MARTIE-APRILIE 2017

În perioada 2-3 martie 2016, a avut loc la Budapesta conferinţa de inaugurare a proiectului YOUMIG (Improving
institutional capacities and fostering cooperation to tackle the impacts of transnational youth migration) desfăşurat
în cadrul Danube Transnational Programme. Proiectul reuneşte 19 parteneri din 8 ţări participante şi are ca scop
îmbunătăţirea capacităţii autorităților locale de a utiliza potenţialul de dezvoltare a migraţiei tinerilor, contribuind
astfel la o regiune dunăreană competitivă. Evenimentul găzduit de Institutul Central de Statistică din Ungaria
(partener principal) a constituit cadrul primelor dezbateri dedicate fenomenului complex al migraţiei tinerilor.
Programul conferinţei a inclus o serie de prelegeri legate de cauzele şi efectele migraţiei, studii de caz aplicate
ţărilor partenere din regiunea Dunării, propuneri de gestionare a provocărilor acestui fenomen, dar şi discuţii
tematice pe diferite coordonate ale proiectului.
La eveniment a participat şi echipa de proiect a ISPMN, instituţie parteneră care coordonează cercetarea
calitativă privind migraţia tinerilor. Kiss Tamás (cercetător ISPMN) a prezentat, în calitate de manager de proiect,
aspecte legate de fenomenul migraţiei în România pe baza unor cercetări anterioare, precum şi descrierea
activităţii pe care o va coordona în acest proiect. Székely István (cercetător ISPMN - expert tematic), Anca
Filipovici (cercetător ISPMN - manager comunicare) şi Kallay Peter (şef-serviciu economic ISPMN - manager
financiar) au participat, de asemenea, la întâlnirile de specialitate desfăşurate conform agendei evenimentului.
Mai multe date despre proiect puteţi vedea aici.
Marți, 14 martie 2017, Petteri Laihonen (conferențiar al Centre for Applied Language Studies, Universitatea din
Jyväskylä) a ținut o prelegere cu titlul Focus on minority schoolscapes, la sediul ISPMN. În prezentarea sa,
cercetătorul finlandez a analizat rezultatele cercetării de teren întreprinse în mai multe școli minoritare („siteuri" de
cercetare: Ucraina, Slovacia, Ungaria, România, USA). El a analizat nuanțele simbolice în ceea ce privește
statutul limbilor minoritare în contextul peisajelor educaționale școlare și importanța ideologiilor de limbă în
diferitele contexte din școlile minoritare. Responsabilul de organizare a evenimentului a fost Peti Lehel (cercetător
ISPMN).
În perioada 24-25 martie 2017, Peti Lehel (cercetător ISPMN) a participat la conferința internațională cu titlu
Kihívás és/vagy esély - a romák integrációja Európában. Nemzetközi konferencia / Challenge and/or Change. The
Integration of Romani (Gypsy) People in Europe (Provocare și/sau șansă - integrarea romilor în Europa)
organizată de Universitatea din Debrecen, Universitatean din Plymouthi și Universitata din Sevilla, în
Hajdúböszörmény, Ungaria. Peti Lehel a ținut o prezentare cu titlu A pünkösdizmusra való áttérés és etnicitás
egy moldvai roma közösségben (Trecerea la penticostalism și etnicitate într-o comunitate romă din Moldova).
Prezentarea s-a bazat pe analizarea narativelor de convertire și pe observațiile antropologice colectate într-o
comunitate romă din Moldova. Prezentarea a analizat modul în care comunitatea romă instrumentalizează
discursul trecerii la religia penticostală ca strategie de etnicitate, în timp ce o funcție importantă a convertirii este
de a reprezenta schimbările sociale pozitive petrecute în urma migrației ca dorință de modernizare a comunității
rome. Autorul a argumentat că religia penticostală, în afară de a fi un stimulent al modernizării, este destinată a
dovedi abilitatea comunității rome pentru integrare. În ceea ce privește rolul religiei penticostale în normalizarea
stilului de viață, aceasta a contribuit la schimbarea modului/patternurilor în care membrii comunității rome
gândesc despre ei înșiși (prin folosirea stigmatelor etnice preluate de la comunitatea majoritară).

