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Scopul cercetării: sondarea opiniei publice din mediul online a unui eșantion neprobabilist de tip
voluntar despre statutul și procesul de integrare socială a populației de etnie romă. Acest eșantion nu
asigură reprezentativitatea datelor și nu permite calculul erorii de eșantionare. Rezultate sunt analizate
doar în raport cu cei care au ales să răspundă fie prin e-mail, fie pe alte rețele de socializare
(Facebook), în mod voluntar.
Tipul eșantionului: neprobabilist, de tip voluntar.
Mărimea eșantionului: 322 respondenți dintre care 34% sunt bărbați (111) și 66% sunt femei (211).
Metoda de răspândire a chestionarului și colectare a răspunsurilor: online, utilizând site-ul
Qualtrics.com.
Analiza datelor: s-a realizat în SPSS v. 17 și online pe site-ul Qualtrics.com.
Perioada de colectare a datelor: 26 martie – 26 mai 2015.
Media de vârstă este de 26.21 ani, modul este de 21 ani (cei mai mulți dintre respondenți au 21 ani).
Cel mai tânăr respondent are 18 ani, iar cel mai vârstnic are 60 ani.
Chestionarul cuprinde itemi care măsoară atitudinea respondenților cu privire la procesul de integrare
socială a romilor. Există diverși indicatori folosiți pentru a măsura integrarea romilor în educație, în
comunitate, la locul de muncă și pe piața muncii. Chestionarul, ca instrument de cercetare, utilizează
scala măsurării distanței sociale (scala lui Bogardus), scală folosită des în cercetările despre percepții și
atitudini în raport cu membrii unui alt grup etnic sau rasial.
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De regulă, sondajele online circulate pe internet nu au o validitate externă, rezultatele nepuând fi
extrapolate la populație. Acest lucru nu face cercetarea de față mai puțin legitimă, căci măsoară
atitudinile unor persoane care au ales să facă parte din sondaj din proprie voință. Rezultatele exprimă
punctul lor de vedere și interpretarea rezultatelor s-a realizat doar față de cei care au participat la studiu.
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Ce ne spun datele?
La întrebarea cu răspuns multiplu “Care este părerea dvs. despre romi” cu 9 categorii de răspuns,
dintre care una cu răspuns liber (Alta. Care?), 48% dintre respondenți cred că “romii sunt needucați”.
27% dintre respondenții voluntari consideră că “romii nu sunt diferiți de alte etnii, inclusiv cea
română”, iar 22% dintre ei cred că romii comit infracțiuni sau că fură (vezi Tabel 1).
Tabel 1. Care este părerea dvs. despre romi?
Răspunsuri
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Romii fură
Romii sunt leneși, nu muncesc
Romii sunt muncitori
Romii sunt de încredere
Romii sunt needucați
Romii comit infracțiuni
Romii nu sunt diferiți de alte etnii, inclusiv cea
română
Romii sunt diferiți de alte etnii, inclusiv cea
română
Alta. Care?

Frecvențe relative

Procente

70
67
12
4
153
72
86

22%
21%
4%
1%
48%
22%
27%

64

20%

36

11%

Categoria de răspuns deschis “Alta. Care?” lasă respondenții să exprime mai mult decât selectarea
unor opțiuni delimitate. Dintre 36 de respondenți care au completat acest câmp, am observat că există
mai mult evaluări pozitive cu privire la părerea generală despre romi, dar și îndemnuri spre educarea
lor. Mai jos am selectat câteva dintre răspunsuri pentru ilustrare:
“O parte din cele de mai sus e adevarată, unii romi fură, comit infracțiuni, dar nu pentru că
ar fi diferiți fundamental față de români, ci din cauza unei îndelungi istorii de marginalizare
sociala, rasism, situație economică, etc.”

Un alt respondent spune:
“Rromii sunt diferiți de alte etnii, însa orice etnie e diferită în felul ei. Cred că rromii în mare
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parte sunt needucați, deși nu pot spune că toți, însă cred că ar trebui să ne implicam mult mai
intens în educarea acestora, nu doar câteva locuri privilegiate prin facultăți și licee.”
iar un altul punctează:
“Romii au alte valori culturale decât ale noastre și duc lipsă de educație.”
Observăm că se vorbește de un înveliș social al romilor care ar trebui protejat, căci, deși nu sunt
“diferiți fundamental față de români”, romii au o istorie de margnalizare socială de care suntem
responsabili și noi, românii. Un respondent îi percepe ca fiind neîndreptățiți, fapt care le-ar scuza, cel
puțin parțial comportamentul deviant - “romii sunt neîndreptățiți, iar aceasta atitudine îi determină să
se comporte uneori neadecvat”. Un alt respondent scoate în evidență rolul nostru ca etnie majoritară de
a-i asimila în cultura noastră “romii sunt altfel decât românii, dar e vina românilor că nu au știut să îi
integreze pe romi”.
Există, în același timp, o departajare a romilor de români, o dorință de diferențiere la mai toți
respondenții care au ales să completeze la categoria de răspuns deschis Alta. Care?. Citatul de mai jos
reliefează greutatea cu care statul român se confruntă când vine vorba de integrarea socială a romilor:
“Romii sunt diferiți și îi pot asocia cu tot felul de lucruri negative, chiar dacă nu e foarte
corect, dar așa stă treaba dacă ne referim la majoritate. Nu judec fără să cunosc un om, dar
la stadiul ăsta cu ei e greu să depășim niște prejudecăți. E o etnie pe care noi (nu suntem cei
mai grozavi nici noi) nu suntem capabili să o asimilăm și cu care nu știm ce să facem. Ne
bucurăm când se cară în alte țări, dar nu ne convine că apoi suntem asociați cu ei.
Schimbarea trebuie să plece și de la noi.”
În ideea unei atitudini non-discriminatorii, ilustez cuvintele unui alt respondent: “Romii sunt oameni.
Sunt și educați, și needucați, și muncitori și comit și infracțiuni. Nu le-am pus o etichetă. depinde de
fiecare om în parte.”.
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Incluziunea romilor pe piața muncii
63% dintre respondenți consideră că guvernul, școlile, societatea civilă (ong-uri cu profile specifice) și
membrii familiei din care provine persoana de etnie romă trebuie să se ocupe de incluziunea romilor pe
piața muncii. 4% dintre respondenți nu sunt atât de optimiști considerând că nimeni nu ar trebui să se
ocupe de integrarea romilor pe piața muncii (a se vedea Tabelul 2). 17 respondenți au ales să mai
adauge la categoria de răspuns “Alta. Care?” și angajatorii, ori “ceilalți membrii ai societății”, sau
“societatea. toți oamenii”, dar un altul a pomenit și de autoeducare, în timp ce altcineva a scris că ar
trebui să existe chiar și pedepse, “căci ajutor este suficient” (vezi Tabel 2).

Tabel 2. Cine credeți că ar trebui să se ocupe de incluziunea romilor pe piața muncii?
Răspunsuri
#
1
2
3
4
5
6
7

Guvernul
Școlile
Societatea civilă (Ong-uri cu profile specifice)
Membrii familiei din care provine persoana de
etnie romă
Toate cele de mai sus
Nimeni
Alta. Care?

Frecvențe relative

Procente

60
39
46
38

19%
12%
14%
12%

203
14
17

63%
4%
5%

Altcineva instigă la cooperarea public-privată, individual și colectiv, în timp ce un altul pomenește de
încredere, menționând că ajutorul interuman ajută la incluziunea romilor pe piața muncii“fiecare om,
prin simplul fapt că încearcă să-l trateze ca pe un egal, să-i ofere încrederea pe care o arată oricărui
seamăn.”
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Romii ca tip de grup
Romii sunt considerați într-o mai mare măsură ca un grup minoritar etnic (55.8%) decât ca un grup
vulnerabil (44.2%). Dintre cele 211 femei din eșantion, 92 (43.6%) cred că romii sunt un grup
vulnerabil, iar 119 (56.4%) percep romii ca un grup minoritar etnic. Dintre 110 bărbați care au răspuns,
60 (54.5%) percep romii ca un grup minoritar etnic și 50 (45.5%) îi văd ca pe un grup vulnerabil (a se
vedea Tabel 3 și Grafic 1).

Tabel 3. Percepția asupra romilor ca tip de grup în funcție de sex

Percepția romilor ca tip de grup în funcție de sex

Sexul
respondentului
Bărbat
Cum percepeti
persoanele
rome?

1. Ca un grup vulnerabil

Frecvență relativă
Procent

2. Ca un grup minoritar etnic

Frecvență relativă
Procent

Total

Frecvență relativă
Procent

Femeie

Total

50

92

142

45.5%

43.6%

44.2%

60

119

179

54.5%

56.4%

55.8%

110

211

321

100.0%

100.0%

100.0%
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Grafic 1. Percepția romilor ca tip de grup în funcție de sexul respondentului.

