
Nu ºtiu de ce, dar de fiecare datã când aud cuvântul

“minoritate”, mã gândesc la romi. Asta nu pentru cã

sunt cea mai numeroasã minoritate din þara noastrã, ci

pentru cã am remarcat de micã persecutarea lor în

multe dintre þãrile europene. Romilor le-au lipsit

mijloacele prin care alte populaþii îºi apãrã interesele.

Ei nu au avut putere politicã sau militarã, o religie a lor

sau un teritoriu cu care sã se identifice.

La televizor vedem doar familii foarte bogate sau foarte

sãrace de þigani, toþi câºtigându-ºi, pesemne, existenþa

prin ilegalitãþi. Dar sã generalizãm oare? Prejudecãþile

cum cã meseriile prost plãtite de tinichigiu, circar sau

cãrãtor ar fi indecente, duc la concluzia cã ei ar prefera

sã fure. Etichetaþi astfel, mulþi dintre ei ºi-au pierdut

încrederea în sine ºi în oameni. Concepþiile transmise

de-a lungul generaþilor i-au determinat pe unii sã facã

într-adevãr lucrurile care li se reproºau. Aproape cã nu

li se dã ºansa sã schimbe pãrerile celorlalþi despre ei. 

Am încercat odatã, înainte de Crãciun, sã strâng fon-

duri pentru niºte familii de romi lipsite de mijloace

materiale. Am renunþat însã, timpuriu din lipsã de con-

tribuþii. Oamenii nu au de fapt motive sã îi discri-

mineze, nici pe romi, nici altã minoritate, ci ei se con-

formeazã ideilor societãþii, problemelor politice

actuale. Mai nou, se vehiculeazã ideea cã orice arab

este un posibil terorist. Dar nu li se poate întâmpla ºi

cetãþenilor români acelaºi lucru?

Notorietatea românilor poate fi un impediment în

momentul integrãrii europene. Impresiile lãsate în Vest

de regimul comunist influenþeazã ºi astãzi imaginea

cãlãtorului român. 

În pregãtirea pentru integrare, nu doar politica ºi

economia sunt principalele provocãri. Uniunea

Europeanã înseamnã unitate ºi toleranþã, iar dacã

adunãm prejudecãþile existente ºi declarate, integrarea

nu mai are nici un sens! Societatea simbolizeazã

respectul ºi pentru cã, o datã cu românii se vor integra

ºi minoritãþile din România în Uniunea Europeanã, tre-

buie sã le permitem, în prealabil, sã se integreze în

societatea româneascã.

Adina Ponta
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Olga Forgiarini, de etnie italianã, pensionarã



interviu eurotren

Ce gândeºte Ro 

despre EuRo?

“Unitate în diversitate” este, în mod oficial, deviza

Uniunii Europene. În ce mãsurã va fi ea adoptatã ºi de

România în raporturile cu propia-i diversitate de

minoritãþi? Cum se va schimba relaþia dintre majori-

tate ºi minoritãþi în urma integrãrii? La aceste întrebãri

au rãspuns câþiva viitori cetãþeni unionali.

Szabo Ioan, 82 ani, pensionar CFR

Problemele legate de minoritãþi apar

numai datoritã prostiei. Cel mai bun 

prieten al meu a fost român. Eram fraþi 

de cruce. Lucrurile se vor schimba în

principal datoritã culturii.

Sanda, 42 de ani, contabilã

Relaþiile cu minoritãþile sunt destul de

bune. Cei care sunt de altã pãrere 

reprezintã cazuri izolate. 

Anca, 20 ani, studentã la sociologie

Odatã cu integrarea se va schimba 

mentalitatea ºi aceste relaþii se vor

îmbunãtãþi.

Remus, 35 ani, medic

Probabil cã de dragul europenilor 

vom face de toate.

Mihai, 25 ani, tehnoredactor

Sunt sigur cã atunci când ceva intrã în

contact cu altceva, existã schimbãri atât

la nivel superficial, cât ºi la nivel pro-

fund. Vom vedea cum funcþioneazã alte

mentalitãþi ºi totul va fi mai bine.

Diana Bere, Corina Bucea

din numerele viitoarevox populi
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Satul românesc, în curând european?