În luna martie 2017, a apărut în revista Balkanistic Forum, un articol semnat de Adriana Cupcea (cercetător
ISPMN), intitulat Turk, Tatar or Turko-Tatar? Identity Problems of the Turks and the Tatars of Dobruja (Romania)
[Turc, Tătar sau Turco-Tătar? Probleme ale identității la turcii și tătarii din Dobrogea]. Articolul analizează, la
nivelul comunităților etnice turcă și tătară din regiunea Dobrogei, utilizările și raportările la termenii de turc, tătar
și turco-tătar, ca o reflexie a discursului argumentativ, configurat după 1990, în scopul legitimării opțiunilor pentru
o identitate etnică singulară, fie turcă sau tătară, fie pentru o identitate cu un dublu indicator etnic, cea
turco-tătară. În același timp, cercetarea relevă alternanța cronologică a acestor opțiuni, începând de la nivelul
discursului oficial și până la cel al membrilor comunității, identificând factorii sociali, politici, economici, culturali
sau simbolici care determină succesiunea opțiunilor identitare în perioada postcomunistă. În realizarea cercetării
au fost folosite: analiza de text aplicată textelor de presă publicate în revistele celor două comunități turcă și
tătară, Hakses (Vocea autentică), respectiv Karadeniz (Marea Neagră), și interviuri semistructurate cu membri ai
celor două comunități.
Articolul a apărut în numărul 2/2017, al revistei Balkanistic Forum, disponibil aici.

Luni, 3 aprilie 2017, ISPMN a găzduit vizita delegației comisiei de experți a Convenției Cadru pentru Protecția
Minorităților Naționale a Consiliului Europei. Delegația care a fost formată din dl. Neven ANĐELIĆ, membru ales
din partea Bosniei-Herțegovina, dl.Tomáš HRUSTIČ, membru ales din partea Slovaciei, dna. Edita ŽIOBIENĖ,
membru ales din partea Lituaniei și dl. Krzysztof ZYMAN, reprezentând Secretariatul Convenției Cadru de la
Consiliul Europei din Strasbourg. Delegația a efectuat o vizită de monitorizare în mai mlte orașe din România
(Cluj-Napoca, Suceava, Constanța și București), iar ISPMN a găzduit întâlnirea cu sfera academică din
Cluj-Napoca, participanții fiind: prof. Enikő Vincze, prof. Levente Salat, prof. István Horváth și dr. László Fosztó. În
cadrul întâlnirii s-au discutat problemele actuale legate de aplicarea politicilor publice și a legislației referitoare
pentru protecția minorităților naționale din România.
Mai multe detalii vedeți aici.

Marți, 4 aprilie 2017, Anghel Remus Gabriel (cercetător ISPMN) a participat la Dortmund, la conferința intitulată
Trei ani de mobilitate totală a muncitorilor din România și Bulgaria [Drei Jahre volle Arbeitnehmerfreizügigkeit für
Beschäftigte aus Bulgarien und Rumänien in Deutschland]. A susținut prelegerea intitulată Efectele migrației în
societăți complexe. Regimuri europene de mobilitate, dinamici ale întoarcerii și efecte asupra relațiilor de
inegalitate din România [Wirkungen der Migration in komplexen Gesellschaften. Europäische Mobilitätsregime,
Rückkehrdynamiken und ihre Folgen für die soziale Ungleichheit Rumäniens]. Conferința a fost organizată de
către DASA, cu sprijinul Ministerului Federal al Muncii, Integrării și Problemelor Sociale din landul Renania de
Nord Westfalia.
Miercuri, 5 aprilie 2017, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitat la TVR Cluj, redacția în limba maghiară,
la emisiunea Erdélyi Figyelő (Observator Transilvănean), redactor Enikő Pákai. Tema discutată în cadrul
emisiunii a fost situația Universității Central Europene (CEU) din Budapesta, după propunerea legislativă
restrictivă asupra universităților străine din Ungaria, adoptată de Parlamentul Maghiar. László Fosztó a fost invitat
în calitatea sa de fost student al Universității Central Europene. Împreună cu Attila Zolt Papp, redactor-șef al
portalului Foter.ro, s-a dezbătut situația creată. László Fosztó a subliniat contribuția adusă de către CEU la
dezvoltarea științelor sociale în regiune, cât și efectul benefic de cunoaștere și colaborare interetnică dintre
studenții care au venit din diferite zone ale Europei Centrale și s-au întors apoi în țările lor de origine.
Emisiunea este accesibilă online aici.