Reprezentarea grafică e o altă variantă, mai prietenoasă decât cifrele de a ilustra că atât bărbații,
cât și femeile percep romii ca un grup minoritar etnic și mai puțin ca un grup vulnerabil, cu
nevoi sepeciale.
Grupul vulnerabil este caracterizat prin excluziune socio-economică, prin lipsa reprezentării politice și
lipsa participării active la viața publică. Iată că cei din eșantion percep romii ca fiind un grup minoritar
etnic, care se diferențiază de cel vulnerabil prin faptul că minoritarii etnici au reprezentare politică,
participă la viața publică și au șanse de succes în integrarea pe piața forței de muncă. Nu s-a ajuns la un
consens cu privire la delimitările conceptuale ale termului de grup vulnerabil, însă în majoritatea
documentelor legislative, atât ale UE cât și ale României, grupul vulerabil este corelat cu grupul
defavorizat, exculs, marginalizat sau cu grupul de risc. Toți acești termeni sunt în relație pe de o parte
cu fenomenul mai larg al sărăciei, și pe de altă parte cu conceptul de incluziune socială (Popescu,
2011). Grupurile vulnerabile sunt în general cele lipsite de suport, aflate în sărăcie, care nu au
posibilitatea de a beneficia de oportunități sau de a se apăra în fața diverselor probleme. Un alt sens al
termenului de vulnerabilitate se referă la expunerea de riscuri care duc la un nivel de bunăstare inferior
pragului setat ca fiind acceptabil de către o anumită societate. Romii nu sunt văzuți ca fiind lipsiți de
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apărare ori că trăiesc în sărăcie cronică. Nu sunt percepuți nici ca un grup de risc sau ca un grup
defavorizat care nu are acces la oportunități și resurse pentru a participa la viața economică, socială și
culturală, fiind expuși riscului de a atinge un standard de viață dezirabil societății românești. E adevărat
ca dintr-un grup minoritar etnic pot fi persoane care să facă parte și dintr-un grup vulnerabil, așa cum
atestă diverse documente legislative, în cazul romilor. De exemplu, programele de implementare
PNAinc clasează romii în grupul personelor dezavantajate pe piața forței de muncă, Planul național de
dezvoltare 2007
oltarea
‐
2013,
resurselor
dom eniulumane,
prioritar
promovarea
4, D ezv ocupării şi
incluziunii sociale şi întărirea capacității administrative, obiectivul Promovarea incluiunii sociale
plaseză romii în categoria de grup vulnerabil, aflat în risc de excluziune socială. Însă, nu toți romii fac
parte din grupurile vulnerabile, căci acest grup se deosebește de altele (inclusiv cel definit ca grup
minoritar etnic) prin faptul că au condiții de viață mai dificile: lipsa de locuințe, apă, venituri, nivel de
educație scăzut, șomaj (Popescu, 2011).
Cei care au ales să răspundă la chestionarul online sunt mai degrabă optimiști în ceea ce privește
posibilitatea și necesitatea educării romilor. Mai exact, 78.6% dintre respondenți consideră posibilă
educarea romilor, pe când doar 8.4% gândesc negativ, și 13% sunt indeciși. Făcând distincția dintre
posibil și necesar, observ că 96% dintre respondenți consideră necesară educarea romilor, pe când doar
2% nu consideră necesară educația lor și 6% se declară indeciși.
Tabel 4. Statistici descriptive care surprind percepția respondenților cu privire la posibiliatatea și
necesitatea educării romilor
Da
1. Considerați că este posibilă educarea 253
romilor?

78.6%
2. Considerați că este necesară educația 305
romilor?

94.7%

Nu

Sunt indecis, nu știu

Total

27

42

322

8.4%

13%

100%

9

8

322

2.8%

2.5%

100%
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Romii și școala
Întrebarea cu răspuns deschis “Cum credeți că prezența copiilor romi la școală poare fi ridicată?” a
strâns comentarii cu un discurs majoritar care îndeamnă la educarea părinților, acordarea de stimulente
de la bani până la mese calde, haine ori oferirea unor burse pe criterii meritocratice (creativitate),
reforme educaționale, implicarea societății civice, a ong-urilor, dar și a comunității. Mai jos sunt
ilustrate câteva exemple de:
1. îndemn la stimulente și la reforme educaționale
Anonim 1: “printr-o creștere a finanțării dedicată acestui scop (burse mai mari dar urmărite
mai strict - sa fie obligați să vina la școala în fiecare zi, nu o dată- de doua ori pe lună, cum
se întamplă acum și primesc bursa, să primească și lucruri materiale de exemplu un pranz sau
mic dejun consistent, să primească haine în bursă pentru ca mulți nu vin la școală când plouă
sau ninge pentru că nu au în ce se îmbrăca, să primească materiale de studiu, cărți, caiete etc
pentru a se asigura că au, uneori părinții nu investesc banii din bursă în educația elevului ci
în întreținerea familiei). - să existe persoane în fiecare școală în care există mai mulți copii de
etnie rromă care să lucreze cu ei temele, într-un spațiu plăcut și cu masă, mâncare, deoarece
părinții lor nu știu să scrie și să-i ajute la teme și rămân în urmă, sau când se duc acasă sunt
puși la muncă și nu pot să învețe, sau au camerele și casa superpopulată și este prea gălăgie
și niciun spațiu de învățare...sau le este prea foame ca să se concentreze cu adevarat pe a
învăța - să fie formate cadrele didactice în lucru cu elevii de etnie rroma - sa fie indicator în
metodologia de asigurare a calității ARACIP care să privească doar integrarea și finalizarea
studiilor pentru elevii de etnie rroma - să fie un responsabil în școală care să mearga acasă la
părinții copiilor care nu-i aduc la școală și să-i convingă - să existe mai multe programe de
lucru cu părinții, educarea lor, să-i ajute să conștientizeze cât de importantă e educația pentru
copiii lor, să-i implice mai mult în educație - să fie mai multe proiecte anti-discriminare în
școli, fiind profesoară am observat cum elevii nu voiau sa ia de mână colegi de-ai lor care
erau de etnie rromă și săraci”
Anonim 2: “Prin formarea de posturi de mentori în cadrul școlilor și liceelor. Profesorii nu
fac mentorat decât întâmplător. Cred că o persoană care vine dintr-o familie cu o anumită
mentalitate - orientată într-o altă direcție decât cea a implicării pe piața muncii - nu poate să
facă față singură presiunii comunității din care face parte, comunitate care vine cu alte valori
(sau, în cazul rău, non-valori). Un mentor ar putea să fie un îndrumător personal pentru
fiecare copil, să meargă să vorbească cu familia și să le explice avantajele educației.”
Anonim 3: “1. Mărirea alocației în funcție de frecvența la cursuri, deși ar putea fi în conflict
cu criteriile alocației pentru copiii majoritari și în acest context aș găsi potrivit identificarea
unor criterii suplimentare; de asemenea, ar fi recomandabil ca orice măsura propusă pentru
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creșterea frecvenței la cursuri a copiilor rromi să fie completată și de o măsura de stimulare a
tuturor elevilor, pentru a evita favorizarea unui grup față de alt grup; 2. Acordarea de burse
pe diverse criterii: originalitate și creativitate, perseverență (daca se observă progrese la
anumite materii), prezența la cursuri etc. Consider că acordarea unei burse doar pentru faptul
că un copil este rrom este o discriminare pentru un copil din altă categorie, în condițiile în
care nu se întrunesc criterii speciale, cum ar fi frecvența la cursuri sau ameliorarea altor
aspecte sesizate de către școli cu privire la această populație de copii”
Anonim 4: “Prin dăruirea unei mese calde,a unor haine și rechizite”
Anonim 5:“Prin schimbarea curriculumului care nu promovează deloc principiul
relativismului cultural. Școala promoveaza un anumit tip de ideologie cea a clasei de mijloc,
anumite tipuri de valori care de multe ori sunt incompatibile cu valorile pe care le au de
acasă elevii care nu fac parte din middle class, inclusiv multi copii romi. Acest lucru duce la
performanțe scăzute și abandon pentru că multor copii li se spune că ceea ce au învățat acasă
e greșit.”
2. îndemn la educarea părinților și dialog intercultural
Anonim 6: “prin schimbarea mentalității părinților în primul rând, persoane ce au deja o
'idee' despre cum să îți 'trăiești viața' ce o dau mai departe.”
Anonim 7: “Cumva prin vorbirea mai liberă, pe înțelesul lor, ținând cont că puțini au parte
de <<cei 7 ani de acasă>>, de o educație minimă primită în familie, asigurând astfel o
trecere lină spre învățătură. Prin tratamentul egal, poate ușor favorizat, prin a da credit și
mai multă atenție romilor, prin a-i promova în fața celorlalți (ei își cunosc deja poziția și
modul în care-i privim), prin a-i educa pe toți că țigan sau rom nu este un lucru negativ și prin
apropierea culturii lor de ceilalți copii nonromi.”
Anonim 8: “Prin acordarea unei atenții sporite acestei minorități. Este vorba despre o cultură
diferită, și, înainte de toate trebuie schimbată percepția indivizilor în comunități despre
școală. Cred că valorile sunt diferite, mai ales în ceea ce privește rolul femeilor și cred că
schimbarea vine din înțelegerea importanței educației în rândul romilor. Desigur că un sistem
de ajutor financiar este binevenit, însă, odată cu acesta și un control mai mare asupra
modului de cheltuire al banilor trebuie gândit. Cred că, înainte ca tinerii să rămână la școală,
trebuie ajutați părinții lor să înțeleagă importanța educației.”
3. îndemn la implicarea societății civice, a instanțelor de educație formală, nonformală, a
comunității, luarea de măsuri în caz de discriminare
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Anonim 9: “Susținerea programelor din domeniile asistenței sociale și educației (în special
non-formale) derulate de structuri ale societății civile.”
Anonim 10: “Oprirea segregării, acolo unde ea există. Pedepsirea drastică a discriminării în
școli, de către profesori, colegi sau părinți. Stimularea, în zonele sărace, pe modelul utilizat
de fundația Ovidiu Rom.”
Anonim 11: “Prin intervenție la nivel comunităților, conștientizarea și motivarea părinților
acestora cu privire la importanța educației.”
Întrebarea cu răspuns deschis “Cum credeți că pot fi încurajați și susținuți copiii romi să își
continue educația liceală și cea universitară?” vine în complementaritatea celei de mai sus, iar
răspunsurile completează viuziunea persoanelor din eșantion despre continuarea educației copiilor
romi. S-au oferit sugestii asemănătoare, care vizează locurile speciale pentru romi până la faptul că
încurajarea ar trebui să pornească din familie. Mai jos sunt ilustrate câteva exemple de:
1. Modele educative din comunitate
Anonim 1: “Prezența mult mai activă a romilor educați și integrați profesional în comunitățile
de romi.”
Anonim 2: “Copiii rromi trebuie să aibă modele pentru a-și contiuna această educație. Totul
trebuie să pornească din familie.”
Anonim 3: “prin implicarea diverselor ong-uri în campanii care să le suscite interesul
copiilor și să îi mențină activi (să ofere modele de succes, să le arate că se poate) - renunțarea
la acordarea locurilor speciale pentru romi, cu cât se formează mai multe categorii, cu atât
cresc diferențele și riscul de discriminare”
Anonom 4: “În primul rând este nevoie ca părinții să îi sprijine, și să îi împingă de la spate ca
să meargă până la liceu.”
2. crearea și menținearea locurilor speciale și a diverselor stimulente
Anonim 5: “Prin menținerea numărului de locuri speciale pentru cei de alte etnii și
încurajarea acestora de către membrii comunității.”
Anonim 6: “Oferirea unor alternative de muncă în paralel cu studiul (ca să își poată ajuta și
familia).”
Anonim 7: “consiliere profesionala, burse de merit pentru grupuri vulnerabile, implicarea
autorităților privind transportul/chiria tinerilor care urmează o formă de învățământ”
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Anonim 8: “Asigurări sociale și burse de merit ce permit chiar și educația în străinătate.”
3. eliminearea discriminării pozitive
Anonim 9: “Prin eliminarea discriminării pozitive. acele locuri bugetate speciale pentru ei nu
ajută la nimic, ci din contra crează frustrări și adesea ei sunt marginalizați pentru faptul că
au obținut locul la facultate fără examen.”
Anonim 10: “Nu se poate, doar motivația intrinsecă și cea familială funcționează. Sunt
împotriva discriminărilor pozitive. Poate grupuri de studiu mixte (țigani și majoritari) în
gimnaziu/liceu”
Acest grup de respondenți, care nu sunt de acord cu discriminarea pozitivă, îndeamnă la dialog
multietnic și intercultural, având mai degrabă o viziune egalitară asupra șanselor de succes a integrării
romilor în educația liceală și superioară, pomenind criteriile meritocratice. Unul dintre ei subliniază că
ar fi mai rău să se mențină locurile speciale pentru romi în facultăți, aceștia fiind marginalizați tocmai
din cauza acestor criterii de discriminare pozitivă. Este probabil că, discutându-se de educație
superioară, și nivelul de aștepări din punct de vedere al potențialului intelectual să fie mai ridicat din
partea respondenților, astfel încât romii (văzuți preponderent ca un grup minoritar etnic) să nu mai aibă
nevoie de favoruri.
Cineva cu o părere diferită față de majoritatea îndeamnă la educație, dar și la conturarea unei viziuni
critice, personale, indiferent de etnie. Avem chiar și o recomandare spre o metodă și o filosofie
educațională diferită, care are în centru nevoile și preferințele individului, procesul de învățare fiind
unul decentralizat de structura și programele oficiale ale statului, unde curriculum standard și metodele
convenționale de notare, alături de rigiditatea predării primează.
Anonim 11: “oferindu-le posibilitatea de a se desprinde de mediul familial care probabil că îi
împiedică să avanseze pe linie școlară. și numai dacă își doresc cu adevărat. dacă nu vor să
facă asta și preferă să fie ursari, lingurari sau lăutari, samd - tot respectul! cred că educația
așa cum o avem astăzi este o constrângere a individului și nu o metodă de dezvoltare care să
funcționeze universal. învătăm în favoarea societății, nu în a noastră. v. ivan ilich deschooling society si alte carti despre unschooling/deschooling.”
Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația Copii romi ar trebui să aibă locuri speciale în
sistemul de educație, cea mai mare parte dintre respondenți, 36%, manifestă un dezacord puternic, în
timp ce o mare parte din respondenți, 15.5%, se declară neutri, alegând scorul de 5. Se pare că nu ar fi
nevoie de locuri speciale pentru romi, în opinia celor mai mulți dintre respondenți, cel mai probabil a
celor care și-au argumentat poziția față de discriminarea pozitivă în câmpurile cu răspuns deschis de la
întrebarea de mai sus.
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Grafic 2. Distribuția răspunsurilor la variabila Copii romi ar trebui să aibă locuri speciale în
sistemul de educație, pe o scală metrică cu 11 itemi scalari, de la 0 – Dezacord total la 10 – Acord
total