EuroEconomia

Constituþia europeanã

Muncã ºi studii în Uniunea Europeanã

Smaranda Enache, co-pre-

ºedinte a Ligii ProEuropa

(http://www.proeuropa.ro) a

fost întrebatã de reporterii

euro_tren despre problemele

minoritãþilor din România ºi

despre eventuala necesitate

a adoptãrii unei legi a

minoritãþilor.

Reporter: În ce mãsurã este

nevoie în România de o lege

a minoritãþilor din punctul de vedere al integrãrii în

Uniunea Europeanã?

Smaranda Enache: Dezbaterea despre o lege a

minoritãþilor este mai veche în România. Sigur, România

ar fi putut sã nu adopte o lege a minoritãþilor dacã ar fi

activat alte mecanisme de protecþie intensã a

minoritãþilor prin Constituþie. 

Legea minoritãþilor este una specialã care sã fie capabilã

sã acorde autonomie culturalã ºi sã opreascã

descreºterea comunitãþilor minoritare, asimilarea lor

naturalã. Aceastã lege este importantã pentru prote-

jarea multiculturalitãþii ºi multilingvismului din

România. Ea nu constituie o obligaþie în procesul de

integrare europeanã, respectiv Comisia Europeanã nu va

impune niciodatã României sã adopte o lege sau alta. În

principiu, protecþia minoritãþilor face parte din funda-

mentele de aderare la Uniunea Europeanã, chiar dacã o

lege în acest sens nu este indicatã de la Bruxelles.

Reporter: Cu ce probleme consideraþi cã se confruntã

minoritãþile din România în relaþia lor atât cu statul, cât

ºi cu majoritatea?

Smaranda Enache: Eu am constatat cã minoritãþile în

momentul de faþã considerã ºi ele cã s-a realizat un pro-

gres în ultimii 15 ani. Totuºi, mai sunt dificultãþi în spe-

cial în folosirea limbii materne în spaþiul public: în

justiþie, în administraþie, mai sunt probleme privind

bunurile minoritãþilor care nu au fost restituite, mai ales

minoritãþilor religioase, sau minoritãþilor mai restrânse.

Sunt probleme privind modul în care minoritãþile sunt

prezente în spaþiul simbolic românesc, respectiv

prezenþa lor în muzee, case memoriale, chiar sãrbãtori

care sã fie adoptate la nivel de  regiuni ºi sã devinã parte

a unui calendar oficial. În ultimã instanþã, aº spune cã

existã ºi nemulþumiri în privinþa multiculturalitãþii la

nivel local, dar ºi a felului în care inspectoratele de cul-

turã finanþeazã ºi cultura minoritãþilor.

Gabriela Buruian, Bori Kovács

eurotren

Atenþie! Zonã de maxim interes!

Drum cu prioritate cãtre Europa!

În gara noastrã aveþi informaþii sigure

Suntem tineri, dar când e vorba de muncã, 
ne spetim împreunã!

Sens unic! Mergem la sigur!

Corina Bucea

Nicolae Jakabovits, de etnie armeanã, pictor ºi restaurator de renume



În cazul în care nu ºtiaþi, vã

spunem noi cã:

• În România existã 20 de

minoritãþi naþionale, reprezentate

în parlament de câte un deputat,

excepþie fãcând minoritatea

maghiarã, care are 22 de deputaþi

ºi 10 senatori.

• Dupã Rusia ºi Ucraina, cu 45 ºi

respectiv, cu 23 de minoritãþi

naþionale, România se aflã pe

locul al treilea în ceea ce priveºte

fenomenul diversitãþii etnocultu-

rale pe continentul european.

• Articolul 6 din Constituþia

României garanteazã dreptul

minoritãþilor la “pãstrarea, dez-

voltarea ºi exprimarea identitãþii

lor etnice, culturale, lingvistice

sau religioase”.

Bori Kovács

c
e

 i
m

p
li

c
ã
 a

d
e
ra

re
a
?

º
ti

a
þi

 c
ã
…

?

viaþa în Uniunea Europeanã

Cipru – între minoritate ºi stat

naþional

Probabil pentru cei mai mulþi din-

tre noi, Cipru reprezintã insula

mirificã ale cãrei peisaje luxuri-

ante le zãrim în treacãt pe afiºele

agenþiilor de turism. Pe lângã

„ambalajul de imagine“, existã

multe probleme cu care se con-

fruntã aceastã þarã, cu o popu-

laþie doar de douã ori mai

numeroasã decât cea a Clujului

(cca 780.000 de locuitori). Astfel, nu de puþine ori, aceastã þarã a fost

teatrul unor aprinse dispute interetnice, între populaþia greacã majori-

tarã (cca 72%) concentratã în sudul insulei, ºi cea turcã (cca18% din-

tre ciprioþi) concentratã în nord. 

