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VIEȚI LA INTERSECȚIA DINTRE ETNIE, ORIENTARE SEXUALĂ ȘI IDENTITATE DE GEN 

 
Într-o societate care sancționează diferențele individuale și care atașează cu prea mare 
ușurință etichete dăunătoare celor care nu se conformează majorității, romii și 
persoanele LGBTQ adesea navighează diferitele domenii ale vieții cu dificultate. Nu de 
puține ori sunt aspru judecați sau marginalizați, iar în spațiul public sunt mai degrabă 
invizibili, mulți dintre ei alegând să nu-și dezvălui identitățile dintr-o încercare de a se 
proteja.   
 
Noi credem în puterea poveștilor personale de a învinge prejudecățile, etichetările 
simpliste și chiar discriminarea. De aceea vă prezentăm poveștile de viață a cinci persoane 
rome, dintre care patru LGBTQ, din întreaga țară, cu experiențe de viață foarte diferite, 
cu niveluri de educație și profesii diverse, la fel ca personalitățile lor. Sunt povești despre 
căutări personale și auto-descoperire, bucurii și victorii personale, despre traume și 
vindecare, despre greutăți și povești de dragoste. Este vorba de Adina, femeie romă; 
Dora, persoană romă maghiară non-binară; George, bărbat rom homosexual; Izabella, 
femeie romă lesbiană și Daniel, bărbat rom homosexual. Poveștile lor sunt prezentate 
sub forma unor interviuri asupra cărora s-a intervenit minimal, tocmai pentru a rămâne 
fideli vocilor lor autentice: numele proprii au fost schimbate pentru a proteja identitatea 
persoanelor intervievate, detaliile care ar duce la identificarea persoanelor intervievate 
au fost eliminate, iar răspunsurile au fost pe alocuri editate pentru fluiditatea textului.  
 

 Povestea Dorei 
 Povestea lui Daniel 

 Povestea Adinei 
 Povestea Izabellei 
 Povestea lui George 

 
Răspunsurile din cadrul acestor interviuri reprezintă exclusiv opiniile persoanelor 
intervievate, și nu punctul de vedere oficial al Centrului de Resurse Juridice (CRJ) și al 
partenerilor din acest proiect.  
 
Materialul face parte din proiectul „INTERSECT – Altfel despre discriminare” 1, finanțat de 
Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020) și coordonat 
de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), în parteneriat cu Centrul de Acțiune pentru 
Egalitate şi Drepturile Omului (ACTEDO), Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea Civică a 
Tinerilor Romi din România (UCTRR).  
 

                                                           
1
 Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la https://www.crj.ro/intersect-altfel-despre-

discriminare/  

http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/Povestea-Dorei-RO-_-web-version.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/Povestea-lui-Daniel-RO-_-web-version.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/Povestea-Adinei-RO-_-web-version.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/Povestea-Izabellei-RO-_-web-version.pdf
http://www.crj.ro/wp-content/uploads/2021/09/Povestea-lui-George-RO-_-web-version.pdf
https://www.crj.ro/intersect-altfel-despre-discriminare/
https://www.crj.ro/intersect-altfel-despre-discriminare/
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Despre organizațiile care implementează proiectul: 

CRJ – Centrul de Resurse Juridice este o organizaţie non-guvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către 
Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi 
instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un 
act de justiţie echitabil. 
www.crj.ro 
 
UCTRR – Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România este o organizație neguvernamentală de tineri romi, de 
interes public, înființată 2014. Misiunea U.C.T.R.R. este promovarea intereselor tinerilor romi din România în 
context național și European în spiritual valorilor democratice al echității sociale și drepturilor cetățenești. 
http://uctrr.ro/ 
 
Asociația MozaiQ LGBT  este o organizație comunitară care se adresează persoanelor LGBTQIA+ din România. 
MozaiQ își propune să dezvolte comunitatea LGBTQIA+ din România prin solidaritate și încredere reciprocă, 
rezultate din activitățile sociale, o prezență pe scena culturală alternativă, precum și o atenție deosebită 
acordată diverselor grupuri din comunitate: persoanele rome LGBTQIA+, persoanele trans, persoanele HIV+, 
lucrătorii sexuali, persoanele LGBTQIA+ aflate într-o situație socio-economică precară, persoanele cu abilități 
diferite, precum și seniorii și tinerii. 
https://mozaiqlgbt.ro/ 
 
ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului este o organizație nonguvernamentală 
(ONG) înființată la Cluj-Napoca în 2013, a cărei misiune este de a facilita accesul la justiție al persoanelor în 
situații vulnerabile, de a promova egalitatea de gen și educația pentru drepturile omului. În acest scop, 
coordonăm Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, singurul centru de asistență juridică din România prin 
care oferim asistență juridică și reprezentare în instanță gratuite (pro bono) persoanelor vulnerabile ale căror 
drepturi fundamentale au fost încălcate, prin intermediul a c. 100 avocați colaboratori din toată țara. De 
asemenea, organizăm și ne implicăm în activități de cercetare, advocacy, ateliere pentru elevi si studenți, 
training-uri, dezbateri publice şi conferințe. 
http://actedo.org/ro/ 
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