22% dintre respondenți aleg ca soluții pentru absenteismul școlar al romilor ajutorul asistat la
învățare (de către pesonal calificat în procesul de educație a persoanelor defavorizate și vulnerabile) și
implicarea părinților în educația copiilor. Cu un procentaj de 19 % a fost aleasă și varianta de răspuns
“consiliere pentru romii expuși riscului de abandon școlar”.
Tabel 4. Ce soluții credeți că există la abandonul școlar și la absenteismul romilor din școlile
primare, gimnaziale și liceal ?
Răspunsuri
#
1

2
3
4

5
6

Ajutor asistat la învățare (de către personal calificat în
procesul de educație a persoanelor defavorizate și
vulnerabile) pentru persoanele de etnie romă
Implicarea părinților în educația copiilor romi
Implicarea colegilor de clasă în educația persoanelor de etnie
romă
Implicarea autorităților locale cu privire la transportul
romilor școală-casă în zonele cu acces greu la școală sau în
cazul famiilor sărace de romi
Consiliere pentru romii expuși riscului de abandon școlar
Altele. Care?
Total

Frecvențe
relative

Procente

70

22%

71
15

22%
5%

58

18%

62
46
322

19%
14%
100%
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În cadrul secțiunii “Altele. Care?” au răspuns 46 de persoane (14% dintre respondenți), cei mai mulți
menționând că ar alege toate variantele de răspuns (opțiunea alegere multiplă la acest item de măsurare
a incluziunii sociale nu a fost activată). Un respondent vine cu o sugestie interesantă, care ar putea fi
luată în calcul de cercetătorii sau instituțiile interesate de subiect: “sondarea motivelor copiilor de a nu
merge la școală. Abandonul școlar este în creștere și la celelalte etnii. Poate o parte din soluții se
găsesc și în aprofundarea abandonului școlar în general. i.e. că tinerii, în general, nu mai consideră
școala drept o plus-valoare în viitorul lor”, iar altcineva solicită o schimbare a sistemului școlar
“Trebuie schimbată metodica de predare, dar si atitudinea noastră față de romi. Atâta timp cât traiesc
în țara noastră, muncesc cinstit și plătesc taxe, nu sunt romi, sunt români de etnie romă. Ca și svabii,
sașii, etc.”. Altcineva îndeamnă la adoptarea unor norme și legi care să-i avantajeze:
“Oferirea de condiții speciale care răspund culturii lor. Fetele abandonează școala pentru că
sunt considerate femei de la vârsta la care au prima menstruație (între 10 si 12 ani) și pentru
ele ar trebui create clase speciale doar cu fete. Băieții abandonează școala pentru că se
căsatoresc devreme, fac copii devreme (între 12 și 14 ani) și trebuie să învețe să își susțină
familiile financiar foarte devreme. Pentru ei ar trebui pus accentul pe diferențele de nivel
salarial între o persoana fără școală și o persoană cu o diplomă, astfel încât familiile să îi
susțină financiar până la terminarea școlii.”
Este de remarcat cum unii respondenți manifestă chiar o oarecare grijă față de copii romi “Cam toate
cele de mai sus. Consilierea și ajutorul asistat să nu se întâmple în văzul celorlalți colegi, pentru a nu
fi tachinați mai apoi”, iar alții se gândesc la îmbunătățirea calității vieții familiilor de romi “Campanie
finanțată de Guvern prin care oameni importanți și educati de etnie rromă ar merge în școli/ licee și ar
povesti despre cum a ajuns la acest nivel profesional.”;“prin îmbunătățirea condițiilor de viață ale
familiilor din care provin”.
Dintre 322 de respondenți, majoritatea, 70%, exprimă un acord total cu privire la încurajarea copiilor
romi de a participa în activități școlare (și extrașcolare) cu ceilalți copii de etnie română. Altfel
spus, 70% aleg scorul de 10, pe o scală cu 11 itemi de răspuns (unde 0 înseamnă dezacord total și 10
acord total). Media scorului de pe scală este de 8.70, iar abaterea standard este mică, de 2.69, aceste
statistici sugerând că răspunsurile respondenților au fost foarte asemănătoare, cu o tendință peste
majoritate de acord puternic cu integrarea copiilor de etnie romă în clasele și în activitățile
extrașcoalre cu ceilalți copii români. Respondenții nu fac discriminări în ceea ce privește compoziția
etnică a sistemului de învătământ, încurajând dealtfel un dialog interetnic și intercultural la nivelul de
organizare a activităților școlare și extrașcolare. Această atitudine non-discriminatorie a fost verificată
prin două întrebări de control adresate spre finalul sondajului (vezi graficele 3 și 4).
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Grafic 3. Distribuția răspunsurilor la variabila Copii romi ar trebui să fie încurajați să participe în
activitățile școlare (și extrașcolare) cu ceilalți copii de etnie romă, pe o scală metrică cu 11 itemi
scalari, de la 0 – Dezacord total la 10 – Acord total

