în Sud-Estul Europei.
Dezvoltarea comunităţilor multietnice
Programul urmăreşte realizarea unor schimbări pe termen lung în
relaţiile interetnice din România.
Programul este structurat pe două module, unul de finanţare de
proiecte, care se desfăşoară la scară naţională, şi un modul de
facilitare comunitară, care este concentrat pe 5 regiuni
multiculturale.
Modulul de facilitare, abordat ca un instrument cu potenţialul de a
determina o schimbare pe termen lung la nivelul relaţiilor interetnice
comunitare, vizează întărirea legăturilor sociale dintre membrii
comunităţii, încurajarea iniţiativelor comunitare, dezvoltarea de lideri
locali responsabili şi revitalizarea instituţiilor locale. Modulul grantgiving pune accentul pe alocarea de fonduri ce au un impact imediat
la nivelul comunităţii. Acest tip de suport este destinat atât
organizaţiilor de la nivelul comunităţii cât şi unor iniţiative informale
găzduite de o instituţie publică.

Coordonatoare de proiect:
Mariana Sălăgean
Asistent coordonator:
Amelia Gorcea
Perioada de desfăşurare:
2001–2004
Acoperire geografică:
Modulul facilitare: CaraşSeverin, Timiş, Mureş,Tulcea,
Bacău
Modulul finanţare: acoperire
naţională
Buget 2001–2004:
368.000 USD
Finanţatori:
– Fundaţia pentru o Societate
Deschisă România
– Fundaţia Charles Stewart Mott
– Fundaţia King Baudouin
Parteneri:
– Asociaţia Română de
Dezvoltare Comunitară
– Liga PRO EUROPA
– Fundaţia GAMA

În ceea ce priveşte rezultatele procesului de facilitare, iniţierea şi
implementarea unor proiecte de către grupurile comunitare a condus
la dobândirea unor experienţe pozitive de lucru împreună a
membrilor comunităţii, a implicat autorităţile locale ca parteneri, a
întărit încrederea membrilor comunităţii în propriile forţe. Astfel au
fost făcuţi paşi în vederea stimulării participării civice a membrilor
comunităţii, a transferului de responsabilităţi înspre aceştia, a încurajării cooperării şi creării unui climat
constructiv şi de prevenire a intoleranţei etnice, mai ales relaţia cu minoritatea romă.
Finanţările alocate prin program reprezintă sume mici, însă prin contribuţia şi mai ales prin mobilizarea
membrilor comunităţilor locale rezultatele depăşesc considerabil valoarea materială a investiţiei. Din cei
1900 EUR alocaţi pentru proiectul lor, locuitorii unui mic sat din judeţul Caraş-Severin au reuşit
renovarea clădirii ce reuneşte şcoala şi grădiniţa din localitate. Fondurile primite au fost orientate
exclusiv pe achiziţionarea materialelor în timp ce toată munca a fost realizată de membrii comunităţii.
Un alt exemplu elocvent este cel al satului Porumbeni, o comunitate din judeţul Mureş unde trăiesc
împreună maghiari, români şi romi. Organizaţia comunitară a reuşit mobilizarea membrilor comunităţii în
vederea renovării a cca 3 km din drumul de acces în comunitate. În cazul proiectelor comunitare
accentul a fost pus pe participarea comună a membrilor comunităţii la rezolvarea unor nevoi comune,
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pe crearea unor punţi între cele două, trei sau chiar patru comunităţi etnice care împart acelaşi spaţiu
geografic, dar care, în cele mai multe cazuri, trăiau în lumi paralele fără a interacţiona.

În perioada 2001–2003 au fost alocate fonduri pentru proiecte ce au
implicat peste 50 de comunităţi multietnice şi 11 grupuri etnice:
aromâni, ceangăi, cehi, germani, maghiari, lipoveni, romi, români,
sârbi, turci şi ucraineni. Un număr de 17 comunităţi au fost facilitate
în cadrul modulului de dezvoltare comunitară şi 46 de proiecte au
fost finanţate. Datorită proceselor derulate în comunitate şi a
schimbărilor determinate de facilitare, într-un număr de 11
comunităţi din cele 17 facilitate au fost create organizaţii
neguvernamentale. Numărul total de persoane care au beneficiat de
implementarea programului este de cca. 40.000 persoane.
La sfârşitul anului 2003, CRDE a realizat un studiu privind
problemele prioritare la nivelul relaţiilor etnice din România, în
intenţia de a dezvolta în continuare programul astfel încât acesta să
răspundă într-o cât mai mare măsură nevoilor identificate. Odată cu
încheierea unui nou ciclu al programului, s-a decis reorientarea
acestuia, în sensul obţinerii unui mai mare impact la nivel de politici.
Cu acest obiectiv în vedere, în 2004 a fost dezvoltată noua strategie
a programului, care din 2005 poartă un nou nume – Drepturile
Minorităţilor în Practică/Minority Rights in Practice. Programul
Drepturile Minorităţilor în Practică include o serie de iniţiative, printre
care cele mai importante sunt elaborarea unui manual de educaţie
multiculturală şi promovarea şi susţinerea buletinului Divers.
Pentru a pregăti trecerea între cele două abordări, şi pentru a
consolida mecanismele activate la nivel local, în 2004 a fost
implementat – în comunităţile care au beneficiat de asistenţă pe
termen lung în modulul de facilitare comunitară – un pachet de
activităţi de facilitare culturală. În cadrul acestui proces, s-a urmărit
crearea unor mecanisme care să permită membrilor comunităţii să
evalueze în mod constant mediul în care trăiesc şi să contribuie la
mobilizarea acestora pentru a participa activ la viaţa comunităţii.
Facilitarea culturală a pus accent pe implicarea şcolii – ca pol al
dezvoltării culturale şi educaţionale a satului – şi a cadrelor didactice
în dialogul comunitar, în stimularea implicării comunităţii în iniţiative
civice şi de dezvoltare locală.
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Proiecte finanţate în cadrul programului în 2003, cu ocazia ultimei runde de grant-uri:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Paza bună trece primejdia rea

Zona de
implementare
jud. Mureş
jud. CaraşSeverin
jud. Bacău

2.004 EUR

Parcul Eden, un pas spre mai bine

jud. Cluj

3.000 EUR

jud. Tulcea

1.190 EUR

jud. Tulcea

3.200 EUR

jud. Mureş

2.483 EUR

jud. Tulcea

3.200 EUR

jud. Cluj

4.001 EUR

jud. Timiş

2.541 EUR
1.500 EUR

Nume instituţie

Titlu proiect

Primăria comunei Fărăgău
Primăria Copăcele în parteneriat
cu grupul sărac Zorile
Primăria Pârjol
Fundaţia pentru Iniţiative
Comunitare Cojocna
Institutul de Cercetări EcoMuzeale Tulcea
Asociaţia de Dezvoltare Locală
Murighiol
Organizaţia multietnică Abuş
Asociaţia Comunitară Multietnică
Ciucurova

Înfiinţarea unui cabinet medical
Apa factor de dezvoltare economică

Promovarea participativă a
multietnicităţii dobrogene
Acoperirea şi modernizarea Căminului
Cultural din Murighiol
Asigură viitorul azi
O piaţă comună – o viaţă mai bună
Şcoala – factor esenţial al promovării
valorilor interculturale
Şanse egale pentru tinerii din mediul
rural

Suma
3.900 EUR
2.050 EUR

9

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

10

Asociaţia Ecotopia Română

11

Asociaţia Sătească „Mai bine
pentru toţi” Gheorghe Doja

Drum pentru toţi

jud. Bacău

12

Fundaţia pentru cercetări sociale
„Max Weber”

Dezvoltarea colaborării interetnice între
liceeni de la secţiile cu limba de predare
română şi maghiară

jud. Cluj

Împreună ne simţim mai bine

jud. Satu Mare

Atelier productiv de împletituri de răchită

jud. Gorj

Şcoala de duminică
Reamenajarea drumului din satul
Sângeru
De mână în lumea copiilor

jud. Mureş

2.500 EUR

jud. Mureş

2.996 EUR

jud. Timiş

2.815 EUR

13
14
15
16
17

Societatea Carpatină Ardeleană
Satu Mare
Fundaţia Internaţională
Umanitatea
Fundaţia Andrei Provita
Asociaţia Interetnică Speranţa
Sângeru de Pădure
Primăria Comloşu Mare

3.000 EUR

4.000 EUR
4.120 EUR

Membrii juriului: Ana Vasilache, László Potozky, Florian Niţu, Horváth István, Cristina Vladu, Mariea
Ionescu, Dana Pârţoc.
Proiectul a fost printre cele trei proiecte nominalizate la Gala Societăţii Civile 2004, la secţiunea
„Dezvoltare economică şi socială".
T

T

T

T

4.4. Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor
neguvernamentale din mediul rural de a răspunde nevoilor
comunităţii
Proiectul urmăreşte dezvoltarea durabilă a organizaţiilor din mediul
rural în vederea îmbunătăţirii capacităţii acestora de a răspunde
nevoilor comunităţilor locale.
T

Proiectul este complementar programului Îmbunătăţirea relaţiilor
interetnice În Sud-Estul Europei – Dezvoltarea comunităţilor
multietnice, derulat de CRDE în perioada 2001–2004. În cadrul
acestui program, ca urmare a procesului de facilitare comunitară,
au fost create grupuri de iniţiativă locală care, în mare parte, au
luat forma unor organizaţii neguvernamentale cu misiunea de a
coordona activităţile de dezvoltare locală. Diagnoza realizată în
T

T

T

T

T

T

T

T
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comunităţi a scos la iveală necesitatea dezvoltării instituţionale a
celor 11 organizaţii comunitare formate.
Proiectul constă în principal în activităţi de formare şi consultanţă,
ca metode de dezvoltare de capacităţi şi consolidare instituţională.
Astfel, în cadrul proiectului, un număr de 33 de persoane, membri
ai organizaţiilor comunitare din 11 localităţi rurale, au beneficiat de
formare în vederea dezvoltării de capacităţi şi abilităţi în ceea ce
priveşte conducerea organizaţiei, resursele umane, resursele
financiare, relaţii externe, stabilirea şi managementul relaţiilor de
parteneriat. Au fot organizate în acest sens 3 sesiuni de formare,
urmate de un proces de consultanţă adaptată nevoilor specifice
fiecărei organizaţii.
Au fost elaborate, pentru fiecare dintre organizaţiile beneficiare,
un set de instrumente de lucru şi un plan de dezvoltare instituţională
pe termen lung.

