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Introducere
Lucrarea de față își propune să abordeze problema
identității etniei rome dintr-o perspectivă mai puţin
dezbătută la nivel academic, și anume, căsătoriile mixte.
Se doreşte asimilarea etniei romilor de către
majoritari? După cum se observă, în relaţiile interetnice
dintre români şi romi, datorită forţei de atracţie a identităţii
românilor, în identitatea etnică a romilor au loc mutaţii ce
constau în absorbţia de către romi a trăsăturilor
fundamentale specifice etniei române, precum limba,
modul de viaţă, ocupaţiile, obiceiurile, urmate de
declararea etniei lor ca români la recensământul
populaţiei. Trecerea de la identitatea univocă de rom/ţigan
la identitatea de român semnifică zdruncinarea etniei
primare şi începutul biculturalităţii. În fapt, atributul de
biculturalitate este specific aproape tuturor romilor din
România, ei comunicând şi trăind după standardele
societăţii româneşti ai cărei cetăţeni sunt.
O principală cauză a asimilării este căsătoria
mixtă,

un

fenomen

răspândit

care

dă

naştere

biculturalităţii. Privind de la generaţie la generaţie, romii
7

care fac parte din căsătoriile mixte se desprind treptat de
tradiţia romă, ulterior negând că sunt romi. Acest efect al
asimilării este urmare a imaginii negative a etniei romilor,
a stereotipurilor, a lipsei stimei de sine, romii alegând să
îşi renege etnia, existând chiar şi teama deportării. Cât de
eficientă este asimilarea? Cum vor arăta comunităţile de
romi peste ani? Cred că asistăm la un fenomen de
incluziune prin asimilare, nu neapărat creat voit, ci, mai
degrabă, ca efect al discriminării, al segregării şi al
sărăciei. Bineînţeles că acestor cauze le putem adăuga şi
lipsa de informare a romilor privind beneficiile asumării
identității și păstrării valorilor culturale ale etniei.
Prin această lucrare, mi-am propus să înțeleg
efectele căsătoriei mixte dintre romi și români și în ce
măsură este influențată identitatea etnică romă. Totodată,
mi-am propus să studiez căsătoriile mixte în raport cu
apartenenţa etnică şi cu asumarea identităţii etnice. Voi
analiza o serie de elemente ce pot evidenția pierderile sau
avantajele biculturalității etnice. Reprezintă căsătoriile
mixte o modalitate de incluziune a romilor? Este o
întrebare la care mi-am propus să răspund la finalul acestui
studiu.
8

Până în prezent, statisticile oficiale arată nivelul de
incluziune al romilor datorat politicilor publice. Nu există
niciun raport sau plan de acțiune care să arate nivelul de
păstrare sau promovare a identității etnice rome. În ultimii
ani, societatea civilă romă este îngrijorată de felul cum
este tratat subiectul identității rome, statutul de minoritate
națională oferă cadrul legal pentru promovarea culturală
identitară romă, până în prezent, romii fiind singura etnie
căreia nu i se respectă statutul de minoritate națională.
Chiar dacă etnia romă este recunoscută de statul român ca
minoritate națională, identitatea romă nu prezintă o
prioritate pentru instituţiile statului, romii fiind tratați în
continuare ca grup vulnerabil/grup social.
Lucrarea de față este mai degrabă un studiu ce
scoate în evidență puterea de absorbție identitară etnică a
romilor de către majoritari prin căsătoriile mixte. Voluntar
sau involuntar, benefic sau dăunător, căsătoriile mixte
reprezintă un fenomen care ia amploare și trebuie dezbătut
ca atare.
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Capitolul I
Metodologie de lucru
Studiul pe care l-am întreprins a abordat problema
identității etniei rome dintr-o perspectivă mai puţin
dezbătută la nivel academic. Pornind de la informațiile
cunoscute din cercetările care au pus accentul pe
identitatea etno-culturală a romilor, precum și pe
experiența proprie, acumulată de-a lungul vremii în
interacțiunea cu comunitatea de romi din județele Brăila și
Buzău. Intenția explicită a fost de a identifica detaliile
semnificative pentru o comunitate a cărei existență se află
în continuă evoluție și care se confruntă cu probleme
specifice identității prin căsătoriile mixte.