Două întrebări de control (care verifică consistența opiniei exprimate mai sus) întăresc caracterul
non-discriminatoriu al respondenților cu privire la mixul dintre romi și români atât în cadrul
activităților recreative – cum ar fi la joacă – cât și în cadrul claselor școlare. Se pare că distanțele
sociale între copiii de aceste etnii se dorește a fi cât mai mică. Interacțiunile în cadrul formal al școlii,
cât și într-un cadru non-formal – la joacă, fie în curtea școlii ori în fața blocului, pot crea prietenii
interetnice. Acest lucru duce la sentimentul de apartenență socială, de integrare în clasă sau într-un grup
cu indivizi de aceeași vârstă, sentiment care ajută la buna dezvoltare personală și profesională a unui
copil rom, care ar putea fi deja afectat de stereotipiile vizavi de etnia lui. La vârsta la care se formeaza
obiceiurile și personalitatea, aceste stereotipii pot fi treptat doborâte spre o buna integrare a viitorului
adult rom pe piața forței de muncă.
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Grafic 4. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Este în regulă ca în orice joc să participe atât
copiii romi, cât și cei români, pe o scală metrică cu 11 itemi scalari, de la 0 – Dezacord puternic la
10 – Acord puternic

Cei mai mulți dintre respondenți, 71.1%, au ales scorul de 10, manifestând un acord total pentru
grupurile mixte de copii romi și români în activitățile extrașcolare ludice. Media scalei de răspuns este
de 8.96, o medie foarte mare.
Grafic 5. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Este în regulă ca în clasele școlare să existe
atât copiii romi, cât și cei români, pe o scală metrică cu 11 itemi scalari, de la 0 – Dezacord
puternic la 10 – Acord puternic

Participanții la studiu au ales în proporție de 69.6% scorul de 10, exprimând un acord puternic pentru
compoziția interetnică de romi și români a claselor școlare. Media scalei de răspuns este de 8.84.
Toate cele trei distribuții de răspuns de mai sus sunt omogene, având varianțe și abateri
standard mici, cu răspunsuri concentrate spre acorduri puternice în ceea ce privește un dialog
intercultural în sfera educației, dar și în afara ei, în activitățile extracuriculare. Mediile de pe
scalele de răspuns sunt și ele foarte mari, de peste 8 (aproape de 9).
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Unde ar trebui să locuiască romii? Romul ca vecin
83% dintre respondenți consideră că romii nu ar trebui să trăiască în cartiere special destinate
personanelor vulnerabile. Întrebați dacă romii ar trebui să locuiască în cartiere cu populație de etnii și
categorii sociale mixte, respondenții sunt de acord într-un procent foarte mare, de 79.2%. Aceste
statistici sugerează că românii nu doresc o segregare rezidențială din punct de vedere etnic (vezi Tabel
5).
Tabel 5. Procente privind percepția românilor asupra locuințelor pentru romi
Da

Nu

Nu știu/Nu
răspund

Total

Credeți că romii ar trebui să locuiască doar
în cartiere special destinate persoanelor
vulnerabile (locuințe sociale destinate
persoanelor dezavantajate și vulnerabile)?

7.1%

83.2%

9.6%

100%

Credeți că romii ar trebui să locuiască în
cartiere cu populație de etnie și categorii
sociale mixte?

79.2%

11.5%

9.3%

100%

Grafic 6. Pe o scală de la 0 la 10 (unde 0 înseamnă Dezacord total si 10 Acord total) în ce măsură
sunteți de acord cu construcția unor cartiere de locuințe sociale destinate doar romilor?

Acest lucru e subliniat și de faptul că cea mai mare proporție de respondenți (46.3%) exprimă pe o
scală de răspuns de tip acord-dezacord, un dezacord total față de construirea unor cartiere de locuințe
sociale dedicate doar romilor (vezi Graficul 6).
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Întrebați în ce măsură sunt de acord să aibă vecini de bloc/casă familii de etnie romă, tendința centrală
a respondenților este de a fi de acord, scorul cel mai des ales fiind cel de acord total (34.5%) cu o
medie pe scala de răspuns cu 11 itemi (de la 0 dezacord total la 10 acord total) de 6.97. Este o medie
aproape de 7, ceea ce poziționează majoritatea spre un acord destul de puternic de a avea vecini de
origine romă. Faptul că românii sunt destul de toleranți cu ideea a locui lângă persoane rome o
întărește acordul general exprimat la vânzarea ori închirierea de locuințe romilor în orice cartier, cei
mai mulți dintre respondenți, 46.9%, alegând scorul care exprimă acord total (vezi Graficul 6). Toate
aceste statistici sugerează că românii nu ar face discriminări pe bază de etnie când este vorba de
comunitatea în care locuiesc și că nu s-ar simți foarte constrânși de faptul că ar avea vecini romi ori de
faptul că ar interrelaționa cu vecini de etnie romă. Distanța socială este foarte mică, după cum arată
statisticile de la toți itemii care măsoară gradul de acceptare a persoanelor rome în comunitatea
și în imediata vecinătate a respondeților.

Grafic 7. Pe o scală de la 0 la 10 (unde 0 înseamnă Dezacord total și 10 Acord total), menționați în
ce măsură sunteți de acord ca:
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Romii și căsătoriile mixte
Dintre cei 322 de respondenți, 60.2% (194) și-au exprimat un acord puternic cu căsătoriile mixte între
romi și români. Dintre cei care și-au exprimat un acord puternic cu căsătoriile mixte (194 de
respondenți) femeile sunt într-o proporție mai mare decât bărbații (66% femei și 34% bărbați). La fel,
dintre totalul de respondenți, o proporție mai mare de femei decât de bărbați exprimă acordul cel mai
puternic cu căsătoriile interetnice de romi și români (39.8% vs. 20.5 %). Cu alte cuvinte, femeile susțin
într-o proporție mai mare căsătoriile mixte decât bărbații (a se vedea Graficul 8 și Tabelul 6).

Grafic 8. Acordul cu căsătoriile mixte după sex
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Tabel 6. Tabel de contingență cu totalul pe linii între acordul cu căsătoriile mixe și sex
Bărbați

Femei

Total

În ce măsură sunteți de acord cu căsătoriile mixte
(o persoană de etnie romă cu o persoană de etnie
română?)
% din cei care au ales Scor 11

66

128

194

34%

66%

100%

% din Total respondenți

20.5%

39.8%

60.2%

50% dintre respondenți ar susține total căsătoria unui prieten apropiat cu o persoană de etnie
romă, alegând scorul maxim de pe scala de acord de la 0 la 10. Media de pe scala de răspuns este 8,
acest lucru demonstrând o toleranță generală destul de ridicată a celor din eșantion față de
acceptarea unei persoane rome în cercul de prieteni. Faptul că cei mai mulți dintre respondeți susțin
căsătorile mixte în rândul prietenilor arată o atitudine non-discriminativă față de partenerii prietenilor,
în particular, și toleranță față de romi, în general. Grupurile primare are respondenților pot include
persoane rome fără ca acest lucru să fie un motiv pentru care identitatea lor socială să aibă de suferit. O
persoană romă, venită prin alianță într-un grup de apartenență, nu ar aduce un prejudiciu imaginii de
sine a respondenților, toleranța lor fiind subliniată și când sunt întrebați în ce măsură ar susține
căsătoria fiului/fiicei cu o persoană de etnie romă. Prin urmare, nu se observă marginalizarea și
segregarea romilor în rândul prietenilor, prejudecățile părând a se diminua la cea mai mare
parte dintre respondenți (vezi Grafic 9).
Grafic 9. Pe o scală de la 0 la 10 (unde 0 înseamnă Dezaprobare totală și 10 Susținere totală) în ce
măsură ați susține
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Deși răspunsurile nu sunt atât de omogene, cea mai mare parte dintre respondenți (40.%) au ales
scorul maxim de acord în susținerea căsătoriei fiului/fiicei cu o persoană de etnie romă (vezi
Grafic 9). Procentul imediat descrescător este cel de 13% dat însă scorului cei mai mic (adică 0) în
susținerea acestui tip de căsătorii. Pe acest item de toleranță, media pe scala de răspuns este mai mică,
anume de 6.85 în comparație cu 8, media celeilalte scale de răspuns, care măsoară susținerea căstătoriei
mixte în cazul prietenilor apropiați. Se pare că, fiind un subiect sensibil și personal, respondenții au fost
mai puțini toleranți față de venirea în familie a unei persoane rome decât de integrarea acesteia într-un
grup de prieteni (familia fiind un grup intim ale cărei granițe sunt mai definite și mai stricte în
comparație cu grupurile de prieteni). Respondenții sunt ceva mai reticenți, și probabil mai critici,
când este vorba de a se înrudi cu o persoană de etnie romă, familia reprezentând un grup restrâns
unde funcția psiho-afectivă leagă îndivizii unii de alții prin sentimente de siguranță și echilibru
emoțional. Se observă pe acest item comparat cu celelalte o distanță socială față de romi ceva mai
mare.
Încrederea față de viitorul soț/soție de etnie romă al/a prietenei/lui respondenților are o medie pe
scala de răspuns de 7.22, ceea ce sugerează o oarecare reticență și distanță, în ciuda toleranței și
susținerii destul de ridicate a căsătoriei dintre un rom și un prieten etnic român al respondenților (media
de pe scala de răspuns fiind 8).
Încrederea față de viitorul soț/soție de etnie romă al/a fiicei/fiului respondentului are o medie pe
scala de răspuns (6.93), și mai mică față de încrederea acordată unui rom într-un cerc de prieten,
căsătorit cu un membru din cercul de prieteni (7.22). Se pare că cei din eșantion sunt dispuși să își
păstreze anumite rezerve destul de clare și față de acceparea unui rom în familie venit prin căsătoria
fiului/fiicei, dar și față de încrederea acordată ginerelui/norei de etnie romă. La nivelul simțului comun,
fără încredere relațiile sociale sau cele de familie nu se pot dezvolta. Iată că participanții la studiu nu
sunt convinși că pot dezvolta relații solide cu o persoană de etnie romă, părând destul de critici
cu privire la acest aspect.
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Grafic 10. Distribuția răspunsurilor pentru gradul de încredere față de viitorul ginere/noră de
etnie romă al respondeților și pentru gradul de încredere față de viitorul soț/soție de etnie romă
al/a prietenei/lui respondenților (pe o scală metrică cu 11 itemi scalari, de la 0 – Dezacord
puternic la 10 – Acord puternic)