Coordonatoare de proiect:
Mariana Sălăgean
Asistent coordonator:
Amelia Gorcea
Perioada de desfăşurare:
decembrie 2003–august 2004
Acoperirea geografică:
Alba, Tulcea, Bacău, Mureş,
Timiş
Buget 2003–2004:
44.000 EUR
Finanţator:
Uniunea Europeană, Programul
PHARE Societate Civilă 2001,
Dezvoltarea sectorului ONG,
instruire pentru ONG-uri şi
proiecte în parteneriat

Proiectul a contribuit şi la consolidarea unei reţele de organizaţii
active în mediul rural, în activităţi de dezvoltarea comunitară şi a avut un impact pozitiv şi la nivelul
dezvoltării pe termen lung a relaţiilor dintre ONG-uri şi administraţiile publice locale.
Prin seria de activităţi propuse, proiectul a urmărit transmiterea informaţiilor necesare şi dezvoltarea de
abilităţi pentru funcţionarea eficientă a organizaţiilor, adaptând aceste conţinuturi şi metode la specificul
dat de mediul de lucru. Pe lângă transferul de know-how în domenii relevante pentru funcţionarea
eficientă a organizaţiilor comunitare, proiectul structurează o serie de mecanisme sociale care vor
determina ulterior o dezvoltare durabilă a comunităţii.

V. Cercetare şi documentare privind minorităţile etnice
5.1. Biblioteca Soros
Biblioteca Soros – administrată de Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturală – deţine o colecţie de peste 5.400 de cărţi
şi 176 de periodice din următoarele domenii: ştiinţe politice,
sociologie, ştiinţele educaţiei, psihologie, istorie, mass-media,
filosofie, religie, drept.
Biblioteca Soros urmăreşte să asigure accesul direct la principalele
informaţii, idei şi la principalii autori din domeniul ştiinţelor sociale,
acoperind majoritatea subiectelor absente din bibliotecile din
România înainte de 1989. Biblioteca a fost deschisă pentru public pe
data de 18 octombrie 1993, ca un program operaţional al filialei Cluj
a Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. În anul 2000, acest
program a fost preluat şi continuat de CRDE.

Coordonatoare de proiect:
Ágnes Veres
Bibliotecară:
Újvári Mária
Perioada de desfăşurare:
program permanent
Acoperire geografică:
Transilvania
Buget 2007:
17.300 LEI
Finanţator:
Resurse proprii, Consiliul Local
Cluj-Napoca

Până la finele anului 2007 biblioteca a avut 14.340 de cititori înscrişi, dintre aceştia aprox. 450 activi,
938 înscrişi în anul 2007. Biblioteca este vizitată zilnic de aproximativ 40-50 de cititori. Majoritatea
vizitatorilor sunt studenţi (80%), profesori şi cercetători (15%), elevi (5%). Biblioteca este cunoscută în
întreaga Transilvanie, cititori din 6 judeţe venind la Cluj pentru a consulta volume din colecţia noastră,
biblioteca fiind deschisă pentru public 5 zile pe săptămână şi oferind următoarele facilităţi: împrumut de
carte, posibilitatea consultării la sala de lectură a cărţilor şi periodicelor, acces liber la raft, navigare pe
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Internet, opţiuni electronice de căutare în baza de date a fondului de carte, efectuarea de rezervări,
posibilitatea de fotocopiere şi listare gratuită.
În 2007 Biblioteca Soros a primit o finanţare de 10.000 lei de la Consiliul Local Cluj. Cu aceste fonduri
au fost organizate în decursul anului 2007 şase dezbateri/mese rotunde, respectiv:
 dezbatere despre filmul „Dureri ascunse: persecuţia romilor români în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial";
 seminarul de informare Alegerile pentru Parlamentul European;
 dezbaterea "Agricultură şi dezvoltare comunitară”;
 masa rotundă „Multilingvism şi diversitate”;
 masa rotundă „Mediu şi ecologie”;
 prezentarea posibilităţilor de studiu în străinătate pentru studenţi.
De asemenea, s-a organizat un concurs de desene pe tema diversităţii şi a non-discriminării, dedicat
copiilor între 5 şi 14 ani.
Copiii au fost invitaţi să îşi exprime viziunea lor despre o lume în
care toţi oamenii se înţeleg bine, indiferent de rasă, etnie, limbă etc.,
o lume diversă în care nu există nici discriminare, nici conflicte, nici
segregare. În selecţia lucrărilor, s-a apreciat în primul rând
creativitatea şi ingenuitatea ideilor, concursul fiind un exerciţiu de
imaginaţie şi de liberă expresie a copiilor, prin care s-a reflectat
viziunea lor cu privire la diversitate. Cele mai reuşite desene au fost
premiate cu cărţi, jucării, instrumente de desenat şi pictură, tricouri –
s-au acordat câte trei premii şi câte două menţiuni pentru fiecare
secţiune (grădiniţă, clasele I–IV, clasele V–VIII), iar mai multe
desene selectate au fost tipărite sub formă de cărţi poştale şi
distribuite gratuit publicului larg.

5.2. Baza de date – Acte normative privind drepturile şi
protecţia minorităţilor naţionale în România
O vastă colecţie de legi şi acte normative reglementează în
România, în diferite domenii de activitate, drepturile minorităţilor
naţionale şi cadrul de asigurare şi păstrare a identităţii lingvistice şi
culturale a membrilor acestora. Această colecţie include acte ce
conţin prevederi legate de drepturile minorităţilor naţionale atât din
domenii precum educaţie, administraţie publică locală, drepturi
politice, antidiscriminare, cât şi din arii cum ar fi statutul poliţistului,
drepturile copiilor etc.
Baza de date realizată de CRDE, conţinând 176 de acte normative
în vigoare – constituţia, legi, hotărâri ale guvernului, decrete etc. –
permite atât o vizualizare a întregii liste (listă în care documentele
sunt evidenţiate în ordine invers-cronologică), cât şi căutare
avansată după diferitele criterii (tip de act normativ, domeniu, cuvinte
cheie etc). Versiunea originală, în limba română, a actelor normative
este redată în format PDF, aşa cum a apărut ea în Monitorul Oficial.
Versiunea în limba maghiară, acolo unde ea există, este de
asemenea varianta oficială publicată de Monitorul Oficial, în format
PDF. Pentru versiunea în limba engleză am preluat traducerile
oferite pe internet de MIRIS – Minority Rights Information System.

Coordonatoare de proiect:
Anca Săndescu
Perioada de desfăşurare:
2004–2007
Buget 2007:
11.000 USD
Finanţator:
Fundaţia pentru o Societate
Deschisă
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5.3. Raportul naţional privind Combaterea rasismului,
xenofobiei şi anti-semitismului
Consorţiul iniţiat de Centrul de Resurse Juridice, din care mai fac
parte Asociaţia ACCEPT şi CRDE, a câştigat în anul 2006 dreptul de
a realiza, pentru Centrul European pentru Monitorizarea Rasismului
şi Xenofobiei cu sediul la Viena (European Monitoring Center on
Racism and Xenophobia – EUMC, devenită în anul 2007 The
European Union Agency for Fundamental Rights – FRA),
Raportul naţional privind Combaterea rasismului, xenofobiei şi antisemitismului.
T

T

Acest raport naţional, realizat în baza unei metodologii de colectare
a datelor unitară în toate ţările europene, reprezintă cel mai complex
şi credibil raport privind fenomenul de combatere a rasismului,
xenofobiei şi anti-semitismului, permiţând totodată şi analiza
comparativă în diferitele state europene.

Coordonator de proiect:
Gábor Ádám
Perioada de desfăşurare:
2006–2007
Buget 2006–2007:
11.000 USD
Finanţator:
EUMC – RAXEN, prin Centrul de
Resurse Juridice
Parteneri:
– Centrul de Resurse Juridice
– Asociaţia ACCEPT

Raportul analizează combaterea rasismului, xenofobiei şi antisemitismului după cinci mari direcţii de cercetare, respectiv:
 Cadrul legislativ naţional;
 Situaţia la încadrarea în muncă;
 Situaţia în domeniul educaţional;
 Situaţia în domeniul locativ (al accesului la locuinţă);
 Violenţă şi infracţiuni cu motivaţie rasistă.
CRDE a contribuit la acest efort documentaristic la nivelul României
prin realizarea, prin intermediul expertei în politici educaţionale
pentru minorităţi şi grupuri defavorizate Mária Kovács, a capitolului
de educaţie.
Rapoartele realizate la nivel european pot fi consultate pe internet la
adresa www.eumc.at/fra/index.php.
HTU

UTH

În cadrul proiectului, pe 20 octombrie 2006, la Bucureşti, a fost
organizat şi seminarul internaţional Colectarea de date în domeniul combaterii discriminării – Măsuri
practice de luat la nivel naţional în domeniul educaţiei, violenţei şi infracţiunilor cu motivaţie rasistă,
organului naţional antidiscriminare.

5.4. Conferinţa „Buna guvernare în comunităţile
multietnice”
Conferinţa, organizată de CRDE între 9-10 martie 2006, şi-a propus
să crească nivelul de conştientizare a administraţiei publice locale
din ţările din Sud-Estul Europei asupra importanţei participării
minorităţilor la procesul de guvernare a comunităţilor multietnice, să
încurajeze participanţii să împărtăşească din experienţele lor, să
identifice standarde pentru buna guvernare în comunităţile
multietnice şi să faciliteze interacţiunea între administraţiile publice
locale şi societatea civilă din regiune.
Conferinţa a
reprezentarea

acoperit următoarele subiecte: participarea şi
minorităţilor la guvernare la nivel local,

Coordonatoare de proiect:
Mariana Sălăgean
Perioada de implementare:
martie 2006
Acoperire geografică:
Sud-Estul Europei
Buget:
24.000 EUR
Finanţator:
Fundaţia King Baudouin, Belgia
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responsabilitatea autorităţilor locale, echitate şi incluziune,
prejudecăţile etnice în procesul de luare a deciziilor şi în alocarea
resurselor.
Cei 50 de participanţi la conferinţă au fost reprezentanţi ai Fundaţiei
King Baudouin şi parteneri din Albania, Bosnia-Herzegovina,
Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, România şi Serbia. Fiecare
ţară a fost reprezentată de 3 persoane: un coordonator de program
local, un reprezentant al societăţii civile cu experienţă în domeniul
bunei guvernări şi minorităţi şi un reprezentant al administraţiei
publice locale/un reprezentant al consiliului local al unui grup etnic/primarul/preşedintele consiliului
local. Fiecare echipă a prezentat un caz de bună guvernare la nivel local în comunităţi multietnice
împreună cu un set de recomandări.
Conferinţa a inclus sesiuni plenare cu prezentări ale diferiţilor experţi internaţionali şi practicieni şi
ateliere dedicate prezentărilor de ţară. Pentru a da conferinţei un caracter cât mai practic, evenimentul
a fost în mare parte organizat sub formă de ateliere, care au supus atenţiei câte două cazuri/atelier şi
au discutat atât întrebările predefinite cât şi reflecţiile datorate prezentărilor, astfel încât în final să
reiasă o serie de recomandări şi sugestii. Materialele de la conferinţă au fost reunite într-o publicaţie,
„Buna guvernare în comunităţile multietnice. Condiţii, instrumente, bune practici şi măsuri de bună
guvernare la nivel local”, un instrument care promovează un concept comun de bună guvernare cât şi
un ghid pentru aplicarea conceptului în comunităţi multietnice.