Obiective
Obiectivul principal al acestei lucrări este de a
arăta cum este afectată identitatea romă prin căsătoriile
mixte dintre romi și neromi și care sunt efectele acestor
schimbări. Totodată, să contureze un cadru coerent a ceea
ce înseamnă identitatea romă.
Grupul-țintă investigat
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Grupul-țintă care face obiectul lucrării este
constituit din populație activă de etnie romă și neromă de
pe teritoriul României, împărțită astfel:
- cupluri căsătorite legal sau care conviețuiesc în
concubinaj, formate din rom/romnie și nerom/ă;
- cupluri căsătorite legal sau care conviețuiesc în
concubinaj, formate din neromi;
- cupluri căsătorite legal sau care conviețuiesc în
concubinaj, formate din romi;
- reprezentanți formali ai romilor (experți locali, mediatori
sanitari/școlari);
- activiști romi.
Pentru a avea o perspectivă mai clară, am realizat
interviuri în mai multe județe din țară (Argeș, Brăila,
București, Buzău, Constanța, Ialomița, Prahova, Sălaj și
Botoșani). Am realizat interviuri semistructurate cu
reprezentanți ai unei organizații nonguvernamentale, ce
desfășoară activități de incluziune pentru etnia romă.
În plus, pentru a completa și nuanța înțelegerea
subiectului lucrării și pentru a avea o bază de plecare, am
arătat în capitolele II și III pasaje din lucrări publice în care
sunt prezentate minoritățile naționale, un scurt istoric al
11

etniei

rome,

tradiții

în

căsătoriile

romilor,

căsătoria/familia, masculinitate, femeia romă, concepte și
definiții despre identitate etnică, principalele elemente de
identitate etnică romă. Aceste pasaje pot folosi ca metodă
de comparație între ceea ce au fost romii din punct de
vedere cultural/istoric/identitar și ce se mai păstrează
astăzi din aceste tradiții într-o societate care este în
continuă schimbare.
Persoanele intervievate au fost alese pe baza
experienței mele îndelungate de interacțiune, observație
directă și cercetare dobândită în perioada 2010-2018 în
contextul altor oportunități de studiu1.
Metode de cercetare utilizate
▪ Analiză documentară a datelor statistice și de
cercetare, provenite din rapoarte oficiale și alte studii

Coautor al Raportului societății civile de monitorizare a implementării
strategiei naționale de integrare a romilor în România pentru CEU (Centrul
European Universitar). Cercetare în localitatea Brăila SOCIOROMAP
(ISPMN). Operator de teren - Romani Criss.. Monitor de drepturile omului
pentru județul Brăila – Romani Criss. Expert multiplicator (Agenția de
Dezvoltare Comunitară – Împreună, București). Expert local pe problemele
romilor, în cadrul primăriei orașului Făurei (str. Republicii, nr. 36, Făurei, jud.
Brăila)
1
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relevante cu privire la minoritatea romă și concepte și
definiții despre identitate etnică;
▪ Cercetare calitativă de teren, cu participanți din
rândul comunităților de romi și nu numai, dar și cu activiști
romi și reprezentanți formali ai romilor. Prin această
abordare am urmărit să înțeleg fenomenul căsătoriilor
mixte la nivel macro și la nivel micro, pentru a evidenția
modul în care este afectată identitatea etnică a minorității
rome.
Am ales metoda interviurilor semistructurate
(prezentate în anexele lucrării de față), pentru că scopul
cercetării mele a fost să aflu care sunt elementele ce stau
la baza identității etnice a romilor în societatea modernă,
totodată am dorit să aflu care sunt efectele căsătoriilor
mixte dintre romi și neromi asupra identității etnice rome.
În acest sens, consider că o mai profundă înțelegere
a specificului etnico-cultural, a cauzelor care afectează
identitatea etnică romă poate sugera o schimbare de
abordare în politicile de incluziune a cetățenilor de etnie
romă.