Republica Cipru a luat naºtere oficial în anul 1960, pentru ca în 1974

armata turcã sã preia o treime din teritoriu ºi sã formeze în 1983

Republica Ciprului de Nord, stat în prezent recunoscut doar de Turcia.

Prezenþa trupelor turceºti (cca 35.000), precum ºi regimul militar

instaurat în nordul Ciprului a devenit astfel obiectul de disputã diplo-

maticã între Grecia (membrã UE din 1981) ºi Turcia (candidaturã

depusã în 1963 ºi candidatã la UE încã din 1999).

Deºi oficialii Uniunii Europene au susþinut mereu cã Uniunea nu va

importa conflicte diplomatice, a acceptat Ciprul ca stat membru la 1

mai 2004. Totuºi, nimeni nu contestã statutul special al Turciei ca þarã

candidatã, iar acceptarea Ciprului poate reprezenta tocmai pârghia

necesarã schimbãrii politicii Turciei privitoare la Cipru ºi accelerarea

negocierilor diplomatice în zonã. În prezent, doar ciprioþii republicii de

sud sunt recunoscuþi de facto ca cetãþeni ai UE, derulându-se totuºi

planuri de unificare atât din partea Uniunii cât ºi a ONU. Mai mult,

retragerea trupelor armate din nordul Ciprului a devenit chiar clauza

pentru începerea negocierilor de aderare în 2005 cu Turcia. 

Ce va rezerva viitorul mirificei insule cu peisaje luxuriante de pe afiºele

agenþiilor de turism, rãmâne de vãzut.

Elena Jipa

Integrãm sau asimilãm?

Foarte puþine state sunt omogene din punct de vedere

etnocultural, iar fenomenul diversitãþii creeazã

provocãri constante guvernelor în toate þãrile lumii.

Problema minoritãþilor este una care solicitã soluþii

''croite pe talie'', adicã fiecare stat în parte trebuie sã

gãseascã soluþii în mod original. În România nu existã o

lege a minoritãþilor, dar existã legislaþie privind

reprezentarea acestora în Parlament (legea 68 din 1992

la http://www.elector.ro/lege/lege68_92.htm). În ceea

ce priveºte minoritatea romã existã  o strategie a guver-

nului de a facilita integrarea în societate a acestei

comunitãþi istorice.

„Strategia Guvernului României de îmbunãtãþire a situ-

aþiei romilor” din 2001 <www.romacenter.ro/informa-

tiiutile/strategia.doc> a luat naºtere în urma

recunoaºterii oficiale a discriminãrii romilor în soci-

etatea româneascã. Ca rãspuns la aceastã stare de fapt,

fostul guvern ºi-a propus sã responsabilizeze adminis-

traþia localã privind aceastã minoritate, sã sprijine for-

marea unei elite de etnie romã, sã stimuleze partici-

parea romilor la viaþa economicã, politicã ºi socialã

româneascã, dar ºi sã elimine stereotipurile discrimina-

torii din opinia publicã. Se dorea integrarea acestei

minoritãþi, consideratã ''problematicã''.

Integrarea denotã un proces social cu douã sensuri, prin

care, în cadrul ambelor comunitãþi se produc schimbãri

cu scopul de a convieþui paºnic. Asimilarea este un pro-

ces cu un singur sens prin care populaþia asimilatã îºi

schimbã identitatea ºi devine, în timp, componentã a

populaþiei majoritare. Este un fenomen social care duce

la dispariþia diversitãþii etnoculturale. 

Concret, romii vor fi integraþi în momentul în care

majoritatea este pregãtitã sã îi accepte ca ºi egali ºi sã

rãspundã în mod real nevoilor acestui grup etnic. Ori,

textul actului normativ se axeazã pe evoluþiile ºi paºii

pe care comunitatea romã trebuie sã îi facã ºi existã o

singurã referire la impactul asupra opiniei publice pe

care aceastã strategie are menirea sã o producã. 