VI. Integrare europeană
6.1. Centrul de Informare Europa Cluj
Centrul Europa urmăreşte creşterea vizibilităţii Uniunii Europene în
România, o mai bună informare a cetăţenilor asupra procesului de
integrare europeană şi stimularea dialogului privind implicaţiile
diversităţii etnoculturale în contextul extinderii Uniunii Europene.
Centrul a fost lansat în 30 martie 2003. Conform angajamentului faţă
de Delegaţia Comisiei Europene în România, Centrul va funcţiona
cel puţin până în 2008. Serviciile Centrului sunt adresate publicului
larg. Informarea opiniei publice este pasul esenţial pentru a câştiga
sprijinul cetăţenilor şi a motiva participarea acestora în actul
integrării. Există în România o elită care cunoaşte implicaţiile
integrării şi este angajată activ în transformarea acelor realităţi care
încă despart România de integrarea deplină. Marea parte a
cetăţenilor rămâne însă în afara sferei de dezbatere şi decizie
privind procesul de integrare.
În acest context, Centrul de Informare Europa Cluj îşi propune să
informeze, să sensibilizeze şi să dinamizeze publicul larg în
interogaţiile şi iniţiativele ce vizează procesul de aderare a României
la Uniunea Europeană.
Activităţile Centrului de Informare Europa implică diseminarea de
informaţii privind Uniunea Europeană şi procesul de integrare,
producerea de materiale privind relevanţa protecţiei minorităţilor
etnice pentru aderarea la structurile europene şi organizarea de
dezbateri privind viitorul Europei.

Coordonatoare de proiect:
Corina Bucea
Info officer:
Cristina Grigorean, Corina
Bucea
Perioada de desfăşurare:
2003–2008
Acoperire geografică:
Cluj
Finanţator:
Uniunea Europeană, Fondul
Europa
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Centrul găzduieşte un fond de carte de specialitate, un mare număr de pliante şi broşuri şi un stand de
informare multimedia, constând din computere cu acces la resurse online şi un infochioşc, dispozitiv de
informare interactiv oferind informaţii generale privind statele membre ale Uniunii Europene, ţările
candidate, programele de finanţare ale Comisiei Europene.
Proiectul contribuie semnificativ la creşterea interesului cetăţenilor faţă de Uniunea Europeană şi la
creşterea nivelului de informare asupra problematicii europene. De la lansarea Centrului, au fost
organizate numeroase dezbateri/mese rotunde, expoziţii, proiecţii de filme, activităţi de prezentare şi
promovare în spaţii publice, activităţi de informare europeană prin media – articole despre Uniunea
Europeană, concursuri radio, concursuri în ziar, formare pentru animatori de tineret, activităţi pentru
copii şi tineri, campanie de informare în şcolile din Cluj (Primăvara în Europa – ediţiile 2004, 2005, 2006
Europa la liceu – 2004, 2005, 2006, 2007), sesiuni de formare pe tema cetăţeniei active (Cluj şi TârguMureş). În cei trei ani de activitate, Centrul a avut peste 2.500 de vizitatori, iar numărul de persoane
care a participat la diversele activităţi organizate în această perioadă este de peste 6.000.
Centrul de Informare Europa Cluj este membru al Reţelei de Multiplicatori de Informaţie Europeană şi a
fost premiat ca „Cel mai activ centru de informare europeană” în 2005 de către Delegaţia Comisiei
Europene în România. Din 2006, Centrul de Informare Europa este membru co-fondator al Asociaţiei
Centrelor Europa (ACE), o reţea de centre Europa active din România.

6.2. ClujNetworking4Europe
Scopul proiectului, iniţiat şi coordonat de Instituţia Prefectului Judeţului
Cluj, este dezvoltarea reţelei clujene a multiplicatorilor de informaţie
europeană într-o reţea activă, funcţională şi orientată pe continuarea
comunicării şi după momentul aderării.
Obiectivele generale ale proiectului vizează sprijinirea activităţilor de
informare, comunicare în vederea continuării comunicării pe teme
europene şi după momentul aderării şi susţinerea dezvoltării de
reţele active funcţionale de informare europeană pe baza unor
parteneriate locale strategice.
Grupul ţintă al proiectului este constituit din cei 36 multiplicatori de
informaţie europeană din Reţeaua judeţeană a multiplicatorilor de
informaţie europeană.
Activităţi desfăşurate în comun:
1. Atelierele Reţelei clujene a multiplicatorilor;
2. Gala anuală a multiplicatorilor de informaţie europeană;
3. Pagina de internet ClujNetworking4Europe;
4. Newsletter lunar;
5. Şcoală de vară pentru multiplicatori;
6. Convenţia judeţeană a multiplicatorilor de informaţie europeană.

Coordonatoare de proiect:
Corina Bucea
Perioada de desfăşurare:
decembrie 2006–noiembrie 2007
Acoperire geografică:
Judeţul Cluj
Parteneri:
– Instituţia Prefectului Judeţului
Cluj
– Agenţia de dezvoltare
regională Nord-Vest
– Primăria Cluj-Napoca
– Consiliul Judeţean Cluj
Finanţator:
Uniunea Europeană, prin
programul Fondul Europa

6.3. Destinaţie: Staţia Europa
Prin amploarea sa proiectul a contribuit semnificativ la creşterea interesului publicului larg faţă de
Uniunea Europeană, faţă de implicaţiile procesului aderării României la nivelul cetăţeanului.
Proiectul a avut ca grupuri ţintă: publicul larg abordat în spaţiul staţiilor de cale ferată şi tinerii care
reprezintă pe de o parte un grup cu nevoi de informare specifice şi care, pe de altă parte, au un mare
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potenţial de multiplicare a informaţiei europene. Proiectul a urmărit
derularea unei sesiuni de formare pentru tineret privind construirea
mesajelor despre Uniunea Europeană în presă, organizarea unui
atelier de presă pentru tineret (club european), desfăşurarea de
activităţi de informare pentru tineret privind posibilităţile de bursă şi
mobilităţile în spaţiul european şi a unei campanii de informare
publică privind Uniunea Europeană în spaţiul staţiilor de cale ferată.

Coordonatoare de proiect:
Rariţa Szakáts
Info officer:
Cristina Grigorean
Perioada de desfăşurare:
2004–2005
Acoperire geografică:
Cluj, Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Maramureş, Satu Mare, Sălaj
Buget:
44.000 EUR
Finanţator:
Uniunea Europeană, prin
programul Fondul Europa
T

T

T

T

T

T

Materialele campaniei de informare europeană în spaţiul staţiilor
de cale ferată „Ai şi tu un loc” contribuie la schimbările de atitudini şi
mentalităţi, la conştientizarea nevoii de informare europeană.
Campania s-a desfăşurat timp de patru luni şi a constat în
expunerea de afişe în 32 dintre cele mai mari gări de pe raza
Regionalei de Cale Ferată Cluj, distribuirea gratuită a buletinului
informativ eurotren, cu apariţie bilunară, în gările din Cluj-Napoca,
Baia Mare, Dej, Bistriţa, Oradea, Satu Mare, Zalău şi instalarea unui
infokiosk în gara din Cluj-Napoca pe durata unui an de zile (12
aprilie 2005–12 aprilie 2006).
Sesiunea de formare despre construirea mesajelor despre Uniunea
Europeană în presă şi activităţile Clubul eurotren au fost deschise
spre participare tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 23 de ani a
căror interese includ afacerile europene şi jurnalismul. Tinerii se
reunesc săptămânal pentru a redacta buletinul informativ eurotren
distribuit în gări, pentru a organiza dezbateri şi proiecţii de filme.
Sesiunea de formare a membrilor eurotren şi participarea constantă
la activităţile clubului eurotren asigură pe termen lung dezvoltarea
unei atitudini responsabile faţă de problematica europeană,
dezvoltarea de abilităţi, transferul de expertiză în ce priveşte
capacităţile de analiză a problematicii europene precum şi
prelucrarea materialelor de presă.
Concursul „Călător în Europa – concurs de fotografie şi povestiri
de călătorie în spaţiul european” a fost un concurs de fotografie şi
jurnale de călătorie în Europa, pentru tineri români cu vârste
cuprinse între 15–26 de ani invitaţi să îşi împărtăşească experienţele
de călătorie în Europa prin intermediul povestirilor sau fotografiilor
de călătorie.
Sărbătorirea zilei de 9 mai – Ziua Porţilor deschise spre...
Europa! a reprezentat o promovare comună a mesajului european
pentru cetăţenii oraşului Cluj-Napoca de către membrii reţelei de
multiplicatori de informaţie europeană.
2 sesiuni de informare privind stagiile de studiu şi practică în
Uniunea Europeană derulate la Cluj-Napoca şi Oradea care au
facilitat accesul la informaţii privind oportunităţile de mobilităţi,
practică şi voluntariat prin programe europene.
Proiectul „Destinaţie: Staţia Europa" s-a impus printre cele mai bune
proiecte de informare europeană, câştigând locul I la cea mai
creativă campanie de informare, cel mai inovator produs de
informare (buletinul eurotren), cel mai bun afiş în septembrie 2005.
T

T

T
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VII. Burse de studiu la Central European University
7.1. Burse de studii la Central European University –
Budapesta, 2007–2008
Programul oferă programe de masterat şi doctorat pentru anul
universitar 2007–2008 şi se adresează studenţilor aflaţi în ultimul an
de studiu sau absolvenţilor care au obţinut diploma de licenţă în
cadrul unei instituţii de învăţământ superior acreditate.
Central European University Budapesta oferă cursuri postuniversitare
în următoarele domenii: economie (MA, PhD), politicile şi ştiinţele
mediului (MS, PhD), gen şi cultură (MA, PhD), istorie (MA, PhD),
politici publice (MPP), relaţii internaţionale şi studii europene (MA),
studii juridice (LLM, MA, SJD), matematică (PhD), studii medievale
(MA, PhD), studii în naţionalism (MA), filosofie (PhD), ştiinţe politice
(MA, PhD), sociologie şi antropologie socială (MA, PhD).