13

Identificarea persoanelor intervievate a fost realizată
cu sprijinul cunoștințelor din țară, din comunitățile de
romi, care mi-au furnizat informații cu privire la aceștia.
Am realizat 26 de interviuri cu persoane căsătorite rome și
nerome, bărbați și femei cu vârsta între 18 și 50 de ani (10
interviuri); cu reprezentanți formali ai romilor (8
interviuri); cu activiști romi din întreaga țară (8 interviuri).
Întrebările de cercetare


Cum descrieți dv. identitatea etnică a romilor în
societatea modernă?



Care considerați că sunt elementele de identificare
a etniei rome?



Există politici publice destinate identității etnice a
romilor?



Considerați că statul român sprijină cultura
identitară romă?



Romii din zona dv. prin ce elemente se identifică
precum etnici romi?



Care credeți că sunt cele mai răspândite prejudecăți
și stereotipuri despre romi? Au acestea un efect
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negativ asupra asumării identității etnice a
romilor?


Cum descrieți căsătoriile la romi în societatea
modernă? Mai sunt respectate tradițiile?



Ce părere aveți despre căsătoriile mixte dintre romi
și neromi? Considerați că sunt o metodă de
absorbție etnică a romilor de către majoritari?
Poate fi considerată o metodă de integrare?



În zona dv. există cazuri de căsătorii mixte între
romi și neromi? Cum conviețuiesc aceștia? Ați
remarcat anumite schimbări pozitive sau negative?



Prin căsătoriile mixte considerați că pot fi
eliminate stereotipurile și prejudecățile despre
etnia romă?



Pot fi căsătoriile mixte dintre romi și neromi o
metodă de integrare socială? Sau considerați că
acest tip de căsătorii pot afecta identitatea culturală
a uneia dintre etnii?



Pot fi căsătoriile mixte o metodă de îmbunătățire
sau de scădere a stimei de sine pentru etnicii romi?
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Din punctul dv. de vedere, care credeți că sunt
efectele căsătoriilor mixte dintre romi și neromi pe
termen scurt și pe termen lung?
*****



Ce înseamnă pentru dv. să fiți rom/român? Care
sunt elementele care vă identifică din punct de
vedere etnic?



Sunteți mândru/ă de etnia dv.? Considerați că
imaginea publică a etniei din care faceți parte nu
vă reprezintă și vă aduce un prejudiciu de imagine?



Vă simțiți afectat/ă atunci când cei din jur
adresează injurii la general etniei din care faceți
parte?



Ce

părere

aveți

despre

căsătoriile

mixte?

Partenerul dv. ce etnie are?


Ați întâmpinat probleme cu familia dv. și a
soțului/soției dv. atunci când v-ați căsătorit din
cauza etniei? Cum v-au perceput cei din jur
(prietenii, vecinii etc.)?
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Considerați că a fost afectată identitatea etnică a
dv. și a partenerului / partenerei dv. în urma
căsătoriei?



Ați impus sau v-a fost impus vreodată în mariajul
dv. de partener/parteneră respectarea anumitor
tradiții provenite de la părinții/bunicii dv.?

Limitele studiului
Numărul de interviuri este relativ redus, însă
perspectiva – chiar dacă limitată asupra felului în care
romii își definesc identitatea – oferă suficiente argumente
pentru o mai atentă și, probabil, mai extinsă și mai
sistematică

investigare

a

subiectului,

în

vederea

fundamentării unor politici publice flexibile, cu caracter
holistic (integrat), care să țină seama atât de nevoile
specifice ale comunităților, cât și de condițiile particulare,
de natură socio-culturală, ale acestora.
Perspective viitoare
Cred că acest studiu evidențiază un potențial de
cercetare viitoare, care să poată oferi informații mai
complete și mai nuanțate cu privire la identitatea etnică a
romilor, ceea ce va putea contribui la elaborarea și
17

promovarea unor politici publice prin care să se găsească
soluții la o problematică mereu actuală și aflată în continuă
evoluție: asumarea identității etnice a romilor.