Din graficul de mai sus se observă că distribuția răspunsurilor pentru ambele variabile este mai
dispersată, tendința nu este una omogenă spre o încredere mare sau mică față de viitoarele persoane
rome căsătorite cu prietenul/a sau fiul/fiica respondenților. Spre exemplu, 10.2% dintre respondenți
prezintă o neîncredere totală (au ales scorul 0) în viitorul soț sau soție al/a fiicei/fiului, în timp ce doar
29.2% prezintă o încredere totală (au ales scorul 10) față de viitorul ginere/noră de etnie romă. Am
putea spune, în concluzie, că respondenții sunt precauți în ceea ce privește încrederea în
persoanele rome care ar putea ajunge în familie sau în anumite grupuri de aparteneță și încearcă
să se distanțeze de romi din aceste puncte de vedere.
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Sunt romii de încredere?
Aceeași atitudine rezervată este subliniată și de răspunsurile la întrebarea care măsoară percepția
asupra corectitudinii romilor. Rugați să se plaseze pe o scală de la 1 la 11 evaluând gradul de onestitate
al romilor, media de pe scala de răspuns este de 5.70, iar proporția cea mai mare dintre respondenți
(19.6%) se plasează în dreptul scorului de 6. Varianța și abaterea standard aferentă acestei distribuții
este destul de mare, ceea ce sugerează că respondenții sunt în proporții asemănătoare în dreptul fiecărui
scor. Cu alte cuvinte, avem de-a face și cu respondenți care au și cu cei care care nu au încredere în
corectitudinea romilor, precum și cu cei care aleg o cale de mijloc, în proporții asemănătoare. Acestă
distribuție de răspunsuri sugerează că respondenții sunt foarte rezervați și critici în ceea ce privește
onestitatea romilor considerând mai degrabă că ar încerca să profite decât că ar fi corecți (a se vedea
Graficul 11).
Grafic 11. Distribuția răspunsurilor pentru afirmația Ați spune că majoritatea persoanelor de etnie
romă ar încerca să profite dacă ar avea ocazie sau ar fi corecți pe o scală metrică cu 11 itemi
scalari, unde 1 înseamnă – Ar încerca să profite și 11 – Ar fi corecți

Măsurând percepția asupra comportamentul prosocial al romilor, aflăm că pe scala de răspuns de la 1 la
11, media este 6.48, cei mai mulți dintre respondenți plasându-se în dreptul scorului de 6. Asta spune că
cei care au ales să facă parte din cercetare sunt rezervați în a crede că romii ar sări în ajutorul
celorlalți la nevoie. Graficul de mai jos ilustrează o percepție moderată cum că romii ar sări în ajutorul
celor din jur.
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Graficul 12. Distribuția răspunsurilor pentru afirmația Ați spune că majoritatea romilor sar în
ajutorul celorlalți la nevoie (indiferent de etnie) sau că romii sunt nepăsători la nevoile altora pe o
scală metrică cu 11 itemi scalari, unde 1 înseamnă – Romii sunt nepăsători și 11 - Sunt de ajutor

Încrederea generală a celor din eșantion față de romi este foarte scăzută, media de pe scala de
răspuns cu 11 itemi, fiind de 5.02, cei mai mulți dintre respondenți (20.2%) exprimând o neîncredere
foarte mare, sugerând ca sunt foarte precauți cu romii (au ales scorul de 1 de pe scala de
răspuns), urmați de 18.3% dintre respondenți, care au ales un scor de 6 (un scor care exprimă o
încredere scăzută spre medie față de romi). Bărbații, spre deosebire de femei, sunt cei mai reticenți cu
privire la încrederea în romi, alegând într-o proporție mai mare scorul de 1 care exprimă că ar fi foarte
precauți cu romii (26.1 % vs. 17.1%, a se vedea Graficul 13 și 14).
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Grafic 13. Distribuția răspunsurilor pentru afirmația Ați spune că sunteți mai degrabă precaut cu
persoanele de etnie romă sau că aveți încredere în acestea pe o scală metrică cu 11 itemi scalari,
unde 1 înseamnă Sunt foarte precaut cu romii – și 11 – Am încredere totală în romi
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Grafic 14. Distribuția răspusurilor cu privire la încrederea în romi după sex

Bărbații sunt mai neîncrezători în romi spre deosebire de femei. Ei aleg scorurile cele mai mici, iar
femeile aleg scorurile mai mari (care exprimă o încredere mai ridicată, a se vedea la scorurile de 8, 9,
10 și 11).
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Grafic 15. Distribuția răspunsurilor pentru afirmația Romii sunt mai predispuși către acte de
infracționalitate decât alte etnii pe o scală metrică cu 11 itemi scalari, unde 0 înseamnă Dezacord
total – și 10 – Acord total

Distribuția răspunsurilor la afirmația “Romii sunt mai predispuși către acte de infracționalitate decât
alte etnii” este eterogenă. Varianța distribuției este de 10.96 (11 prin rotunjime), iar media scorurilor de
pe scala de răspuns este 5.57, nota 5 fiind aleasă în cea mai mare proporție de respondenți (17.4%).
Într-un procent imediat descrescător (de 15.8%) s-a ales scorul maxim de acord (10), iar procentul
descrescător ultimului (de 13.4%) se regăsește în dreptul scorului de 0 – dezacord total. Asta arată
diversitatea percepțiilor participanților la studiu, cei mai mulți dintre ei fiind neutri în evaluarea
predispoziției actelor de infracționalitate a romilor în comparație cu alte etnii. Mulți dintre
respondenți au exprimat un acord puternic cu faptul că romii, spre deosebire de alte etnii sunt mai
înclinați către comportamente deviante și delincvente. Acest grafic arată că atunci când se vorbește
despre romi și acte de infracționalitate, stereotipul potrivit căruia romii fură, înșeală, mint se activează.
Poate din cauza acestui lucru, și încrederea generală față de romi este scăzută, și percepția că romii nu
ajută și că mai degrabă ar profita daca ar avea ocazia este cea răspândită.
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Romii și implicarea statului
Întrebați dacă statul ar trebui să încurajeze alocarea fodurilor speciale pentru romi, respondenții au
păreri de toate felurile, lucru demonstrat de varianța mare a distribuției, de 13.36, și o abatere standard
de 3.65. Media răspunsurilor de pe scală este de 6.16, iar proporțiile cele mai mari se află în dreptului
scorului de 10 (30.4%), în dreptul scorului de 0 (15.5%) și în dreptul scorului de 5 (10.9%). În medie,
participanții ar manifesta un acord moderat cu privire la oferirea fondurilor speciale pentru romi
din partea statului, însă când vine vorba de sprijinul organizațiilor culturale pentru etnicii romi, cea
mai mare parte dintre respondenți își manifestă un acord mai puternic și mai omogen (49.1% au ales
scorul maxim de 10).
Grafic 16. Distribuția răspunsurilor pentru variabilele Statul trebuie să sprijine organizațiile
culturale pentru persoanele rome și Statul trebuie să încurajeze alocarea fondurilor speciale pentru
romi pe o scală cu 11 itemi scalari de la 0 – Dezacord total la 10 – Acord total
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Romii, sfera socială și politică
Cei din eșantion manifestă o atitudine non-discriminatorie față de accesul romilor în spațiile
publice (restaurante, pub-uri, cluburi, etc), cea mai mare proporție dintre ei, 62.7%, alegând scorul
de 0 care exprimă un dezacord total cu interzicerea etnicilor romi în spațiile publice. Se pare că cei din
eșantion nu ar fi deranjați de etnicii romi în ieșirile lor ori în momentele de răsfăț sau concediu.
Distanța socială pe acest item este foarte mică, participanții la studiu părând a tolera cu foarte mare
ușurință prezența romilor în zona lor socială și publică (posibil și persoanală dacă vorbim de cluburi,
concerte, după regulile proxemicii).
Grafic 17. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Este normal ca romilor să le fie interzise
accesul în unele spații de socializare (restaurante, pub-uri, cluburi, etc) pe o scală metrică cu 11
itemi scalari de la 0 – Dezacord total la 10 Acord total
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Cea mai mare parte dintre respondenți manifestă un acord total cu faptul că romii pot veni îmbrăcați la
școală și/sau la locul de muncă în haine tradiționale. Și această distribuție este eterogenă în ceea ce
privește scorurile alese, având o varianță mai mare, de 14.93 (aproape 15), ceea ce înseamnă că avem
percepții de toate felurile. Răspunsurile sunt distribuite în măsuri aproape egale la mai toate scorurile.
28% dintre respondenți aleg scorul maxim de acord, pe când 19.6% aleg scorul minim de acord (sau
scorul maxim de dezacord), în timp ce 14% sunt mai degrabă neutri, alegând valoarea 5 de pe scală.
Părerile sunt destul de împărțite în ceea ce privește purtarea hainelor tradiționale la școală și/sau
locul de muncă, iar media de acord de pe scala de răspuns este de 5.48 (Graficul 18). Există,
totuși o reticență în ceea ce privește tipul de vestimentație specific romilor, lucru explicat de
faptul că respondenții români, ca și etnie majoritară, probabil ar dori asimilarea romilor în
cultura locală, care, în materie de vestimentație se află la poli opuși cu ce înseamnă îmbrăcăminte
tradițională specifică unei etnii. Vestimentația la români, ca și la ceilalți europeni, importă niște
valori postmoderniste traduse prin trend-uri setate de colecțiile unor designeri.
Grafic 18. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Romii pot veni îmbrăcați la școală și/sau
locul de muncă în haine tradiționale pe o scală metrică cu 11 itemi scalari de la 0 – Dezacord total
la 10 – Acord total
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34% dintre respondenți încurajează foarte mult implicarea romilor în sfera politică, media de pe scala
de răspuns fiind de 6.77. Procentul imediat descrescător este de 18% în dreptul scorului 5, sugerând o
atitudine neutră față de acest aspect. În medie, românii încurajează implicarea romilor în sfera
politică, dar sunt urmați într-o proporție asemănătoare de cei o atitudine neutră față de aceasta
dimensiune.
Grafic 19. Distribuția răspunsurilor pentru afirmația Romilor ar trebui să le fie încurajată
implicarea în sfera politică pe o scală metrică cu 11 itemi scalari, scalari de la 0 – Dezacord total la
10 – Acord total