Întrebarea care ni se pare fireascã este: integrãm sau

asimilãm romii prin aplicarea acestui act normativ?

Bori Kovács

Astrid si Claudia Pascu in port popular german



Milano ºi Domul

Dupã o lungã cãlãtorie prin Milano, mi-am

dat seama cã acest oraº mare nu este

numai capitala financiarã ºi economicã a

Italiei, ci ºi o consistentã sursã de puncte

de atracþie culturale. Înainte de toate,

primul lucru care mi-a stârnit curiozitatea

a fost faimosul Dom gotic, a cãrui con-

strucþie a început în anul 1386. Clãdirea

are o lungime de 148 m, în timp ce turnul

cel mare are o înãlþime de 108 m. Pe exterior, pereþii sunt ornamentaþi cu

aproximativ 2000 de statui din marmurã în mãrime naturalã. Domul din

Milano este una dintre cele mai impozante catedrale din Europa, care poate

gãzdui peste 4000 de credincioºi la o slujbã religioasã. 

Înãlþimea copleºitoare a turnului principal te invitã, parcã, sã vrei mai mult.

Preþul unui bilet de intrare costã în jur de 6 euro. Jumãtate ascensiunea se

face cu ajutorul unui lift, iar restul pe niºte scãri înguste. De acolo, de sus,

am putut vedea mãiestria arhitecturii, deoarece am admirat de aproape cât

de detaliat erau sculptate acele statui ºi miniturnurile. Cea mai suprinzã-

toare mi s-a pãrut, însã, opoziþia dintre exteriorul fastuos ºi interiorul sim-

plu. Totul dã senzaþia de spaþiu ºi de proporþii uriaºe. 

Nu chiar atât de mare, dar extrem de importantã este opera ''Scala'' pe care

am vizitat-o în aceeaºi zi. Centrul Mondial al Operelor a gãzduit la vremea

lor, premierele faimoºilor compozitori: Puccini, Verdi sau Toscanini.

În ciuda încãrcãturii istorice, Milano este un oraº modern cu numerose

clãdiri zgârie-nori, care se pot vedea formidabil din turnul Domului. Milano

este unul dintre cele mai frumoase ºi importante oraºe ale Uniunii Europene.

Zsolt Kovács
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ne puteþi contacta la:

Centrul de Informare Europa Cluj

Centrul de Resurse 

pentru Diversitate Etnoculturalã

Str. Þebei 21, 400305, Cluj-Napoca, 

tel : 0264.420.477, fax : 0264.420.491

email: europa@edrc.osf.ro

www.edrc.ro
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Singur la drum

Un ajutor la nevoie pentru tineri:

Dacã ai vârsta de pânã la 26 de ani ºi doreºti sã cãlãtoreºti, poþi

folosi cardurile Euro<26  (pe internet: www.euro26.ro), care oferã

tinerilor (copii, elevi sau studenþi) acces la reduceri ºi facilitãþi la:

transport, cazare, asigurare medicalã, acces la muzee ºi altele.

Cardul Euro<26 poate fi obþinut în România de la orice sucursalã

a Bãncii Transilvania. Posesorii pot folosi cardul pentru plata elec-

tronicã în orice magazin care are afiºat logo-ul sau designul

Euro<26. 

În prezent, peste 4 milioane de tineri se bucurã de 300.000 de

reduceri în spaþiul Uniunii Europene ºi de peste 800 în România. 

În rest, noi îþi spunem doar: fii european! fii Euro<26!

Zsolt Kovács
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Pe orizontalã:

1. insulã a Italiei situatã în Marea

Mediteranã. 2. þarã membrã a UE din

2004.  3. grup uman de aceeaºi origine,

limbã ºi tradiþii culturale. 4. oraº în care

se aflã sediul Consiliului Europei.

5. Curtea de … a Comunitãþilor Europene

vegheazã la respectarea dreptului comu-

nitar. 6. totalitatea valorilor materiale ºi

spirituale. 7. naþionalitate conlocuitoare.

8. moneda unicã europeanã. 9. vestit lanþ

muntos european. 10. fluviul care tra-

verseazã 7 þãri europene .11. pe aici trece

meridianul 0°.

Adina Ponta
Copii de etnie turcã, satul Fântâna Adâncã