18

Capitolul II
Cine sunt romii
2.1 Minoritățile naționale
În România trăiesc peste 20 de minorități care se
raportează diferit la problematica interetnică. Explicația
derivă din dimensiunile respectivelor grupuri minoritare și
din tradițiile lor, din modalitățile specifice de afirmarea
identității naționale și din modul în care fiecare grup etnic
își percepe nevoile. În peisajul etnic românesc se disting
trei profiluri diferite de minorități naționale: (1) cel al
minorității maghiare; (2) cel al minorității rome; (3)
celelalte minorități, ale căror dimensiuni sunt relativ mici,
variind de la câteva mii până la 60.000 – 100.000 de
membri2.
Conform recensământului din anul 2011, populaţia
minoritară reprezintă un procent de circa 11% din totalul
de 20,1 milioane de locuitori. Cele mai importante
minorităţi din România sunt cea maghiară – 1,23 milioane

István Horváth și Alexandra Scacco. „From the Unitary to Pluralistic: FinetuningMinority Policy in Romania” în Anna-Mária Bíró și Petra Kovács (ed.)
Diversity inAction. Local Public Management of Multi-ethnic Communities
in Central andEastern Europe. Budapest: LGI/OSI, 2001, p. 244.

2
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locuitori (circa 58,9% din total minorităţi), fiind urmată de
romi – 0,62 milioane (29,8% din minoritari), ucraineni –
50,9 mii locuitori (2,44% din minoritari), germani – 36 de
mii (1,73%), turci – 27,7 mii (1,33%), ruşi lipoveni –
23,49 mii (1,13%) şi cu sub 1% pondere (fiecare) din
minoritari (20 de mii de locuitori sau mai puţin) – tătari,
sârbi, slovaci, bulgari, croaţi, greci, evrei, italieni,
polonezi, cehi şi alte minorităţi.3
Din punctul de vedere al mobilizării politice,
maghiarii din România reprezintă un grup foarte bine
organizat, a cărui relație cu statul a fost clar direcționată
spre negocierea statutului său și definirea unui cadru
instituțional coerent care să-i asigure protejarea identității
și guvernarea acesteia. Includerea Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România (UDMR) la guvernare în 1996,
precum și sprijinirea de către UDMR a majorității
guvernelor ce au condus România au creat condițiile
prielnice pentru adoptarea unei legislații care să răspundă
problemelor specifice ale acestui grup4.
3

http://www.rador.ro/2014/12/18/analiza-minoritatile-nationale-dinromania-intre-aspiratii-si-realitati
4 István Horváth și Alexandra Scacco. „From the Unitary to Pluralistic: FinetuningMinority Policy in Romania” în Anna-Mária Bíró și Petra Kovács (ed.)
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Institutul Român pentru Evaluare și Strategie –
IRES, în colaborare cu Asociaţia Română pentru Evaluare
şi Strategie – ARES, în 2011, arată faptul că „relațiile
dintre români și etniile minoritare sunt în general bune.
Cea mai mare apreciere o primesc relațiile dintre români
și etnicii germani (84% – bune și foarte bune), urmate de
cele dintre români și maghiari (63% – bune și foarte
bune). Relațiile dintre români și etnicii romi sunt
considerate bune și foarte bune de doar 43% dintre
subiecți.”
Problemele cu care populația de etnie romă se
confruntă sunt numeroase și includ toate aspectele vieții,
nu doar pe cele legate de păstrarea identității etnice:
discriminare, acces greu la asistența medicală și socială,
șomaj, analfabetism, sărăcie. Din punct de vedere politic,
spre deosebire de minoritatea maghiară, cea romă este
destul de slab organizată.

Diversity inAction. Local Public Management of Multi-ethnic Communities
in Central andEastern Europe. Budapest: LGI/OSI, 2001, p. 244.
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Până în 1990, romii din România nu au avut
niciodată o participare politică directă şi în nume propriu.5
Organizaţiile şi asociaţiile romilor vizibile pe scena
politică românească (respectiv, care au avut candidaţi pe
listele Camerei Deputaţilor sau Senatului) din 1990 şi până
în prezent sunt: Uniunea Democratică a Romilor din
România; Societatea Romilor din Bucureşti; Partidul Unit
Democrat al Romilor, Rudarilor şi Lăutarilor din
România; Partidul Ţiganilor din România; Partidul
Democrat Creştin al Romilor din România; Uniunea
Liberă Democratică a Romilor din România; Partida
Romilor „Pro-Europa”; Uniunea Generală a Romilor din
România; Uniunea Romilor; Comunitatea Etniei Rromilor
din România; Uniunea Rromilor Judeţul Constanţa;
Centrul Creştin al Romilor din România; Alianţa pentru
Unitatea Romilor.
De-a lungul anilor, toate formaţiunile politice care
au reprezentat etnia romă au cumulat sub 1,4% din totalul