Atitudinea neutră se observă și în faptul că cea mai mare parte dintre respondenți - 44.7 % - se declară
indeciși când vine vorba de a vota un etnic rom pe o funcție politică. Procentul imediat descrescător, de
41.3%, ar vota un rom dacă acesta ar candida pe o funcție politică, în timp ce 14% nu ar vota un etnic
rom pe o funcție politică (vezi Tabel 7)
Tabel 7. Distribuția răspunsurilor pentru întrebarea Dacă o persoană de etnie romă candidează pe o
funcție politică, ați vota persoana respctivă?

Da

41.3%

Nu

14%

Sunt indecis, nu știu

44.7%

Total

100%
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Cea mai mare parte dintre respondenți, 55.3%, manifestă un acord puternic cu obligativitatea învățării
și utilizării limbii române indiferent de circumstanță de către copiii romi. Media scalei de răspuns este
de 8.27, iar abaterea standard și varianța distribuției de răspunsuri sunt destul de mici (2.55 și, respectiv
6.52), ceea ce sugerează că cea mai mare parte dintre răspunsuri sunt conglomerate, omogene spre un
acord puternic (valoarea 10 a scalei de răspuns fiind cel mai des aleasă în proporție de 55.3%).
Grafic 20. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Copiii romii ar trebui să învețe și să utilizeze
în orice circumstanțe limba română pe o scală metrică cu 11 itemi scalari de la 0 – Dezacord
puternic la 10 – Acord puternic
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Romii și siguranța personală
Pentru respondenți faptul de a cunoaște colegul rom cu care merge spre casă face diferența la capitolul
siguranță în preajma acestuia. O proporție mare de respondenți evaluează cu un acord puternic că se
simt în siguranță dacă merg spre casă cu un coleg rom, 44% alegând scorul maxim de acord de pe scala
de răspuns. Lucrurile se schimbă atunci când colegul rom este necunoscut în momentul în care trebuie
să se deplaseze împreună cu acesta în interes de serviciu. În acest caz, respondenții sunt mai dispersați
pe scala de răspuns, scorurile de 5, 8 și 10 fiind printre cele mai alese, în proprții asemănătoare în
autoevaluarea siguranței. Doar 29% dintre respondenți aleg scorul maxim de 10, exprimând că s-ar
simți în foarte mare siguranță lângă un coleg rom necunoscut atunci când merg într-o deplasare în
interes de serviciu. S-ar părea că aceasta siguranță moderată e corelată cu încrederea moderată generală
față de romi, cu un coeficient de corelație destul de mare, de 0.6. Altfel spus, atunci când încrederea
generală față de romi crește tinde să crească și nivelul de siguranță într-un coleg etnic rom necunoscut
până în momentul unei deplasări în caz de serviciu (vezi Tabel 8).
Grafic 21. Distribuția răspunsurilor pentru variabilele care măsoară siguranța lângă o persoană
de etnie romă pe o scală metrică cu 11 itemi scalari de la 0 – Dezacord puternic la 10 – Acord
puternic

Cei mai mulți dintre respondenți consideră obiectele de uz personal (telefon, chei, laptop) în siguranță
lângă un coleg de etnie romă, fiind destul de relaxați și când vine vorba de a locui lângă etnici romi în
scară sau pe stradă, (deși mediile pe scalele de răspuns sunt moderate de 6.68, respectiv 6.61,
medianele de 8 și 7 spun că majoritatea respondenților par a fi relaxați cu privire la aceste aspecte).
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Grafic 22. Distribuția răspunsurilor privind siguranța obiectelor personale lângă un coleg de
etnie romă și siguranța de a locui cu un etnic rom pe scară sau pe stradă pe o scală metrică cu 11
itemi scalari de la 0 – Dezacord puternic la 10 – Acord puternic

Siguranța lângă un etnic rom necunoscut într-un compartiment de tren scade în comparație cu
ceilalți itemi care măsoară siguranța persoanală, reliefându-se iarăși reticența românilor cu privire
la încrederea generală față de romi (vezi Grafic 23). Aici respondenții sunt împărțiți în mod egal la
extremele scalei de răspuns, 15% alegând scorul extrem de siguranță maxmă, 14% alegând scor de 5,
fiind moderați și 14% alegând scor minim de siguranță, restul fiind dispersați aproape egal pe celelalte
scorurilor. Există o teamă față de o persoană de etnie romă necunoscută, teamă alimentată probabil
de stereotipurile care vehiculează în media și, la fel de probabil, de experinețele persoanle. O analiză de
corelație arată că siguranța scăzută lângă un etnic rom într-un compartiment de tren este destul de
puternic corelată cu încrederea scăzută generală pe care o au respondenții în romi, coeficientul de
corelație fiind de 0.7. Cu cât crește siguranța respondenților într-un etnic rom străin într-un
compartiment de tren cu atât crește și gradul de încredere în persoanele de etnie romă și invers. Există o
corelație moderată, de 0.5. între percepția de corectitudine a persoanelor rome și siguranța lângă un
necunoscut rom într-un compartiment de tren. Corelație moderată există și între percepția asupra
comportametului de ajutorare a romilor față de celelalte etnii și siguranța lângă un etnic rom
necunoscut într-un compartiment de tren. Scorurile mici cu care respondenții au evaluat gradul de
onestitate al romilor și gradul de intraajutorare sunt asociate cu scorurile mici ale siguranței într-un
oarecare etnic rom, necunoscut într-un compartiment de tren.
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Grafic 23. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Mă consider în siguranță cu o persoană
necunoscută de etnie romă într-un compartiment de tren, pe o scală metrică cu 11 itemi scalari de
la 0 – Dezacord puternic la 10 – Acord puternic

Tabel 7. Tabel de corelații între variabilele care măsoară siguranța persoanală lângă un rom
necunoscut și percepția generală față de romi
Încredere
romi

generală

în Percepția
asupra Percepția
asupra
gradului de ajutorare al onestității romilor
romilor

Siguranța lângă un etnic r = 0.6
rom
necunoscut
în p = 0.000
momentul deplasării în
interes de serviciu

