
 

 
 
Proiect co-finanțat de Programul Drepturi, egalitate și cetățenie al Uniunii Europene (2014-2020).  
Conținutul prezentului document reflectă exclusiv poziția oficială a autorilor și este responsabilitatea        
acestora, în întregime. Comisia Europeană nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru modul în 
care pot fi folosite informațiile conținute în document.  

 

30.06.2021 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Astăzi, 30 iunie, a avut loc conferința națională Rom/romnie LGBTQ+: intersecționalitate și 

(ne)discriminare organizată de Centrul de Resurse Juridice, împreună cu ACTEDO – Centrul 

de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, Asociația MozaiQ LGBT și UCTRR – Uniunea 

Civică a Tinerilor Romi din România.  

La eveniment s-au prezentat nevoi, probleme și soluții privind nediscriminarea romilor, a 

comunității LGBTQ+ și a romilor LGBTQ+ din România, din perspectiva unor activități deja 

implementate, precum seminarii de formare și informare, campanii și evenimente locale 

antidiscriminare din Iași, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca și București sau activitate de 

mentorat: 

”Principala nevoie e aceea de a cunoaște istoria poporului rom dezvoltată în spațiul 

românesc: mulți oameni participanți la întâlniri1 nu știau că noi am fost sclavi. Plecând de la 

asta, au pornit o serie de dezbateri, iar din aceste dialoguri au învățat că romii nu sunt doar 

ceea ce vedem în mass-media, ci sunt cetățeni ai statului român care își îndeplinesc cu succes 

rolul pe care îl au: plătesc taxe și impozite, merg la slujbă, contribuie la PIB-ul României”,  

Corina Păun, UCTRR 

La conferință au fost beneficiari și participanți ai proiectului din întreaga țară, reprezentanți 

ai instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale și s-au dezbătut subiecte precum abuzurile 

forțelor de ordine, accesul la justiție, segregarea școlară, discursul instigator la ură și 

infracțiuni motivate de ură, antidiscriminarea.  

Trebuie să ne cerem drepturile, să ne știm drepturile și, în principiu, să fim uniți și să 

ne discutăm problemele. Avem nevoie de oameni care să ne ajute, sunt foarte multe 

persoane care au nevoie de sprijin pentru a putea parcurge. Despre asta e vorba în Intersect: 

să putem ca persoane rome LGBT+ să circulăm liber. Eu asta îmi doresc, să circul liberx. – 

Bianca Varga. 

Conferința a fost organizată în cadrul proiectului “INTERSECT – Altfel despre 

discriminare”2, care dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea 

multiplă, din perspectiva etniei, a orientării sexuale și a identității de gen.   

 

                                                           
1
 Ateliere de formare și informare cu autorități organizate în proiect 

2
 Mai multe informații despre proiect sunt disponibile la https://www.crj.ro/intersect-altfel-despre-

discriminare/  

http://actedo.org/ro/
https://mozaiqlgbt.ro/
http://uctrr.ro/
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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