Burtea Vasile, (2001) Puncte de vedere: Rromii - o nouă „minoritate
națională” sau o etnie europeană? www.romathan.ro, accesat la data de
28.12.2018
5
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voturilor la nivel naţional. Anul de vârf al concentrării
voturilor
etnicilor romi pentru formaţiuni politice rome a fost anul
1996. Alegerile din 2004 au readus nivelul voturilor
aproape de anul 1990, când formaţiunile politice de etnie
romă au concentrat sub 0,6%. 6
Formaţiunea politică romă care a avut cea mai
îndelungată durată de viaţă politică este Partida Romilor.
După anul 2000, Partida Romilor, sub noua titulatură de
Partida Romilor „Pro Europa”, accede pe unicul loc
parlamentar, în virtutea prevederilor care asigură
reprezentarea minorităţilor în cazul în care acestea nu
reuşesc să treacă de pragul electoral minim.
În ultimele alegeri locale, Partida Romilor „ProEuropa” 7 a obținut un mandat de primar și 143 de mandate
de consilieri locali; Partidul Alianța Democratică a
Romilor a câștigat patru mandate de consilieri locali; iar
Partidul Romilor Democrați a câștigat zece mandate. În

6 Bleahu Ana şi Valeriu Frunzaru. Participarea Politică a romilor din
România, Romani CRISS, 2005, p.13
7 Datele recensământului din 2011 nu ne permit calculul precis al numărului
de adulți (grupele de vârstă sunt 0 la 4, 5 la 9, 10 la 14, 15 la 19, 20 și peste).
În România, cetățenii de peste 18 ani au drept de vot.

23

timpul alegerilor naționale, 13.126 de persoane au votat
pentru candidații Partidei Romilor „Pro-Europa”8 pentru
Camera Deputaților și 523 pentru o grupare aproape
necunoscută, numită Partidul Romilor Democrați.
Celelalte grupuri minoritare, mai mici ca și număr
de persoane declarate, aparținând albanezilor, armenilor,
bulgarilor,
grecilor,

cehilor,
italienilor,

croaților,

evreilor,

polonezilor,

germanilor,

rușilor,

sârbilor,

slovacilor, tătarilor, turcilor, ucrainenilor, rutenilor și
macedonenilor, se confruntă, de asemenea, cu probleme ce
țin de păstrarea identității culturale9.
„Modul în care politicul s-a raportat la problema
etnică în perioada de după căderea comunismului a variat
în mai multe etape. O primă etapă, următoare schimbării
de regim, marcată de tensiuni, în care se refuza orice
dezbatere legată de această problemă; perioada 19931996, în care atitudinea față de aceasta a cunoscut o
deschidere sub influența presiunilor Uniunii Europene;

8

Date de la Biroul Electoral Central, la http://parlamentare2016.bec.ro/wpcontent/uploads/2016/12/4_RF.pdf, accesat la 28.12. 2018.
9 Dan Oprescu. „Politici publice privind minoritãțile naționale din România
(1996-1998)” în Lucian Nastasã și Levente Salat. Relații interetnice în
România postcomunistã. Cluj-Napoca: CRDE, 2000, p. 77.
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perioada 1996-2000, cu prezența UDMR în coaliția de
guvernare și perioada de după 2000, cu o consacrare a
prezenței UDMR-ului la guvernare”10.
Horváth și Scacco consideră că „legislația și
cadrul instituțional menit să protejeze minoritățile
naționale din România nu răspund diferențelor între cele
trei grupuri minoritare, nevoilor lor specifice.” Mai mult,
aceștia lansează ideea că o lungă perioadă de timp, grupul
cuprinzând minoritățile mici a fost utilizat pentru a
diminua presiunea exercitată de cererile venind din partea
minorității maghiare11.
„Cadrul legislativ al politicilor ce vizează
minoritățile naționale este inclusiv. Principalele critici
aduse sunt legate de lipsa unei legi a minorităților care să
reglementeze statutul acestora și de problemele care apar
în cadrul procesului de implementare”12.