R = 0.5
p = 0.000

r = 0.4
p = 0.000

Siguranța lângă un etnic r = 0.7
rom necunoscut într-un p = 0.000
compartiment de tren

r = 0.5
p=0.000

r = 0.5
p = 0.000
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Romii și relațiile la locul de muncă
Întrebați cât de confortabil le este să lucreze cu un coleg de etnie romă, cei mai mulți dintre
respondenți, 42.2% se plasează la mijloc exprimând că nu le-ar fi nici inconfortabil, nici
confortabil, urmați de 22.7% dintre ceilalți respondenți care exprimă că le este foarte confortabil,
apoi de 22% care se simt confortabil să lucreze cu un coleg de etnie romă (vezi Tabel 8). Se observă
o nesigurață cu privire la acest confort de a lucra cu romi, urmată într-o proporție mai mică de cei care
exprima confort.
80% dintre respondenți aceptă un șef de etnie romă, în timp ce 20% nu acceptă. 93% acceptă un
coleg de echipă de etnie romă, în timp ce 7% nu acceptă. Aceste statistici arată lipsa de prejudecăți la
locul de muncă privind persoanele etnice rome și predominanța criteriului meritocratic în fața
discriminării pe bază de etnie.
Tabel 8. Distribuția răspunsurilor pe scala Likert cu 5 valori pentru variabila confortul
respondenților de a lucra cu un coleg etnic rom
Între

Foarte
confortabil

Confortabil

Nici confortabil,
nici inconfortabil

Inconfortabil

Foarte
inconfortabil

Total

22.7%

22%

42.2%

6.5%

6.5%

322

bare

Ma simt ...
să lucrez cu
o persoană
de etnie
romă

38

Grafic 24. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Dacă ați participa la decizia de angajare a
unei persoane de etnie romă, în ce măsură ați fi de acord cu angajarea ei în departamentul în care
lucrați? pe o scală de răspuns tip Likert cu 7 categorii de răspuns

Cei mai mulți dintre respondenți exprimă un acord total față de decizia de angajare a unui etnic rom în
departamentul în care lucrează (39.4%), procentul imediat următor fiind de 24.5% exprimând nici
acord nici dezacord (vezi Graficul 24). Se poate spune că majoritatea respondenților se plasează la
un nivel de acord destul de puternic față de decizia de angajare a unui rom în departament. Cu
alte cuvinte, participanții la studiu sunt deschiși la idea unui coleg rom în departament.
Măsurând gradul în care guvernul, instituțiile educaționale și angajatorii ar trebui să fie flexibili cu
privire la candidaturile persoanelor de etnie romă, se observă că respondenții sunt destul de reticenți cu
privire la acest fapt. Cea mai mare parte din respondenți sunt de acord cu această flexibilitate, în timp
ce o parte, într-o proporție ceva mai mică, exprimă un dezacord total (vezi Grafic 25). Acest lucru
sugerează că avem de-a face cu respondenți care nu sunt atât de deschiși ca instituțiile să fie flexibile și
transparente în procesul de angajare al etnicilor romi (media de pe scala de răspuns sugerează un acord
slab spre moderat pe scala de răspuns, de 6.42). Probabil că, unii dintre respondenți nu își doresc atât de
mult colegi romi, chiar dacă, mai sus întrebați, o proporție covârșitoare ar accepta un șef/coleg rom. E
posibil ca participanții să aibă o atitudine refractară, de fapt, în a avea colegi romi, lucru susținut
și de nesiguranța respondenților exprimată cu privire la confortul de a lucra cu persoane rome.
Există aici și o oarecare contrazicere – mulți respondenți sunt de acord să aibă colegi/șefi romi și
sunt toleranți cu privire la angajarea unui rom în departamentul în care lucrează, dar cei mai
mulți dintre ei nu s-ar simți nici confortabil, nici incomfortabil cu colegi de această etnie. În ceea
ce privește romul în rolul de coleg de seviciu, obsevăm că există o oarecare distanță socială, însă
aceasta este mică și este exprimată la nivelul de siguranță și de confort lângă un etnic rom.
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Grafic 25. Distribuția răspunsurilor pentru variabila Guvernul, instituțiile educaționale și
angajatorii ar trebui să fie flexibili cu privire la candidaturile persoanelor de etnie romă pe o
scală de răspuns metrică, cu 11 itemi scalari, unde 0 – Dezacord total și 10 – Acord total

Caracteristici socio-demografice ale participanților
70% dintre respondenți locuiesc într-o zonă în care unele persoane sunt de etnie romă, în timp ce 24%
locuiesc într-o zonă în care aproape nimeni nu e de etnie romă, iar 6% exprimă că cei mai mulți dintre
vecini sunt de etnie romă. 66% dintre respondenți sunt femei și 34% sunt bărbați. Cei mai mulți dintre
respondenți, 44%, au studii universitare, 33% au studii postuniversitare, iar 24% au doar liceul.
98% dintre respondenți sunt români, 2% au alte etnii cum ar fi suedez, italian, român evreu, bulgar, mix
român, rom, turc. 42% dintre respondenți au ocupații intelectuale, 34% sunt elevi sau studenți, 6%
lucrători în servicii și comerț, 7% sunt conducători de unități și patroni, înteprinzători, 4% funcționari,
3% tehnicieni sau maiștri, iar restul muncitori calificați, muncitori în străinătate ori șomeri, casnici,
pensionari. Ocupațiile au fost stabilite conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor – ISCO
08.
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Concluzii
Aceasta cercetare nu relifeaza și nu măsoară cu acuratețe cum s-ar comporta participanții la studiu cu
un membru de etnie romă în diverse roluri sociale și ipostaze. Studiul vizează mai degrabă percepția și
atitudinea unui eșantion neprobabilist, voluntar cu privire la situația romilor în diverse ipostaze și cu
privire la diverse relații sociale și interacțiuni cu un minoritar rom, astfel încât se poate spune că:
1. Cei din eșantion sunt destul de dispuși și deschiși să interacționeze cu persoane de etnie romă,
contactele sociale în care aceștia se implică având grade de apropiere diferite. Respondenții
încurajează interacțiunile sociale fie sub formă de joacă sau de studiu și între copiii (elevii,
studenții) de etnie română și romă. Cercetarea de față vizează distanța afectivă față de etnicii
romi pe diverse paliere, toți indicatorii folosiți măsurând integrarea sociala a romilor. Românii
nu doresc o segregare rezidențială din punct de vedere etnic, fiind de acord cu construirea unor
cartiere sau cu închirierea locuințelor în care să trăiască și etnici romi, pe lângă cei români. Nu
există o marginalizare socială a romilor din acest punct de vedere, cei mai mulți dintre
respondenți simțindu-se în siguranță cu etnici romi pe scară sau pe strada unde locuiesc,
dezabrobând totodată construirea unor cartiere speciale destinate doar romilor
2. Cei din eșantion manifestă o atitudine non-discriminatorie față de accesul romilor în spațiile
publice (restaurante, pub-uri, cluburi, etc), cea mai mare proporție dintre ei, 62.7%, alegând
scorul de 0 care exprimă un dezacord total cu interzicerea etnicilor romi în spațiile publice.
3. Atitudinea respondenților față de romi în general este una neutră sau de precauție, mai ales în
ceea ce privește încrederea, deși tendința centrală a respondenților este spre incluziunea romilor
în cercurile profesionale, încurajarea educației acestora și găsirea unor locuri de muncă.
Toleranța față de romi în societate și în vecinătatea respondenților este una destul de mare, cât și
acceptarea acestora într-un cerc de prieteni.
4. Încrederea generală a celor din eșantion față de romi este scăzută, media de pe scala de răspuns
cu 11 itemi, fiind de 5.02, cei mai mulți dintre respondenți (20.2%) exprimând o neîncredere
foarte mare, sugerând ca sunt foarte precauți cu romii (au ales scorul de 1 de pe scala de
răspuns), urmați de 18.3% dintre respondenți, care au ales un scor de 6 (un scor care exprimă o
încredere scăzută spre medie față de romi) Bărbații, spre deosebire de femei, sunt cei mai
reticenți și critici cu privire la încrederea în romi, alegând într-o proporție mai mare scorul de 1,
scor care exprimă că ar fi foarte precauți cu romii.
5. În medie, participanții ar manifesta un acord moderat cu privire la oferirea fondurilor speciale
pentru romi din partea statului, însă când vine vorba de sprijinul organizațiilor culturale pentru
etnicii romi, cea mai mare parte dintre respondenți își manifestă un acord mai puternic și mai
omogen
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6. În medie, românii încurajează destul de mult implicarea romilor în sfera politică, dar sunt
urmați într-o proporție asemănătoare de cei o atitudine neutră față de aceasta dimensiune.
Atitudinea neutră se observă și în faptul că cea mai mare parte dintre respondenți - 44.7 % - se
declară indeciși când vine vorba de a vota un etnic rom pe o funcție politică. Procentul imediat
descrescător, de 41.3%, ar vota un rom dacă acesta ar candida pe o funcție politică, în timp ce
14% nu ar vota un etnic rom pe o funcție politică
7. Chestionarul se deschide cu o întrebare care vizează părerea generală despre romi, având
sugerate niște categorii de răspuns. Majoritatea respondenților consideră că romii sunt
needucați, că fură și comit infracțiuni. Doar 1% din 322 de respondenți consideră că romii sunt
de încredere. Atitudinea refractară față de încrederea în romi este prezentă pe mai mulți
indicatori, pe diverse intensități. Spre exemplu, există o teamă față de o persoană de etnie romă
necunoscută, teamă alimentată probabil de stereotipurile care vehiculează în media și, la fel de
probabil, de experinețele persoanle. O analiză de corelație arată că siguranța scăzută lângă un
etnic rom într-un compartiment de tren este destul de puternic corelată cu încrederea scăzută
generală pe care o au respondenții în romi (coeficientul de corelație fiind de 0.7)
8. Cu toate acestea, cercetarea arată că respondenții nu impun o distanță socială bine definită față
de romi, ci, că aceștia sunt toleranți și nu ar discrimina romii, nici în mediul educațional, nici în
cel profesional, nici în comunitatea în care trăiesc ori în cel politic. Există, ce-i drept rezerve
față de romi cu privire la onestitatea lor. Respondenții consideră mai degrabă că romii ar profita
dacă ar avea ocazia și că nu ar fi persoane corecte. Trecând prin anumite întrebări filtru, aflăm
că participanții își păstrează atitudinea rezervată față de comportamentul de ajutorare al romilor,
considerând într-o proporție majoritară că romii nu i-ar ajuta pe ceilalți de alte etnii, exprimând
că ar fi foarte precauți cu romii.
9. Cei mai mulți dintre participanți sunt neutri în evaluarea predispoziției actelor de
infracționalitate a romilor în comparație cu alte etnii. Mulți dintre respondenți au exprimat însă
un acord puternic cu faptul că romii, spre deosebire de alte etnii, sunt mai înclinați către
comportamente deviante și delincvente. Se pare că atunci când se vorbește despre romi și acte
de infracționalitate, stereotipul potrivit căruia romii fură, înșeală, mint se activează. Poate din
cauza acestui lucru, și încrederea generală față de romi este scăzută, și percepția că romii nu
ajută și că mai degrabă ar profita daca ar avea ocazia este cea răspândită în rândul
participanților la studiu. Spre exemplu, se observă o anxietate mare atunci când respondentul
călătorește singur cu un etnic rom într-un compartiment de tren (media de pe scala de răspuns
cu privire la siguranța personală este de 5.04).
10. Nu se observă marginalizarea și segregarea romilor în rândul prietenilor, prejudecățile părând a
se diminua la cea mai mare parte dintre respondenți, lucru demonstrat de procentul majoritar
care susține căsătoria unui rom cu un prieten român al respondentului. Există o toleranță mai
scăzută, destul de rezervată față de integrarea unui rom căsătorit cu fiul/fiica respondentului (și
o susținere relativ medie a acestui tip de căsătorie)
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11. Deși diverse documente legislative plasează romii în cadrul categoriei de grup vulnerabil,
respondenții percep într-o mai mare măsură romii ca un grup minoritar etnic (55.8%), și într-o
mai mică măsură ca un grup vulnerbabil (43.6%). Grupul etnic se diferențiază de cel vulnerabil
prin faptul că minoritarii etnici au reprezentare politică, participă la viața publică și au șanse de
succes în integrarea pe piața forței de muncă. Grupurile vulnerabile sunt în general cele lipsite
de suport, aflate în sărăcie, care nu au posibilitatea de beneficia de oportunități sau de a se apăra
în fața diverselor probleme.
Romii și educația
Pe de o parte, există o încurajare și un apel la educarea romilor și la incluziunea acestora pe piața
muncii, participanții dând tot felul de sugestii cu privire la susținerea copiilor romi în școli și la
absenteismul școlar. Pe de cealaltă parte, participanții nu sunt de acord cu discriminarea pozitivă în
rândul romilor privind locurile speciale la școală, argumentele fiind pe principiul egalității puterii de
muncă, de învățare și de șanse. Cei care au ales să își argumenteze poziția spun că discriminarea
pozitivă ar crea mai multe frustrări și că romii ar fi marginalizați pentru faptul că intră la facultăți fără
examen, iar unii instigă la grupuri de studiu mixte și nu la creearea unor locuri speciale. Majoritatea
respondenților încurajează dialogul și cooperările interetnice român-rom, aprobând ca etnicii romi să
participe în activități școlare și extrașcolare cu etnici români. Toleranța față de romi în școli e reliefată
și de faptul că o proporție mare de respondenți sunt de acord ca în orice joc (la grădiniță ori în cadrul
claselor primare) să existe atât copii români, cât și romi. Se pare că distanțele sociale între copiii de
aceste etnii se dorește a fi cât mai mică. Interacțiunile în cadrul formal al școlii, cât și într-un cadru
non-formal – la joacă, fie în curtea școlii ori în fața blocului, pot crea prietenii interetnice. Acest lucru
duce la sentimentul de apartenență socială, de integrare în clasă sau într-un grup cu indivizi de aceeași
vârstă. Sentimentul de apartenență socială ajută la buna dezvoltare personală și profesională a unui
copil rom, care ar putea fi deja afectat de stereotipiile vizavi de etnia lui. La vârsta la care se formeaza
obiceiurile și personalitatea, aceste stereotipii pot fi treptat doborâte spre o buna integrare a viitorului
adult rom pe piața forței de muncă.
Atitudinea non-discriminativă se vede și în acordul acestora ca în clasele școalare să existe elevi
de ambele etnii. Cea mai mare parte dintre respondenți sunt de acord cu faptul că minoritarii romi ar
trebui să învețe și să utilizeze în orice circumstanțe limba română.