Coordonatoare de proiect:
Ágnes Veres
Perioada de desfăşurare:
2006–2007
Acoperire geografică:
Transilvania
Finanţator:
Central European University
Budapesta

Burse acordate în 2007 solicitanţilor din regiunea de nord-vest a României:
Nume
Balogh Bálint
Bencze Ünige
Cismaş Sabina
Cucu Alina Sandra
Darby Biró Réka
Dénes Ilona
Deoancă Adrian
Dulus Mircea
Faje Florin
Ferenczi Ilona
Ghegoiu Silviu
Gheorghiu Laura Valeria
Kiss Ágnes
Lippai Cecília
Macrea-Toma Ioana
Mireanu Manuel
Moldovean Bianca
Pop Simion
Pósa Tibor
Ranca Laura
Şuteu Silvia
Székely István Gergő
Toda Diana Ioana

Specializare, diploma
Public Policy MA
Medieval Studies MA
Medieval Studies MA
Sociology MA
Public Policy MA
History PhD
Nationalism MA
Medieval Studies PhD
Sociology MA
Medieval Studies MA
Medieval Studies MA
Political Science MA
Political Science PhD
Philosophy PhD
History MA
International Relations and European Studies MA
International Relations and European Studies MA

Sociology PhD
Political Science MA
Public Policy MA
Legal Studies CCL LLM
Political Science PhD
Public Policy MA
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Publicaţii
1. Colecţia Diversitate Etnoculturală în România

Diversifică-ţi predarea! Ghid metodologic lângă Calendarul
multicultural, 2007
Autori: Simona-Elena Bernat şi Mária Kovács

Coordonator de proiect:
Gábor Ádám
Perioada de desfăşurare:
2000–2007

Acest ghid, care însoţeşte Calendarul multicultural, se adresează cadrelor didactice care
doresc să îi ajute pe elevii lor să cunoască şi să respecte diversitatea etnoculturală din
România, prin conştientizarea existenţei minorităţilor etnice pe teritoriul ţării noastre,
precum şi a valorilor cu care acestea îmbogăţesc cultura din spaţiul românesc.
Ghidul este structurat în patru capitole: Modalităţi de promovare a diversităţii prin educaţie
multiculturală în gimnaziu şi liceu, Exemple de aplicaţii practice, Prezentarea grupurilor
etnice din România şi Anexe.
Buna guvernare în comunităţi multietnice: condiţii, instrumente, bune practici, modalităţi de a
realiza si măsura buna guvernare la nivel local (Good Governance in Multiethnic Communities:
Conditions, Instruments, Best Practices, Ways to Achieve and Measure Good Governance at the
Local Level), 2007
Editori: Monica Căluşer şi Mariana Sălăgean
T

T

Publicaţia doreşte să promoveze o înţelegere comună a conceptului de bună guvernare,
precum şi un ghid de aplicare a bunei guvernări la nivel local. Este rezultatul unei
conferinţe regionale intitulate Bună guvernare în comunităţi multietnice organizată la Cluj
în perioada 9–10 martie 2006, care a urmărit împărtăşirea experienţelor din regiune dar şi
identificarea unor standarde şi principii comune pentru buna guvernare la nivel local. Pe
lângă o serie de studii de caz din ţări precum Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria,
Macedonia, România sau Serbia, volumul conţine, în premieră pentru literatura
de specialitate, şi un set de recomandări de bună guvernare la nivel local în comunităţi multietnice.
Volumul este publicat în limba engleză.
T

T

Transilvania – o provincie în căutarea unui centru, 2007
Autoare: Sabina Fati
Discuţiile despre Transilvania continuă adesea să fie umbrite de prejudecăţi, mistificări şi
mitologii, complicate de tribulaţiile româno-maghiare, complexate uneori de linia
huntingtoniană, tabuizate de teama resuscitării ideilor autonomiste şi federaliste. Evoluţia
politică, economică şi culturală a Transilvaniei nu poate fi analizată în afara relaţiilor care
s-au stabilit de-a lungul vremii între elitele transilvane şi centrele variabile de putere care
au subordonat principatul.
Analizarea ideii naţionale din perspectiva raporturilor pe care Transilvania ca ‘periferie’ lea avut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX cu ‘centrele’
Viena, Budapesta şi Bucureşti, prin prisma programelor, scrierilor, strategiilor elitelor ardelene de limbă
română, sugerează în ce fel au evoluat modernizarea, rivalităţile etnice, naţionalismele, criza identităţii
individuale, care este momentul în care se radicalizează discursul despre identităţile naţionale, ce fel de
soluţii au fost găsite pentru rezolvarea problemei naţionale.
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Educaţie multiculturală, clasa a III-a şi a IV-a: Manual, Caiet de exerciţii, Ghid metodologic, 2006
Autori: Simona-Elena Bernat, Zoltán Molnár

Proiectul a avut ca obiectiv elaborarea unui manual de educaţie multiculturală astfel încât
să promoveze multiculturalismul şi dialogul intercultural în şcoli şi să mărească
vizibilitatea minorităţilor etnoculturale la nivel de curriculă şcolară.
Pentru a atinge obiectivele mai sus menţionate este nevoie să se dezvolte o curriculă şi
materiale metodologice pentru un curs opţional de educaţie multiculturală care să fie
predate la clasele a III-a şi a IV-a. Începând cu septembrie 2005 manualul a fost testat în
20 de clase de profesori care au fost formaţi în acest program şi li s-a oferit mentorat pe
parcursul întregului an şcolar. Publicaţia a fost realizată cu sprijinul financiar al Fundaţiei King Baudouin
în cadrul proiectului „Drepturile Minorităţilor în practică în Europa de Sud-Est” şi tipărită cu sprijinul
financiar al Guvernului României, Departamentul pentru Relaţii Interetnice.
Relaţiile Române-Maghiare văzute de pe Quai d’Orsay (Septembrie 1944–Decembrie 1947), 2006
T