Carmen Kettley. „Ethnicity, Language and Transition Politics in Romania:
Thehungarian Minority In Context” În Farimah Daftary ºi François Grin
Nation-Building, Ethnicity And Language Politics In Transition Countries,
Budapest: LGI/OSI,2003, Pp. 246-247.
11 Horváth Și Scacco Op. Cit., P. 244-247
12 Monica Robotin, Stat Și Identitate Etnicã În România.O Incursiune În
Percepțiile Majoritãții Și Minoritãților Asupra Acestei Relații, P 24
10
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2.2 Scurt istoric al etniei rome
Pentru o corectă înțelegere a identităților politice și
a amplitudinii acestui fenomen la nivelul României,
trebuie să facem încă de la început o analiză a conceptelorcheie înscrise de specialiștii în domeniu în istoria

explicativă şi istoria conceptuală, două ramuri ale
istoriei care şi-au cucerit deja un loc bine determinat
în cercetarea ştiinţifică pe plan mondial. Stabilirea
bazei conceptuale este deosebit de utilă, deoarece
există capcana anacronismului, determinată de
tendinţa de a extrapola sensurile actuale ale termenilor
în perioade istorice revolute. În acest caz, noţiunilor
de „etnie”, „naţiune”, „naţionalism” etc. le-au fost
atribuite diferite sensuri și înțelesuri în istorie și
științele sociale, determinate, în principal, de timp și
spațiu. „Înţelesurile diferă radical între accepţiunea
dată naţiunii în istoriografia germană, care a
moştenit şi a dezvoltat concepţiile herderiene, şi în
cea franceză, ce se revendică de la Ernest Renan şi
definirea naţiunii politice. Deosebiri marcante există
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şi între şcoala anglo-saxonă, în care naţionalismul
reprezintă manifestarea sentimentului naţional, şi cea
franceză, în care înţelesul este acela de exagerare a
«specificului naţional». În al treilea rând, în
istoriografia română nu există încă un înţeles clar al
termenilor legaţi de sfera naţionalului, fluiditatea
conceptuală şi folosirea contradictorie, uneori
greşită, a noţiunilor fiind foarte răspândită”13.
De la întemeierea Țărilor Române la dezrobire.
Sub aspect juridic și social, romii au fost atestați
documentar ca robi ai domnitorilor, mănăstirilor și/sau ai
boierilor din Țările Române încă de la 1385, „romii din
România au suportat un tratament similar cu instituția
sclaviei din Imperiul Bizantin (vezi Peretz N., 1934; Robia
în legiuirile române, 1934; Robia romilor în Țările
Române. Moldova, Ed. Aven Amentza)”14.
Codul Calimachi, cap. II, preciza foarte clar faptul
că erau interzise căsătoriile mixte: „Între oamenii liberi și
Etnie, Etnicitate, Naţiune Şi Naţionalism. Câteva Precizări Terminologice.
Dinu Bălan, p. 93
14 Robia țiganilor în Țările Române : Moldova : Rromii din România : studii
și documente istorice
Ionescu, Vasile ; ed: Centrul rromilor pentru politici publice „Aven Amentza”
13
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robi nu se încheie căsătorie” (), „De se va dovedi, după
facerea nunții, că unul dintre soți este rob, se despărțește
nunta îndată, ca și cum s-ar fi întâmplat moarte”
(Sobornicescul Hrisov), deși documentele de epocă
semnalează și astfel de cazuri: „De vreme ce Profira s-au
primit de s-au unit cu Neculai țiganul Merăi și a lui
Lupașcu, se numește și ea țigancă, deși era ruscă; și s-au
dat toți feciori lor la stăpânirea Merăi și lui Lupașcu.”
(Iorga N., 1759, Documente privitoare la familia
Calimachi)15.
De la dezrobire la Holocaust.
Robia romilor a fost desființată în 1855 în
Moldova și în 1856 în Țara Românească, ca deziderat al
pașoptiștilor români și al guvernelor care au urmat, dar
acest proces nu a cuprins și problema emancipării și a
integrării sociale a romilor, chiar dacă statusul țăranului
român a fost îmbunătățit sistematic în toată istoria
modernă prin împroprietărire sau instituționalizarea
educației. Pentru romi / țigani, după dezrobirea juridică