Joi, 6 aprilie 2017, dr. Solvor Mjøberg Lauritzen, cercetător postdoctoral, a ţinut o prelegere cu titlul „It's not her
second chance - it's her first and only chance" - A case study exploring enrolment into a second chance school in
urban Romania" [Nu este a doua şansă a ei, este prima şi singura şansă - studiu de caz în cadrul unei şcoli
urbane A Doua Şansă în România], în cadrul Seminariilor DICE-Roma, proiect ISPMN. Prezentarea s-a centrat
pe rezultatele unei cercetări în cadrul unui program de tip şcoală după şcoală. Autoarea a prezentat factorii şi
contextul care ar putea îngrădi sau, din contră, facilita transferul copiilor din programul Școală după şcoală în
programul A Doua Șansă sau în sistemul de educaţie.
Joi, 6 aprilie 2017, László Fosztó (cercetător ISPMN) a fost invitatul emisiunii Ejtsünk szót (Radio Târgu-Mureş,
emisiunea în limba maghiară) redactor Boróka Parászka. În cadrul emisiunii s-a discutat despre posibilităţile şi
resursele prin care conflictele locale pot fi prevenite. În data de 7 aprilie, Toma Stefania (cercetător ISPMN) a fost
invitată în aceeaşi emisiune. În cadrul interviului s-a discutat despre modelele de coabitare interetnică şi despre
moduri de soluţionare şi mediere a tensiunilor care tind să se transforme în conflicte deschise.
Interviurile în limba maghiară pot fi ascultate aici: Fosztó și Toma.
În perioada 7-8 aprilie 2017, la Fundaţia Tranzit s-a desfăşurat Seminarul Deschis al filmelor despre romi şi
gadje în cadrul Masteratului de Studii Culturale/Cultură şi societate - între tradiţie şi modernitate şi al programului
de Etnografie şi Antropologie maghiară al Universităţii Babeş-Bolyai. Festivalul de film a fost realizat în cadrul
cursului de masterat Reprezentare şi Putere: Reprezentarea romilor în lumina studiilor culturale. Vizionarea
filmelor a fost urmată de discuţii, la care au fost invitaţi: Toma Stefánia şi Fosztó László, Könczei Csongor
(cercetători ISPMN), Harbula Hajnalka (antropolog, Fundaţia Desire) şi Szabó Töhötöm (conferențiar Etnologie,
UBB). Moderatoarea discuţiilor a fost Könczei Csilla, conferenţiar la UBB Cluj, coordonatoarea seminarului.
Evenimentul a fost sprijinit de Fundaţia Communitas, Universitatea Central Europeană - Curriculum Resource
Center, Budapesta (Ungaria). Mai multe informaţii despre eveniment şi programul acestuia puteţi găsi aici .