Autor: Anna Fülöp
T

T

T

Volumul Annei Fülöp, cu o prefaţă de Georges-Henri Soutou de la Universitatea Paris IV
(Sorbonne), acoperă o perioadă de mare interes în relaţiile române-maghiare din timpul
primilor ani de instaurare a regimului comunist în ambele ţări, cu accent pe soarta
Transilvaniei. Arhivele franceze de la Quai d’Orsay reprezintă materialul de documentare
astfel încât informaţiile par să vină tocmai din centrul luării deciziei de la Conferinţa de
pace din Paris, care printre altele a stabilit configuraţia teritorială a celor două state. Sub
această umbrelă o diversitate de amănunte sunt scoase la iveală, în special în ceea ce
priveşte culisele diplomaţiei franceze (şi nu numai) care amplifică importanţa acestei iniţiative.
Este singura lucrare de amploare pe acest subiect, în România existând doar volumul editat de Valeriu
Fl. Dobrinescu şi Ion Pătroiu (Bucureşti, Ed. Vremea, 2001, 360 p.): Documente despre Transilvania,
fiind o colecţie de simple mărturii (multe documente sunt traduse fără a indica sursa sau notele de
subsol). Lucrarea Annei Fülöp este echilibrată şi din punct de vedere academic foarte bine
documentată, aruncând o noua lumină asupra acestui subiect istoric.
Volumul este publicat în limba franceză.
Schimbări în harta etnică a României, 2005
Editor: Gabriel Andreescu
Etnomobilitatea teritorială nu este o caracteristică a minorităţii etnice luată în considerare
ca atare, ci reflectă mobilitatea unei minorităţi ca o componentă a naţiunii etnice
cuprinzătoare, înţeleasă drept naţiune culturală. Acest aspect este foarte clar în cazul
maghiarilor. Intensitatea procesului de emigrare a minorităţilor naţionale din România nu
poate fi înţeleasă dacă nu se iau în considerare, spre exemplu, politicile guvernului
israelian sau lobby-ul evreiesc în Statele Unite, politicile statului german cu privire la
Aussiedler, ori eforturile Ungariei de a asigura securitatea, stabilitatea şi autonomia
maghiarilor din ţările vecine. S-ar putea trage concluzia că etnomobilitatea teritorială pune accentul pe
dimensiunea internaţională a naţiunilor culturale. La începutul secolului XXI, România este mult mai
săracă în termenii diversităţii sale culturale. Acest declin în diversitate reprezintă o pierdere a întregii
societăţi. Emigrarea grupurilor etnice a avut efecte negative în special asupra evoluţiei sociale şi politice
a ţării, într-o perioadă fundamentală pentru viitorul ei democratic.
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ALTERiMAGE – documentar fotografic despre minorităţile naţionale din România, 2005
Editor: Rariţa Szakáts
Aflat la a doua ediţie, albumul ALTERiMAGE, editat de Centrul de Resurse pentru
Diversitate Etnoculturală cu sprijinul Departamentului pentru Relaţii Interetnice al
Guvernului României, se constituie într-o iniţiativă unică de a pune în imagini diversitatea
etnoculturală din România. Volumul conţine imagini realizate de doisprezece fotografi –
studenţi, absolvenţi şi profesori ai departamentului Foto-Video al Universităţii de Artă şi
Design din Cluj: Áron Balázs, Attila Balázs, Rareş Beuran, Károly Feleki, Dorel Gaina,
Radu Ghiţulescu, Radu Ilea, Lehel Makara, Eugen Moritz, Dan Piersinaru, Radu Pop, Cristina
Stranszky.
Barometrul relaţiilor etnice 1994-2002. O perspectivă asupra climatului interetnic din România, 2005
Editori: Gabriel Bădescu, Mircea Kivu şi Monica Robotin
Care sunt percepţiile şi preferinţele membrilor majorităţii, precum şi ale membrilor din grupurile etnice
minoritare asupra drepturilor lingvistice, educaţionale, de reprezentare politică, autonomie şi simboluri
naţionale? În ce mod percepţiile asupra rolurilor şi drepturile grupurilor etnice, cel majoritar
şi cele minoritare, sunt parte a unor mecanisme cauzale ce influenţează politici publice?
Există o relaţie între diversitatea etnică şi ritmul de transformare al societăţii, în particular,
capacitatea de acţiune colectivă, adică nivelul de „capital social", folosind un termen de
curând impus în ştiinţele sociale? Care a fost dinamica acestor procese pe parcursul
ultimilor ani? Nu este uşor de aflat care sunt răspunsurile la aceste întrebări. Există însă o
sursă remarcabilă de informaţii, pentru cazul României, care oferă informaţii detaliate
despre atitudinile, percepţiile, cunoştinţele pe care etnia majoritară şi două dintre etniile minoritare le au
despre sine şi faţă de ceilalţi. La iniţiativa Asociaţiei de prietenie Korunk şi ulterior a Centrului de
Resurse pentru Diversitate Etnoculturală au fost realizate studiile Barometrul Relaţiilor Etnice
(BARE), ediţiile 1994–1996, respectiv 2000, 2001 şi 2002, constând în sondaje reprezentative pentru
populaţia adultă a României, corpul principal al chestionarelor fiind, în linii mari, păstrat în intenţia unor
posibile analize diacronice. Contribuţiile din acest volum ilustrează potenţialul pe care îl au datele BARE
în a oferi răspunsuri privind relaţiile complexe dintre atributele etnice dintr-o societate şi procesele de
democratizare.
Provocările diversităţii. Politici publice privind minorităţile naţionale şi religioase în România, 2005
Editor: Marian Chiriac
Volumul de faţă este o tentativă onestă prin care ne-am propus să abordăm câteva
subiecte delicate şi inedite, toate legate de problematica diversităţii etnoculturale din
România. În demersul nostru am urmărit să reducem distanţa dintre abordarea strict
ştiinţifică, ce presupune un travaliu minuţios şi îndelungat, şi chestiunile de stringentă
actualitate. Au rezultat patru rapoarte-analiză privind problematici din domeniul minorităţilor
etnice şi religioase, pe care vi le supunem atenţiei. Primul raport, intitulat „Cu jumătate de
măsură” inventariază şi punctează toate problemele, ca şi toate disfuncţionalităţile unui
sistem legislativ, în chestiunea retrocedării proprietăţilor care au aparţinut cultelor
religioase, confiscate în timpul regimului comunist. Cel de-al doilea raport, „O necesară schimbare de
strategie” are în centrul atenţiei minoritatea roma şi modul de implementare a Strategiei de
îmbunătăţire a situaţiei romilor. Al treilea raport, „O lege pentru (acelaşi) status-quo?" pune în
discuţie efectele aplicării în România a Legii pentru maghiarii din afara graniţelor Ungariei. Pentru a
încheia această radiografie a câtorva dintre principalele problematici legate de minorităţile naţionale şi
religioase din România, am decis că este cazul să vedem cum funcţionează şi se aplică politicile
publice în domeniu. Aşa a rezultat cel de-al patrulea raport, intitulat „Minorităţi în tranziţie”.
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Relaţiile româno-maghiare şi modelul de reconciliere franco-german / A román–magyar
kapcsolatok és a francia–német megbékélési model / Romanian-Hungarian Relations and the
French-German Reconciliation, 2004
Editori: Levente Salat, Smaranda Enache
După căderea comunismului, relaţiile dintre România şi Ungaria au evoluat cu precădere
sub influenţa unor considerente de ordin geopolitic, în funcţie de convergenţa unor interese
comune, iar aceste considerente au fost percepute în decursul ultimilor ani în mod diferit
de o parte sau de alta, din diverse perspective. Fără a ignora importanţa unor etape deja
încheiate cu succes, se pune întrebarea dacă drumul parcurs nu este cumva insuficient,
dacă apropierea dintre cele două ţări şi cele două naţiuni nu este încă un capitol deschis,
cu multe posibilităţi, resurse, cerinţe neexplorate.
De aceea, ancheta ce se regăseşte în volumul de faţă vizează identificarea acestor repere
ale colaborării şi apropierii dintre cele două naţiuni. Am dorit să aflăm opiniile şi sugestiile unor
personalităţi importante din cele două ţări, cu pondere reală în modelarea acestor relaţii în propriul lor
domeniu de activitate, având convingerea că ideile exprimate vor contribui la conturarea unei viziuni mai
clare şi la elaborarea unor acţiuni concrete şi utile.
Universitatea din Kolozsvár/Cluj şi studenţii Facultăţii de Medicină (1872–1918), 2004
Editori: Karády Victor, Lucian Nastasă
Lucrarea inaugurează o serie de patru volume consacrate Universităţii Maghiare „Franz
Jozef” din Cluj, din perspectiva analizei publicului studenţesc, urmând ca finalmente o
lucrare de sinteză să încoroneze tot acest efort empiric.
Cartea se opreşte asupra Facultăţii de Medicină, stabiliment care avea deja o bună
tradiţie prin fondarea încă din 1775 a unui Institut de medicină şi chirurgie la Cluj, şi care
s-a bucurat pe întreaga perioadă de funcţionare a universităţii de un statut privilegiat,
dominant, faţă de celelalte facultăţi.
Maghiarii din România şi etica minoritară, 2003
Editori: Levente Salat, Lucian Nastasă
Volumul vine în continuarea firească a altor două tomuri editate în ultimii doi ani, Minorităţi
etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România ce acoperă intervalul 1945–
1968, care în principal reunesc cele mai importante surse arhivistice referitoare la tematica
anunţată. Era nevoie în acest context, pentru o mai bună înţelegere a evenimentelor prinse
în cărţile de mai sus, a se lua în discuţie şi perioada interbelică. Este tocmai ceea ce
încearcă să surprindă acest volum, care reuneşte 24 de texte elaborate de 15 autori
(Károly Kós, Miklós Krenner, Artúr Balogh, István Sulyok, Sándor Tavaszy, Dezső László,
Sándor Makkai, Árpád Paál, József Venczel, Áron Tamási, Lajos Imre, Károly Molter, György Bernády,
József Horváth şi Armin Kabos), în majoritatea covârşitoare a cazurilor personalităţi proeminente ale
vieţii intelectuale maghiare din România interbelică. Se oferă astfel cititorului român accesul la o gamă
variată de reflecţii pe care le considerăm esenţiale pentru înţelegerea diverselor fenomene complexe ce
au apărut din statutul de „minoritar” al populaţiei maghiare după sfârşitul primului război mondial. Însă
mai mult decât orice, rezultă maniera în care şi-au construit un model propriu de existenţă minoritară,
care să ducă la conservarea şi dezvoltarea identităţii acestui important grup etnic.
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Un nou echilibru: democraţie şi minorităţi în Europa post-comunistă, 2003
Editori: Monica Robotin, Levente Salat
În perspectiva extinderii spre Est a Uniunii Europene, toate rapoartele şi recomandările
internaţionale subliniază importanţa rezolvării problemelor legate de minorităţi, precum şi
crearea de cadre instituţionale care să acomodeze diferenţele etnoculturale. Istoria recentă
a Europei include câteva exemple de bune practici şi modele de coabitare etnică. Însă
particularităţile Europei post-comuniste impun o analiză atentă şi modificarea acestor
modele conform particularităţilor zonei.
Includerea minorităţilor în procesul de luare a deciziilor poate fi considerată o încercare de
a crea modele de acomodare a minorităţilor etnice şi de păstrare a identităţii acestora. Această practică
este prezentă de puţin timp în Europa Centrală şi de Est, cu consecinţe în desfăşurare. În acest context,
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală a iniţiat o cercetare având scopul de a analiza
impactul participării minorităţilor la guvernare în primele trei ţări care au aplicat acest model în practică:
România (1996–2000), Macedonia (1998–2000) şi Slovacia (1998–2000). Cercetarea a fost finanţată de
Local Government and Public Reform Initiative.
Rezultatele cercetării sunt incluse în acest volum. Cartea mai conţine o anexă cu principalele prevederi
legate de minorităţile etnice din legislaţia statelor Central şi Est Europene.
Volumul este publicat la Budapesta, de Local Government and Public Reform Initiative, în seria LGI:
„Managing Multiethnic Communities Program".
Volumul este publicat în limba engleză.
Maghiarii din România (1956–1968), 2003
Editori: Andreea Andreescu, Lucian Nastasă, Andrea Varga
Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1956–1968),
constituie al doilea volum de documente pe aceeaşi tematică, ce acoperă intervalul 1956–
1968. Este vorba de două extreme care au ocupat un loc semnificativ în istoria fostelor state
comuniste, Revoluţia din Ungaria şi evenimentele „Primăverii de la Praga” (1968). Cele 151
de documente provin din cele mai diverse surse arhivistice din ţară şi străinătate, începând
cu cele ale Comitetului Central al Partidului Comunist Român şi sfârşind cu stenogramele
unor interogatorii luate de organele de Securitate.
T

T

T

T

„Un corpus impresionant, peste 900 de pagini documentare: stenograme ale unor discuţii, note informative, statistici,
rapoarte despre diverse fenomene culturale şi politice către forurile puterii de partid şi de stat, facsimile şi fotografii,
oferă analiştilor un material abundent şi complex. Adăugând la acestea amplul şi atentul studiu introductiv semnat de
Lucian Nastasă, postfaţa lui Lönhárt Tamás (Problema minorităţii maghiare şi relaţiile interstatale româno-maghiare
în cadrul blocului sovietic, 1945–1968), tabloul cronologic al epocii şi lista documentelor, avem imaginea unei
întreprinderi care impune şi care-şi aşteaptă comentatorii..." (Observator Cultural, nr. 184/2003, despre volumul
Maghiarii din România <<1956–1968>>)
Evreii din România (1945–1965), 2003
Editori: Andreea Andreescu, Lucian Nastasă, Andrea Varga
Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945–1965), reprezintă o
colecţie de documente de arhivă despre politicile de stat faţă de minoritatea evreilor în
perioada 1945–1965. Volumul se prezintă ca un instrument deosebit de util atât pentru
specialiştii epocii abordate, cât şi pentru toţi aceia care se interesează de problematica
minorităţilor din România. Lucrarea conţine 256 documente inedite, provenite din diverse
fonduri arhivistice din România şi din străinătate, şi se situează din punct de vedere
cronologic între sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi decesul liderului comunist
Gheorghe Gherghiu-Dej, prin dispariţia căruia se credea că anii stalinismului au luat sfârşit.
T

T

T

T
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Maghiarii din România (1945–1955), 2002 – VOLUM PREMIAT DE ACADEMIA ROMÂNĂ
Editori: Andreea Andreescu, Lucian Nastasă, Andrea Varga
Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945–1955),
reprezintă o colecţie de documente de arhivă despre politicile de stat faţă de minoritatea
maghiarilor în perioada 1945–1955. Volumul se prezintă ca un instrument deosebit de util
atât pentru specialiştii epocii abordate, cât şi pentru toţi aceia care se interesează de
problematica minorităţilor din România. Sursele documentare provin din cele mai diverse
fonduri arhivistice publice şi private, româneşti şi maghiare, şi vin să ofere o imagine cât de
coerentă asupra destinului populaţiei maghiare care, de la finele celui de-al doilea război
mondial, a fost integrată în componenţa statului român.
T

T

T

T

„Ca sursă documentară, volumul e formidabil. Citindu-l, poţi reconstitui, prin reflex iradiant, istoria factuală a unei
întregi epoci: atât realitatea din interiorul partidului, cât şi pe aceea din afara sa. Sunt multe enormităţi ideologice în
documente, fiindcă aşa e făcută epoca, însă sunt puţine inepţii. Vigilenţi, informatorii ştiu, în general, ce spun, sunt
hermeneuţi perverşi impecabili, ştiind unde să caute <<dedesubturile>>, lăsând să ardă în voie incendii care nu
mistuie nici o clădire. În ansamblu, sunt realişti, fiindcă realismul epocii e, substanţial, o transcendenţă: descriu, nu
fac supoziţii, nu insinuează. În spatele multor texte se află, însă, spaima, frica, teroarea. Între etnii se strecoară ura,
suspiciunea, şi cei care citesc volumul cu ochii experienţei noastre de după 1989 nu greşesc decât puţin, într-atât de
frapante sunt similitudinile dintre cele două epoci şi într-atât de melancolic gândul că istoria înaintează, de fapt, doar
prin curgerea timpurilor, nu şi prin imaginaţie." (Ştefan Borbély – Apostrof, nr. 3/2003, despre volumul Maghiarii din
România <<1945–1955>>)
Ţiganii din România (1919–1944), 2001
Editori: Lucian Nastasă, Andrea Varga
Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919–1944),
reprezintă o colecţie de documente de arhivă despre politicile de stat faţă de minoritatea
romilor în perioada 1919–1944. CRDE inaugurează cu acest volum o serie de restituţii
documentare privitoare la minorităţile din România. Se intenţionează astfel alcătuirea unui
corpus de mărturii menit să satisfacă exigenţe ale cercetării, prin accesul direct la sursele
indispensabile oricărei reconstrucţii istoriografice. Mărturiile istorice date la iveală în volum
abordează cel puţin două momente importante din trecutul acestei etnii: efortul de a se
crea o Asociaţie Generală a Romilor din România şi, un aspect de un tragism rar întâlnit, deportarea
ţiganilor – cu tot cortegiul de suferinţe şi pierderi umane – în Transnistria în vremea regimului Ion
Antonescu.
„Apariţia, recentă, a impresionantului tom Ţiganii din România (1919–1944) (Volum editat de Lucian Nastasă,
T