Robia tiganilor in tarile Române : Moldova : Rromii din România : studii si
documente istorice
Ionescu, Vasile ; ed: Centrul rromilor pentru politici publice „Aven amentza”
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din 1856, absența unei elite și a resurselor care să impună
reprezentarea intereselor acestora a presupus neincluderea
în politicile publice, aducându-i la statusul anterior, „mână
de lucru”. Alternativele adaptive dezvoltate de romi sunt
similare, ca eșec și tendințe, cu cele propuse / impuse de
cultura indigenă:
- asimilare (mimetism), prin desolidarizare etnică
și convertire simbolică la canonul românesc, pentru
includerea în competiție pentru resurse a grupurilor
dezavantajate;
- separare (contracultural), prin respingerea
normelor propuse / impuse de instituțiile formative
hegemonice, pentru grupurile care dețineau o nişǎ de
dezvoltare;
Prin blocarea mobilitǎții sociale intergeneraționale
(emancipǎrii), în absența propriilor elemente modelatoare,
instituții normativ-formative care sǎ permitǎ emergența
valorilor şi normelor personalizante, ca premise ale
modernizǎrii,

unica

posibilitate

a

fost

asimilarea

(naturalizarea). Efectul a fost inferiorizarea apartenenței
etnice, fapt care a condus la construcția unor instituții şi
modele alternative:
29

- cultura sǎrǎciei, în care identitatea etnicǎ era /
este o oportunitate

pentru exploatarea

unor resurse marginale, având ca efect rezistența la
schimbarea socialǎ

şi

la

normele

modernitǎții,

proliferarea stǎrilor de disociabilitate etc.;
- cultura ruşinii, în care identitatea etnicǎ era / este
subiectul clivajelor atitudinale (stigmat individual /
colectiv, derapaj existențial etc.), având ca efect
desolidarizarea inter / intracomunitarǎ16.
„Marginalizarea şi excluderea socialǎ a romilor,
«ghetto»-izarea («no man`s land»-ul şatrei şi mahalalei,
ca spațiu al abandonǎrii responsabilitǎții civice şi
etnice), a creat în timp un important decalaj sociocultural între populația majoritarǎ
romilor.
perioada

Încercǎri de
de

dupǎ

şi

comunitatea

organizare

s-au fǎcut în

dezrobire,

încercându-se

structurarea pe bresle, dar industrializarea începutului
de secol XX a fǎcut inutil acest demers”17.

Robia țiganilor în Țările Române : Moldova : Rromii din România : studii
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17 Idem
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În 1919, doleanțele romilor cǎtre statul român
erau:
„De asemeni, ne rugǎm ca de aici înainte, în toate
actele oficiale româneşti sǎ nu se mai foloseascǎ pentru
noi şi urmǎtorii noştri numirea (poreclǎ) ca batjocurǎ
«Țigan» şi aceasta, dacǎ nu se şterge cu totul chiar din
uzul oficial, sǎ se circumscrie cu o altǎ denumire care se
va afla de corespunzǎtoare”18.
Toată perioada interbelică a fost, de asemenea,
una extrem de zbuciumată pentru romii din Europa, în
general, și cei din România, în special, apogeul
atrocităților îndreptate împotriva romilor, cu concursul şi
patronajul unor instituții şi personalitǎți, de la Patriarhul
Miron Cristea, la Goga şi Corneliu Zelea Codreanu, fiind
atins între 1934 și 1939. Astfel, în pofida Tratatului pentru
minoritǎți (1919, Paris), prevederilor şi reglementǎrilor
Societǎții

Națiunilor,

menite

sǎ

desǎvârşeascǎ

şi

etnogeneza națiunii rome, rǎzboiul, deportarea romilor în
Transnistria (1942 – 1944) au fǎcut ca Societatea
Generalǎ a Romilor sǎ se autodizolve (1948). Această