Joi, 20 aprilie 2017, la București, s-a desfăşurat conferinţa de încheiere a proiectului de cercetare
„Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel comunitar a
schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap)".
Proiectul Cartografierea sociografică a comunităţilor de romi din România pentru o monitorizare la nivel
comunitar a schimbărilor privind integrarea romilor (SocioRoMap) a fost implementat în perioada noiembrie 2014
- aprilie 2017 de Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale împreună cu partenerii săi,
Fundaţia pentru o societate deschisă - Bucureşti şi Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice - Cluj-Napoca, şi
cu sprijinul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA). Proiectul a fost finanţat prin
Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul Programului „Combaterea Sărăciei" (RO25).
Cercetarea în ansamblul ei a urmărit o „cartografiere" a comunităţilor de romi segregate şi sărace la nivel național.
În acest demers de colectare a datelor s-a colaborat cu diferitele reţele de specialişti locali, reţele alternative care
să acopere localităţile la nivel naţional.
În cadrul cercetării au fost realizate patru anchete sociologice: anchetă adresată tuturor primăriilor pentru
culegerea de informaţii de la lucrătorii sociali angajaţi în primării; anchetă adresată mediatorilor sanitari; anchetă
adresată mediatorilor şcolari şi profesorilor de limba romani şi istoria şi tradiţiile romilor; anchetă adresată
organizaţiilor neguvernamentale rome şi nerome care, în ultimii 5 ani, au derulat proiecte şi intervenţii pentru
comunităţile de romi.
Acestora li s-au adăugat, cu sprijinul experților locali, 40 de descrieri sociologice ale oraşelor mari (peste 30.000
de locuitori) care au inclus descrieri ale comunităţilor compacte de romi şi 17 studii de comunitate elaborate de
către cercetători care oferă descrieri ample ale vieţii din anumite cartiere, vecinătăţi şi localităţi şi detaliază
probleme locale relevante pentru implementarea şi evaluarea politicilor care vizează incluziunea socială a
populaţiei rome.
De asemenea, în cadrul evenimentului a fost lansată platforma online https://www.socioromap.ro/ care permite
vizualizarea principalelor rezultate ale cercetării.
Rezultatele acestui demers oferă o imagine clară şi apropiată de situaţia reală a comunităţilor rome locale datorită
abordării şi utilizării reţelelor de specialişti locali, care au o bună cunoaştere a situaţiei comunităţilor în care trăiesc
şi (sau) în care lucrează. Aceste rezultate pot fi folosite de către actorii naţionali şi internaţionali implicați în
reducerea sărăciei şi promovarea şanselor de reuşită pentru fundamentarea și design-ul unor programe și politici
publice, permițând prioritizarea intervențiilor și asigurarea unei dezvoltări durabile, echilibrate și reducerea
disparităţilor sociale şi economice dintre comunitățile de romi și majoritate.
La eveniment au participat reprezentanţi ai Ambasadei Norvegiei în România și Moldova, ai Agenției Naționale
pentru Romi, reprezentanți ai altor instituţii şi ONG-urilor implicate în incluziunea socială a romilor, cercetători şi
reprezentanţi ai organizatorilor, promotorul de proiect şi parteneri.
Echipa proiectului SocioRoMap mulţumeşte participanţilor în toate componentele de cercetare ale proiectului
(aproximativ 8.000 de persoane în teren) şi colaboratorilor (aproximativ 130 de persoane) care ne-au asistat în
diferitele etape ale cercetării - începând cu proiectarea metodologiei de cercetare, elaborarea instrumentelor
adecvate investigaţiei, până la administrarea chestionarelor, prelucrarea datelor, analize, proiectarea hărţilor şi
elaborarea studiilor din raportul de cercetare) - pentru excelentele contribuţii, implicare şi timpul acordat.

Vineri, 21 aprilie 2017, s-a desfășurat atelierul cu titlul Az örökségesítés új kontextusai. Értéktárolás és
értékvédelem a Székelyföldön [Noile contexte ale patrimonializarea. Protecția valorilor culturale în Ținutul
Secuiesc] organizat în cadrul unei conferințe despre Ținutul Secuiesc, ce a avut loc la Universitatea Sapientia,
Târgu-Mureș (în perioada 20-22 aprilie 2017). La eveniment a fost prezentată lucrarea lui Peti Lehel (cercetător
ISPMN) cu titlul A migráció hatása a hagyományos értékekhez való viszonyok és az identitás átalakulására egy
moldvai csángó faluban [Efectele migrației asupra comunității locale și a identității în cazul unei sat de ceangăi] în
care cercetătorul a analizat procesele identitare dintr-un sat din Moldova în contextul migrației. Jakab Albert Zsolt
(cercetător ISPMN) a ținut o prezentare cu titlul Érték és közösség. A néprajzi értékek gyűjtése Székelyföldön mozgalommal vagy anélkül [Valori și comunități. Patrimonializarea culturii populare din Ținutul Secuiesc].
Prezentarea s-a centrat asupra adaptării modelelor de patrimonializarea a valorilor culturale în cazul Ținutului
Secuiesc, precum și asupra digitizării arhivelor etnografice.

Vineri, 28 aprilie 2017, a avut loc la Londra, la University College London Seminarul de migrație românească.
Seminarul a fost organizat de către Anne White, profesor de studii slave și est-europene, și politici sociale.
Seminarul a reunit cercetători și profesori din Marea Britanie. Remus Anghel (cercetător ISPMN) a participat la
seminar cu un text pe tematica migrației de întoarcere și a efectelor pe care le are aceasta asupra ghettourilor
segregate de romi din România.
Cei interesaţi de evenimentele organizate de către ISPMN pot accesa pagina noastră de internet. Pentru mai
multe detalii în legătură cu aceste evenimente aceştia sunt rugaţi să ne contacteze la adresa
centru.doc@ispmn.gov.ro, urmând ca cercetătorii implicaţi să le pună la dispoziţie mai multe materiale.
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