T

Andrea Varga, Cluj, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, 2001, 684 p.) reprezintă o dovadă
incontestabilă că tema la care ne referim a devenit un obiect de studiu, permanent şi poate chiar predilect, care
anunţă atât de aşteptata Istorie a ţiganilor din România." (Gheorghe I. Florescu – Convorbiri Literare Iaşi, nr.
3/2002)

Relaţii interetnice în România postcomunistă, 2000
Editori: Lucian Nastasă, Levente Salat
La numai un deceniu de la prăbuşirea sistemului comunist, societatea românească pare să
se fi înscris – nu fără a trece printr-o criză de adaptare – pe calea construirii unei noi
identităţi în care multiculturalismul, diversitatea etnică, deschiderea spre comunicare şi
globalizare etc. par a fi la ordinea zilei. În acest context, la iniţiativa şi cu sprijinul Ambasadei
Statelor Unite din România, a fost organizat simpozionul „Modelul românesc de relaţii
interetnice. Ultimii zece ani, următorii zece ani", desfăşurat la Bucureşti în zilele de 7–8 iulie
2000, care s-a bucurat de participarea unor reputate personalităţi politice, analişti şi experţi.
Volumul reprezintă cartea albă a acestui eveniment.
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2. Seria Sinteze
Poliţia şi comunităţile multiculturale din România, 2003
Editori: Ioaneta Vintileanu, Gábor Ádám
Într-o epocă obsedată de globalism, problema comunităţilor etnoculturale capătă noi
dimensiuni şi determină reevaluări nu doar sub aspectul sintagmei, cât mai ales din
perspectiva soluţiilor practice, în care provocările de tip naţionalist îşi găsesc din ce în ce
mai puţin locul. Volumul, menit a genera mai multă responsabilitate civică în administrarea
consecinţelor diversităţii, cuprinde rezultatele programului „Prevenirea şi gestionarea
conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale”, derulat de CRDE şi Inspectoratul General
al Poliţiei.
Extremismul de dreapta în România, 2003
Autor: Gabriel Andreescu
Alegerea unui anumit „concept al extremismului” este determinată de utilitatea lui, cu alte
cuvinte, de capacitatea sa de a cuprinde tendinţele cele mai destabilizatoare dintr-o anumită
ţară. În cazul României, acestea sunt reprezentate de multitudinea atitudinilor de tip rasist,
şovin, antisemit, xenofob şi de manifestarea lor politică. Ca urmare, tematica volumului are
în centrul ei atitudinile de tip „hipernaţionalist” sau „ultranaţionalist”.
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Resurse umane
1. Consiliul de Administraţie
Din mai 2007:

Irina Culic, sociolog, cercetător, Universitatea din Windsor, Ontario, Canada
Andor Horváth, cadru didactic, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj
Levente Salat, cadru didactic, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj – preşedinte executiv
Edit Szegedi, istoric, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Studii Europene
Mircea Toma, psiholog, jurnalist, Agenţia de Monitorizare a Presei din România
În perioada martie 2003 – mai 2007:

Gabriel Andreescu, activist în domeniul drepturilor omului, Comitetul APADOR–Helsinki
Smaranda Enache, preşedinta Ligii Pro-Europa
Andor Horváth, cadru didactic, Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj
Anton Niculescu, expert în relaţii interetnice
Levente Salat, cadru didactic, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj – preşedinte executiv
Edit Szegedi, istoric, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Studii Europene
Mircea Toma, psiholog, jurnalist, Agenţia de Monitorizare a Presei din România

2. Comitetul Consultativ Internaţional
Arie Bloed, director executiv, COLPI, Open Society Institute, Budapesta, Ungaria
Janusz Bugajski, Director al Proiectului Est-European în cadrul Centrului pentru Studii Strategice şi
Internaţionale, Washington D.C., SUA
Will Kymlicka, profesor, Queen’s University Kingston, Canada
George Schöpflin, politolog, New School of Economics, Londra, UK
Katherine Verdery, antropolog, University of Michigan, SUA

3. Angajaţii CRDE
Levente Salat, preşedinte executiv
Gábor Ádám, director
Corina Bucea, coordonatoare de proiect
Monica Căluşer, coordonatoare de program
Amelia Gorcea, coordonatoare de program
Mariana Sălăgean, coordonatoare de program
Anca Săndescu, coordonatoare de program
Ágnes Veres, coordonatoare de program
Mária Újvári, bibliotecară
Călin Boariu, office manager

4. Audit financiar
Carmen Iosif, cenzor, audit proiecte PHARE, Ideal Cont Expert S.R.L.; începând cu anul 2007
Beatrice Constantinescu, cenzor, Scot & Comp. Consulting S.R.L; în perioada 2002-2006
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Finanţatori
Academia de Ştiinţe Ungare – Institutul de Studiere a Minorităţilor, Budapesta
Agenţia Naţională Socrates, România
Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (EU FRA)
Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti, programul Matra-KAP
Consiliul Europei, Strasbourg
Consiliul Local Cluj-Napoca
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul României
Fundaţia de Utilitate Publică pentru Ştiinţă Arany János, Budapesta
Fundaţia Carpatică, România
Fundaţia Charles Stewart Mott, SUA
Fundaţia Europeană de Tineret (EYF), Strasbourg
Fundaţia Friedrich Ebert, Germania
Fundaţia King Baudouin, Belgia
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, România
Fundaţia Westminster, Marea Britanie
Hobart and William Smith Colleges and Union College, Geneva, New York, SUA
Ministerul Afacerilor Externe, Norvegia
Oficiul pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR) al OSCE
Open Society Institute, Ungaria
Uniunea Europeană, prin Delegaţia Comisiei Europene în România
Universitatea Central Europeană (CEU) Budapesta
World Learning, România

Parteneri
Asociaţia pentru Lectura, Scrierea şi Dezvoltarea Gândirii Critice, România
Asociaţia Pro Democraţia
Asociaţia Română de Dezvoltare Comunitară, România
Centrul Educaţional Soros, România
Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice, România
Centrul de Documentare şi Informare despre Minorităţile din Europa CEDIME-SE, Grecia
Centrul de Resurse Juridice, Bucureşti
Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, România
Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul României
Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii şi
prin Şcoala de Agenţi de Poliţie “Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj
Liga Pro Europa, România
MEDE European Consultancy, Olanda
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, România
Primăria Municipiului Cluj-Napoca
USAID, România

Afiliere
CRDE este organizaţie membră a:
SON – Soros Open Network
COMIR – Consortium of Minority Resources
Romanian Donors’ Forum
RuralNet – Reţeaua organizaţiilor active în domeniul dezvoltării comunitare
ACE– Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţie Europeană din România

38

Contact
Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală
Str. Ţebei nr. 21
400305 Cluj-Napoca
tel. 0264 420 490
fax. 0264 420 491
e-mail: info@edrc.ro
www.edrc.ro