43

Romii și căsătoriile mixte. Integrarea în grupurile de apartenență
Studiul arată că există un grad destul de mare de acord total al căsătoriilor mixte dintre un rom cu
român, (60.2%). Ba, mai mult decât atât, se observă o toleranță generală destul de ridicată a celor din
eșantion față de acceptarea unei persoane rome în cercul de prieteni. Faptul că cei mai mulți dintre
respondeți susțin căsătorile mixte în rândul prietenilor arată o atitudine non-discriminativă față de
partenerii prietenilor, în particular și toleranță față de romi, în general. Grupurile primare are
respondenților pot include persoane rome fără ca acest lucru să fie un motiv pentru care identitatea lor
socială să aibă de suferit. O persoană romă, venită prin alianță într-un grup de apartenență, nu ar aduce
un prejudiciu imaginii de sine a respondenților, toleranța lor fiind subliniată și când sunt întrebați în ce
măsură ar susține căsătoria fiului/fiicei cu o persoană de etnie romă.
Cea mai mare parte dintre respondenți (40.%) au ales scorul maxim de acord în susținerea căsătoriei
fiului/fiicei cu o persoană de etnie romă. Pe acest item de toleranță, media pe scala de răspuns este mai
mică, anume de 6.85 în comparație cu 8, media celeilalte scale de răspuns care măsoară susținerea
căstătoriei mixte în cazul prietenilor apropiați. Se pare că, fiind un subiect sensibil și personal,
respondenții au fost mai puțini toleranți față de venirea în familie a unei persoane rome decât de
integrarea acesteia într-un grup de prieteni (familia fiind un grup intim ale cărei granițe sunt mai
definite și mai stricte în comparație cu grupurile de prieteni). Așadar, respondenții sunt ceva mai
reticenți, și probabil mai critici, când este vorba de a se înrudi cu o persoană de etnie romă. Se observă
pe acest item comparat cu celelalte o distanță socială față de romi ceva mai mare.
Discursul pozitiv se schimbă când vine vorba de încrederea într-un etnic rom venit fie în cercul de
prieteni, fie în familie prin căsătorie cu un etnic român. Cea mai rezervată atitudine este în legătură cu
încrederea în viitorul (viitoarea) ginere (noră) a fiicei (al fiului) respondenților, media de pe scala de
răspuns a încrederii fiind una moderată de 6.93. Există o încredere moderată și în etnicul rom soț/soție
al prietenului/ei respondentului. Deși respondenții par a fi disponibili către integrarea unui rom venit
prin alianță în cercul de prieteni, am putea spune, în concluzie, că respondenții sunt precauți în ceea ce
privește încrederea în persoanele rome care ar putea ajunge în familie sau în anumite grupuri de
aparteneță și încearcă să se distanțeze de romi din aceste puncte de vedere.
Romul ca și coleg de serviciu
Există o ușoară anxietate făță de o deplasare în interes de serviciu cu un coleg rom necunoscut. În
conformitate cu această teamă, se observă că cea mai mare parte dintre respondenți exprimă că nu s-ar
simți nici confortabil, nici inconfortabil dacă ar lucra cu un coleg de etnie romă (42.2%), urmați de
22.7% dintre ceilalți respondenți care exprimă că le este foarte confortabil să lucreze cu un coleg de
etnie romă. Se observă o nesigurață cu privire la acest confort ce a lucra cu romi, urmată într-o
proporție mai mică de cei care exprima confort. Respondenții se simt însă destul de în siguranță dacă ar
lăsă obiecte de uz propriu lângă un coleg de etnie romă sau dacă ar merge spre casă cu un coleg de
etnie romă.
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Există aici și o oarecare contrazicere – mulți respondenți sunt de acord să aibă colegi/șefi romi și sunt
toleranți cu privire la angajarea unui rom în departamentul în care lucrează, dar cei mai mulți dintre ei
nu s-ar simți nici confortabil, nici incomfortabil cu colegi de această etnie. În ceea ce privește romul în
rolul de coleg de seviciu, obsevăm că există o oarecare distanță socială, însă aceasta este mică și este
exprimată la nivelul de siguranță și de confort lângă un etnic rom.

45

Bibliografie
•

Popescu, Raluca (2011). Grupurile vulnerabile și economia socială. Romi și femei în dificultate.
Manual de intervenție. București, Editura Expert

•

Emory S. Bogardus. (1933). A Social Distance Scale. Sociology and Social Research 17 : 265271.

•

Bogardus, Emory S. (1926). Social Distance in the City. Proceedings and Publications of the
American Sociological Society, 20: 40–46.

•

Babbie, E., The Practice of Social Research (2010). 13th edition, Wadsworth, Thomson
Learning Inc.

46

tineripentrueducatie.ro

47