Anexa 1 – Lista proiectelor 2000–2007
Iniţiative de bună guvernare în comunităţi multietnice
Promovarea bunei guvernări în comunităţi multiculturale. Accesul şi participarea minorităţilor
etnice la viaţa publică
Activităţile proiectului includ stagii de instruire pentru ofiţeri de poliţie şi elevi ai Şcolii de Agenţi de
Poliţie “Septimiu Mureşan” din Cluj-Napoca, vizând formarea de abilităţi şi livrarea de cunoştinţe în ceea
ce priveşte managementul diversităţii, precum şi o campanie de încurajare a tinerilor aparţinând
minorităţilor naţionale să opteze pentru o carieră în rândul poliţiei.
Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale – stagii de pregătire
pentru subofiţerii de poliţie
Programul urmăreşte prevenirea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. Activităţile includ
stagii de pregătire adresate subofiţerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi elevilor de la
Şcoala de Subofiţeri de Poliţie „Vasile Lascăr” din Câmpina care activează sau vor activa în comunităţi
multiculturale, precum şi o serie de întâlniri la nivelul comunităţilor locale între poliţie, reprezentanţii
autorităţilor publice şi cetăţeni.
Drepturile minorităţilor în practică în Sud-Estul Europei
Proiectul a urmărit monitorizarea şi susţinerea măsurilor luate de autorităţile române pentru a răspunde
recomandărilor făcute de Uniunea Europeană cu privire la situaţia minorităţilor. Astfel, au fost realizate
două rapoarte de monitorizare, unul ce examina câteva dimensiuni ale efortului României de a
îmbunătăţii situaţia romilor, celălalt a urmărit să creeze o imagine asupra eforturilor României de a
combate discriminarea, rasismul, xenofobia şi intoleranţa. Sesiuni de instruire dezvoltate pentru
reprezentanţii autorităţilor locale din regiunea de dezvoltare N-V, precum şi o dezbatere publică
referitoare la Proiectul de lege a Statutului Minorităţilor Naţionale au completat activităţile proiectului.
Monitorizarea activităţii parlamentare a reprezentanţilor minorităţilor naţionale
Proiectul şi-a propus monitorizarea activităţii parlamentarilor, reprezentanţi ai minorităţilor naţionale pe
trei dimensiuni: activitatea individuală, activitatea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale şi
activitatea organizaţiilor minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament. Concluziile monitorizării,
publicate atât sub formă tipărită cât şi pe pagina de internet a CRDE, au fost dezbătute într-o serie de
trei dezbateri publice cu participarea parlamentarilor, a presei, a beneficiarilor şi a reprezentanţilor
organizaţiilor active în domeniul minorităţilor.
Administraţie publică locală în comunităţi multietnice
Proiectul are ca scop facilitarea aplicării noii Legi a Administraţiei Publice, care reglementează folosirea
în administraţia publică a limbii minorităţilor etnice, pentru asigurarea accesului şi participării egale la
viaţa publică a indivizilor aparţinând minorităţilor etnice.
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Educaţie multiculturală
Educaţia multiculturală în şcoli
Proiectul îşi propune elaborarea unui manual de educaţie multiculturală pentru a promova
multiculturalismul şi dialogul intercultural în şcoli şi a creşte vizibilitatea minorităţilor etnoculturale în
curriculum naţional.
Succesul şcolar al copiilor romi
Proiectul îşi propune să sprijine copiii dezavantajaţi în procesul de învăţare a scrisului şi cititului prin
dezvoltarea de instrumente specifice de evaluare şi îmbunătăţire a acestor abilităţi.
Sprijin pentru succesul educaţional al copiilor defavorizaţi
Programul are ca scop pilotarea unui program de reducere a abandonului şcolar, în special în
segmentele sărace ale populaţiei de romi, prin asistarea unui număr de cca. 50 copii din ciclul primar
din mediul rural. Activităţile proiectului cuprind două module majore: a.) editarea şi publicarea unor „mici
cărţi” relevante din punct de vedere cultural, care vor fi folosite pentru a ajuta copii defavorizaţi, în
special romi, cu dificultăţi de citire şi scriere şi b.) un modul de asistare a copiilor în cadrul unui program
de mentorat-tutorat.
Parteneriate între şcoli cu predare în limbile minorităţilor şi şcoli cu predare în limba română
Programul are ca scop realizarea de parteneriate şcolare în spiritul educaţiei multiculturale. În cadrul
programului se oferă sprijin financiar pentru desfăşurarea unor activităţi extracurriculare comune de
către elevi de diferite etnii. Elevii, provenind din şcoli cu predare în limbile minorităţilor, pe de o parte, şi
şcoli cu predare în limba română, pe de altă parte, au ocazia de a cunoaşte mediul în care colegii lor
din şcoala parteneră trăiesc şi învaţă, principalele beneficii fiind o mai bună înţelegere a valorilor
etnodiversităţii şi dezvoltarea de atitudini bazate pe toleranţă şi respect faţă de alte grupuri etnice.
Europa Centrală în perspectivă comparată – Parteneriatul pentru educaţie globală
Programul a urmărit familiarizarea a patru serii de studenţi americani de la colegiile Hobart and William
Smith şi Union College, New York cu realităţile Europei Centrale prin intermediul unui pachet de cursuri
desfăşurate pe perioada unui semestru în Germania, România şi Ungaria.
Manual de limba şi literatura română pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale
Proiectul îşi propune realizarea, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a unei serii de
manuale de Limba şi literatura română specifice pentru clasele de gimnaziu cu predare în limbile
minorităţilor naţionale.
Formare pentru profesori de limba şi literatura română care îşi desfăşoară activitatea în
instituţiile de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale
În cadrul acestui proiect s-au derulat activităţi de formare pentru acei profesori de limba şi literatura
română care predau în şcoli unde învăţământul se desfăşoară într-una din limbile minorităţilor naţionale.
Despre drepturile omului
Proiectul contribuie la educaţia pentru drepturile omului în România, prin conştientizarea drepturilor
omului în rândul tinerilor şi încurajarea implicării tinerilor în promovarea acestor principii. Proiectul
include: sesiuni de formare destinate unui grup de 15 adolescenţi, mentorat, campanii de educaţie
pentru drepturile omului, construcţia şi promovarea unui website dedicat drepturilor tinerilor.
Promovarea dialogului interetnic
Campania “Apreciază diversitatea”
Proiectul reprezintă o campanie naţională de îmbunătăţire a percepţiei şi aprecierii diversităţii. Relatând
povestea unor personaje, prin intermediul unei serii de spoturi TV, afişe, cărţi poştale, dar şi a unui
pachet educaţional, campania promovează diversitatea etnică şi culturală din România.
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Parteneriat pentru Clujul multicultural
Scopul acestui proiect este de a promova cooperarea şi dialogul interetnic în Cluj-Napoca prin
monitorizarea şi îmbunătăţirea drepturilor minorităţilor la nivel local. În acest scop, CRDE şi Primăria
Cluj-Napoca au realizat în 2006 un sondaj de opinie privind relaţiile interetnice din Cluj-Napoca, precum
şi o serie de interviuri cu membrii ai tuturor grupurilor etnice (incluzând şi noile minorităţi reprezentate
de imigranţi). Rezultatele acestor analize, precum şi recomandările privind valorificarea diversităţii
culturale au fost sintetizate în Strategia Clujul Multicultural.
CRDE la Civiliada de la Peninsula 2007
La ediţia din 2007 a festivalului Peninsula/Félsziget din Târgu Mureş, în cortul Civiliada, CRDE a
participat în premieră cu un stand de prezentare a activităţilor şi publicaţiilor, cu prezentări de scurt
metraje pe tema drepturilor omului şi cu un concurs afişe Mesaj pentru diversitate.
Ziua Minorităţilor Naţionale – La porţile Europei
În parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice, CRDE a organizat în data de 17 decembrie
2006, în Cluj-Napoca, Ziua Naţională a Minorităţilor, care şi-a propus să sensibilizeze populaţia
majoritară, autorităţile publice şi media în ceea ce priveşte importanţa minorităţilor naţionale în
societatea noastră şi să informeze publicul despre contribuţia minorităţilor naţionale la dezvoltarea
regiunii.
Conferinţa „Textele puterii. Sursele privitoare la maghiarii din România (1945–1989)"
La evenimentul de 3 zile, organizat de CRDE la sediul din Cluj, în sala de conferinţe, în perioada 2–4
decembrie 2004, au participat mai mult de 30 de istorici – din Ungaria, români şi maghiari din România,
un italian şi un francez – care îşi axează activitatea pe descoperirea istoriei recente şi care au efectuat
cercetări şi au publicat în domeniul tematicii propuse.
Instituţionalizarea dialogului interetnic
Prin acest proiect, desfăşurat în parteneriat cu Liga Pro Europa, s-a realizat o anchetă asupra
iniţiativelor de dialog dintre intelectualii români şi maghiari din perioada 1990–2001, precum şi asupra
impactului acestora asupra cadrului general al relaţiilor dintre România şi Ungaria. Răspunsurile primite
în cadrul anchetei au fost publicate în anul 2005 în volumul trilingv „Relaţiile Româno-Maghiare – în
oglinda modelului de reconciliere franco-german”, editori Levente Salat şi Smaranda Enache. Volumul
cuprinde un Cuvânt înainte al d-lui Bernard Viale, expert în cadrul Oficiului Franco-German pentru
Tineret. Ca urmare a acestui demers, guvernele României şi Ungariei au înfiinţat Biroul RomânoMaghiar pentru Tineret.
Parteneriate interetnice
Programul se adresează organizaţiilor neguvernamentale, instituţiilor publice sau unor grupări informale
locale, oferind sprijin financiar pentru realizarea de parteneriate şi proiecte comune în comunităţi
multietnice.
Campanii de advocacy în relaţiile interetnice
În 2000, programul a acordat sprijin financiar unor proiecte care îşi propuneau să contribuie la
îmbunătăţirea climatului interetnic, la promovarea dialogului dintre majoritate şi minorităţi prin
prezentarea situaţiei specifice a minorităţilor naţionale şi popularizarea drepturilor acestor comunităţi, în
vederea depăşirii barierelor comunicaţionale şi a diferenţelor de percepţie dintre diferite segmente ale
populaţiei.
Dezvoltare comunitară în comunităţi multietnice
Consolidarea capacităţii organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural de a răspunde
nevoilor comunităţii
Proiectul urmăreşte consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural de a
răspunde nevoilor comunităţilor locale. Proiectul intenţionează să construiască pornind de la rezultatele
unui proiect anterior.
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Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice în România. O abordare participativă a relaţiilor dintre cetăţeni
şi APL
Proiectul îşi propune să aducă îmbunătăţiri la nivelul relaţiilor interetnice prin intermediul dezvoltării
comunitare, facilitând dialogul şi cooperarea dintre cetăţeni şi reprezentanţii administraţiei publice
locale.
Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice în Europa de Sud-Est. Dezvoltarea comunităţilor multietnice
Programul urmăreşte realizarea unor schimbări pe termen lung în relaţiile interetnice din România.
Programul este structurat în două module, unul de finanţare proiecte, care se desfăşoară la scară
naţională, şi un modul de facilitare care urmăreşte să determine o schimbare pe termen lung la nivelul
relaţiilor interetnice comunitare
Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale din mediul rural de a răspunde
nevoilor comunităţii
Proiectul urmăreşte dezvoltarea durabilă a organizaţiilor din mediul rural în vederea îmbunătăţirii
capacităţii acestora de a răspunde nevoilor comunităţilor locale şi este complementar programului
Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice în Sud-Estul Europei – Dezvoltarea comunităţilor multietnice, derulat
în prezent de CRDE.
T

T

Combaterea marginalizării prin încurajarea asumării unui rol activ în rezolvarea propriilor
probleme
Programul urmăreşte combaterea marginalizării unor categorii sociale dezavantajate prin încurajarea
implicării acestora în viaţa comunităţii, precum şi creşterea activismului comunitar în rândul acestora,
insuflarea încrederii în capacitatea de a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă.
Explorarea relaţiei dintre motivaţie, muncă şi cetăţenie activă
Motivarea este elementul determinant pentru reuşita individuală a fiecărui adult, iar cetăţenia activă
reprezintă cadrul în care se desfăşoară dezvoltarea socială şi economică a fiecărui individ. În acest
context proiectul cercetează relaţia dintre muncă, motivare şi cetăţenie activă.
Noi profile profesionale în activitatea în beneficiul grupurilor dezavantajate
Specificul muncii în beneficiul grupurilor dezavantajate impune dezvoltarea de noi profile profesionale.
În ultimii ani s-au definit tot mai bine astfel de profile, prezenţa mediatorului, a animatorului, a
facilitatorului sau a mentorului în activităţile de dezvoltare comunitară devenind aproape o condiţie.
Proiectul realizează o analiză a acestor noi profesiuni, pornind de la experienţa României, Portugaliei şi
Franţei.
Dezvoltarea capacităţilor şi resurselor umane în comunităţi dezavantajate
Proiectul urmăreşte dezvoltarea capacităţilor şi resurselor umane în trei comunităţi dezavantajate din
judeţul Mureş, cu scopul de a iniţia activităţi generatoare de venit, în contextul restructurării industriale.
Cercetare şi documentare privind minorităţile etnice
Biblioteca Soros
Biblioteca Soros deţine o colecţie de peste 5090 de cărţi şi 168 de periodice din următoarele domenii:
ştiinţe politice, sociologie, ştiinţele educaţiei, psihologie, istorie, mass-media, filosofie, religie, drept.
Baza de date – Acte normative privind drepturile şi protecţia minorităţilor naţionale în România
Baza de date, conţinând 176 de acte normative în vigoare – constituţia, legi, hotărâri ale guvernului,
decrete etc. – permite atât o vizualizare a întregii liste (listă în care documentele sunt evidenţiate în
ordine invers-cronologică), cât şi căutare avansată după diferitele criterii (tip de act normativ, domeniu,
cuvinte cheie etc). Versiunea originală, în limba română, a actelor normative este redată în format PDF,
aşa cum a apărut ea în Monitorul Oficial. Versiunea în limba maghiară, acolo unde ea există, este de
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asemenea varianta oficială publicată de Monitorul Oficial, în format PDF. Pentru versiunea în limba
engleză am preluat traducerile oferite pe internet de MIRIS – Minority Rights Information System.
Raportul naţional privind Combaterea rasismului, xenofobiei şi anti-semitismului
Consorţiul iniţiat de Centrul de Resurse Juridice, şi din care mai fac parte Asociaţia ACCEPT şi CRDE,
a câştigat în anul 2006 dreptul de a realiza, pentru Centrul European pentru Monitorizarea Rasismului şi
Xenofobiei cu sediul la Viena (European Monitoring Center on Racism and Xenophobia – EUMC,
devenită în anul 2007 The European Union Agency for Fundamental Rights – FRA), Raportul
naţional privind Combaterea rasismului, xenofobiei şi anti-semitismului. Acest raport naţional, realizat în
baza unei metodologii de colectare a datelor unitară în toate ţările europene, reprezintă cel mai complex
şi credibil raport privind fenomenul de combatere a rasismului, xenofobiei şi anti-semitismului,
permiţând totodată şi analiza comparativă în diferitele state europene.
Conferinţa „Buna guvernare în comunităţile multietnice”
Conferinţa, organizată între 9-10 martie 2006, şi-a propus să crească nivelul de conştientizare a
administraţiei publice locale din ţările din Sud-Estul Europei asupra importanţei participării minorităţilor
la procesul de guvernare a comunităţilor multietnice, să încurajeze participanţii din Albania, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Croaţia, Kosovo, Macedonia, România şi Serbia să împărtăşească din
experienţele lor, să identifice standarde pentru buna guvernare în comunităţile multietnice şi să
faciliteze interacţiunea între administraţiile publice locale şi societatea civilă din regiune.
Baza de date – Surse bibliografice despre romii din România
Această bază de date se constituie într-o bibliografie electronică a subiectelor referitoare la romii din
România.
Baza de date – Structura etno-demografică a României
Un instrument dinamic care, pe baza recensământului din 2002, vă permite să aflaţi structura populaţiei
după etnie, religie, limbă maternă, grupe de vârstă şi sexe a oricărei localităţi din România.
DIVERS – buletin informativ despre minorităţile etnice
În perioada 2001–2006, CRDE a finanţat editarea de către Mediafax, iar ulterior de către Asociaţia de
Investigaţii Media în Balcani a 287 de numere din publicaţia săptămânală electronică DIVERS – buletin
informativ despre minorităţile naţionale din România. Din 2007, finanţarea buletinului a fost preluată de
către PER. Publicaţia poate fi accesată on-line la www.divers.ro.
HTU

UTH

Conştientizarea opiniei publice privind problemele minorităţilor etnice şi religioase
Pornind de la o serie de patru rapoarte privind minorităţile etnice şi religioase, proiectul îşi propune să
aducă în atenţia opiniei publice problemele cu care se confruntă minorităţile din România. Temele
abordate sunt: procesul de retrocedare a proprietăţilor care au aparţinut minorităţilor religioase, realizări
şi insuccese ale Strategiei privind Îmbunătăţirea Situaţiei Romilor, impactul Legii Statutului Maghiar
asupra comunităţii maghiare din România, credibilitatea publică a organizaţiilor minorităţilor etnice.
Raportul privind situaţia imigranţilor din România
Raportul Necunoscutul dintre noi – rezidenţi, refugiaţi şi imigranţi ilegali din România oferă o radiografie
a problemei imigranţilor, din perspectiva nevoii de a asigura drepturi numărului în creştere de imigranţi
din România, şi caută să ofere răspunsuri unor întrebări precum: cine sunt aceştia, care le sunt
drepturile şi ce tip de politici ar trebui să promoveze statul vizavi de situaţie lor etc. Ca şi concluzie,
România e încă percepută ca ţară de tranzit şi mai puţin ca ţară de destinaţie finală de către imigranţi.
Cauzele se regăsesc în resurse limitate, proceduri grele de obţinere a rezidenţei sau a cetăţeniei,
nivelul de trai şi economic etc. Cu toate că legislaţia a încorporat recomandările şi standardele legale
ale UE şi ale Consiliului Europei, lipsesc măsurile şi alocarea de resurse necesare în a rezolva
problema, precum şi interes din partea autorităţilor care nu privesc această problemă ca urgentă sau
importantă.
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Barometrul Relaţiilor Etnice 1994-2002. O perspectivă asupra climatului interetnic din România
Barometrul Relaţiilor Etnice este conceput ca o serie de studii sociologice vizând evoluţia relaţiilor
etnice din România. Scopul proiectului este de a obţine anual date statistice despre relaţiile etnice din
România, în special referitor la situaţia şi dinamica grupurilor etnice de români, maghiari şi romi.
Cercetarea vizează următoarele teme: monitorizarea şi evaluarea situaţiei grupurilor etnice din
România; auto-percepţia şi modul de percepere a alterităţii; dinamica reprezentărilor şi stereotipurilor
diferitelor grupuri etnice; construirea şi afirmarea identităţii etnice şi naţionale; nivelul de impact şi
cunoaştere al politicilor publice faţă de minorităţi în România; discursul public în legătură cu minorităţile
etnice în diferite contexte. În 2003, în intenţia de a valorifica rezultatele cercetărilor BARE şi de a
realiza o analiză privind dinamica relaţiilor etnice din România, CRDE a lansat o competiţie de proiecte
de cercetare, adresată comunităţii de cercetători şi oameni de ştiinţă din România interesaţi de
problematica relaţiilor etnice. Cele mai bune 7 lucrări au fost publicate la începutul anului 2005, în
volumul „Barometrul relaţiilor etnice 1994–2002. O perspectivă asupra climatului interetnic din
România”, editat de Mircea Kivu şi Gabriel Bădescu.
Rapoarte despre situaţia minorităţilor naţionale din România
Obiectivul programului este elaborarea unor rapoarte exhaustive despre situaţia minorităţilor naţionale
din România. Rapoartele conţin informaţii istoriografice, lingvistice şi sociologice, o bibliografie extinsă
şi o listă cu adrese ale instituţiilor minoritare existente.
Alter-Image – documentar fotografic despre minorităţile naţionale din România
Scopul programului Alter-Image este de a familiariza publicul larg cu diversitatea culturalã a etniilor din
România. Colecţia Alter-Image – documentar fotografic despre minorităţile naţionale din România –
cuprinde o expoziţie itinerantă, un album şi un CD-ROM multimedia.
Diseminarea experienţelor privind proiectele realizate în sprijinul comunităţilor de romi în
perioada 1990–2000
Scopul proiectului a fost realizarea unui instrument de analiză oferit spre utilizare agenţiilor
guvernamentale, finanţatorilor şi organizaţiilor neguvernamentale interesate în dezvoltarea şi
implementarea unor politici de îmbunătăţire a situaţiei romilor din România.
Minorităţi la guvernare – evaluarea impactului politicilor publice din perspectiva participării
minorităţilor la guvernare în Macedonia, România şi Slovacia
Proiectul constă într-o cercetare comparativă internaţională privind impactul pe care îl are asupra
politicilor publice participarea la guvernare a minorităţilor, în România, Macedonia şi Slovacia.
Status Policies – analiza comparativă a politicilor europene referitoare la relaţiile între statele de
origine şi minorităţile în afara graniţelor
Proiectul urmăreşte să compare politicile privind statutul minorităţilor în Uniunea Europeană cu practicile
Albaniei, Greciei, României, Rusiei, Serbiei, Turciei şi Ungariei, impactul acestor măsuri asupra
politicilor minoritare în ţările-gazdă, precum şi asupra perspectivei de aderare la Uniunea Europeană.
Integrare europeană
Centrul de Informare Europa Cluj
În cadrul CRDE, funcţionează din 2003 un centru de informare europeană. Proiectul îşi propune să
contribuie la creşterea vizibilităţii Uniunii Europene în România şi la o mai bună informare a cetăţenilor
asupra procesului de aderare la Uniunea Europeană.
ClujNetworking4Europe
Scopul proiectului, iniţiat şi coordonat de Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, este dezvoltarea reţelei clujene
a multiplicatorilor de informaţie europeană într-o reţea activă, funcţională şi orientată pe continuarea
comunicării şi după momentul aderării.
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Parlamentul adolescenţilor
Proiectul îşi propune să dezvolte valorile democraţiei şi ale statului de drept prin dezvoltarea capacităţii
adolescenţilor de a-şi exercita activ drepturile şi responsabilităţile cetăţeneşti.
Celebrarea diversităţii prin arte
Proiectul contribuie la conştientizarea şi promovarea valorilor diversităţii etnice caracteristică spaţiului
european prin intermediul artelor: proiectul îşi propune să apeleze la teatru şi la alte forme de exprimare
artistică (pantomimă, dans, multimedia) în vederea înlesnirii procesului de învăţare multiculturală şi de
dezvoltare a abilităţilor de participare eficientă la actul creativ.
Destinaţie: Staţia Europa
Proiectul vizează desfăşurarea unei campanii de informare europeană „Ai şi tu un loc!” în spaţiul a 32
de gări aflate pe raza a 7 judeţe din regiune de Nord-Vest a ţării, precum şi o serie de activităţi de
promovare a valorilor europene în rândul tinerilor, de conştientizare a oportunităţilor de studiu, muncă şi
voluntariat în spaţiul european.
Studiu asupra instituţiilor multiplicatoare ale informaţiei privind Uniunea Europeană
Obiectivul acestui proiect este identificarea celor mai eficienţi multiplicatori locali şi regionali ai
informaţiilor UE, pentru a facilita o mai mare vizibilitate a valorilor şi instituţiilor europene în societatea
românească.
Burse de studiu
Burse de studii la Universitatea Central Europeană (Central European University), 2006–2007
Programul oferă programe de masterat şi doctorat pentru anul universitar 2006–2007 şi se adresează
studenţilor aflaţi în ultimul an de studiu sau absolvenţilor care au obţinut diploma de licenţă în cadrul
unei instituţii de învăţământ superior acreditate.
Burse la Summer University (SUN) – CEU Budapesta, 2006
Cursuri de pregătire în cadrul şcolii de vară a Universităţii Central Europene (Central European
University Summer University – CEU SUN), prin intermediul CRDE şi al Fundaţiei pentru o Societate
Deschisă, Bucureşti. Cursurile stimulează dialogul şi schimbul de idei între reprezentanţi ai mediilor
academice din peste 60 de ţări, care au posibilitatea de a explora tematici multidisciplinare şi de a îşi
aprofunda cunoştinţele în domeniul propriu de interes.
Burse la Curriculum Resource Center (CRC) – CEU Budapesta
CRC oferă trei tipuri de sesiuni cu durata de o săptămână: Sesiuni deschise, Sesiuni de cursuri
inovatoare şi Sesiuni despre problemele importante în dezvoltarea curriculară.
Programul Course Development Competition (CDC), CEU 2006–2007
Course Development Competition oferă o bursă de 10 luni acelor cadre didactice care doresc să
dezvolte şi să introducă noi cursuri universitare.
Student Internship
Programul oferă posibilităţi de dezvoltare profesională şi de studiu aprofundat pentru studenţii interesaţi
de tematica relaţiilor interetnice din România şi din regiune, prin asigurarea condiţiilor şi a
instrumentelor de studiu şi de cercetare în cadrul Centrului.
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