18

Idem
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organizație a editat reviste proprii, cǎrți, a avut 784.793 de
cotizanți și a activat după premisele de sintezǎ a
similaritǎții şi diferenței cu cultura dominantǎ, propuse de
liderii acesteia, arhimandritul Cǎlin Pop-Şerboianu,
Lǎzuricǎ şi Gogu Rǎdulescu (Floraru) și care au rǎmas
actuale pânǎ astǎzi.19
Holocaustul.
Tabloul general în care s-a produs Holocaustul a
fost unul regizat cu mare grijă de actorii politici ai vremii.
Astfel, în noiembrie 1940, Ministerul de Interne, la
recomandarea Ministerului Sǎnǎtǎții, interzice romilor
„nomazi” deplasarea în țară pe motivul cǎ transmit tifos,
iar în 1941, un recensǎmânt secret evalua locuitorii de
etnie

romă

la

208.700,

care

contaminau

„rasa

româneascǎ”, conform antropologiei eugeniste. De altfel,
o legislație antiminoritarǎ fusese adoptatǎ în 1938 de
guvernul Goga-Cuza, fǎrǎ a fi abrogatǎ de guvernǎrile
ulterioare.20

19

Idem
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A urmat emiterea în 1942 a unui decret regal, care
trasa liniile deposedǎrii de tot ce au şi desemna criteriile
de deportare pentru romi, demers care a început cu
confiscarea

bunurilor,

prin

Centrul

național

de

românizare, raționalizarea alimentelor pentru evrei şi
romi. De asemenea, consemnările istorice arată faptul că
romii „amorali” au fost expediați la munci publice în
Transnistria. Romii „nomazi” au fost primii atinşi de
persecuțiile sistemului, preşedintele Consiliului de
Miniştri ordonând deportarea lor în Transnistria, pe şatre.
La 11 august, inspectorul general scria ministrului de
interne cǎ deportarea romilor nomazi, decretatǎ la 1 mai,
era aproape terminatǎ, prin faptul cǎ 84% dintre ei
ajunseserǎ

în

Transnistria

și

o

altǎ

categorie,

„seminomazii”, a fost selectată pentru deportare, 30.000
dintre aceștia urmând să afle încotro li se îndreaptă
destinele abia la destinație. „Dupǎ un studiu, 11.440 de
nomazi au fost deportați, între care 2.352 de bǎrbați,
2.365 de femei şi 6.714 copii”21.

21

Idem
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Un criteriu important în „sortarea” romilor și
stabilirea etapelor deportării a fost absența bunurilor, însă
posesia unei case sau a unui teren n-a salvat pe nimeni de
la deportare. Doar romii aflați în serviciul militar au primit
un permis de şedere spre a nu fi deportați, dar unii dintre
ei au dezertat pentru a-şi urma familiile și chiar dacă s-au
propus și măsuri corective, acestea n-au fost aplicate22.
„Evacuarea a început la 12 septembrie 1942. Un
comandant însoțea fiecare tren, iar gǎrzile primiserǎ
instrucțiuni sǎ tragǎ. Au fost pregǎtite nouǎ trenuri pentru
a-i transporta din diferite regiuni. Nu s-a permis decât un
bagaj de mânǎ. Ceea ce rǎmânea în urmǎ era confiscat.
În opt zile, 30.176 de romi sedentari au fost plasați în
Transnistria.”23
Înaintarea frontului de est a stopat deportarea altor
18.260 de romi „mai puțin periculoşi” în primǎvara anului
1943, dar sosirea „sedentarilor” în taberele de deportare a
amplificat consecințele Holocaustului, la 25 noiembrie
1942, un număr de 309 romi decedaserǎ deja, în mare parte
Robia țiganilor în Țările Române : Moldova : Rromii din România : studii
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prin inaniție, distribuția alimentarǎ fiind insuficientǎ, și
din cauza tifosului din timpul iernii 1942 – 1943, li s-au
mai adăugat încă 3.000-4.000. Datele istorice mai
specifică faptul că unii romi deportați au murit de frig,
fiind slab îmbrǎcați sau goi, iar alții, informațiile sunt
contradictorii, au fost împuşcați.
La momentul 23 august 1944, când România a
declarat rǎzboi fostei aliate Germania și în fața avansării
trupelor sovietice, sursele istorice relevă că romilor li s-a
recomandat să fugă, iar arhivele nu au pus la dispoziție
documente

referitoare

la

eliberarea

romilor

din

Transnistria.24
Comisia românǎ pentru victimele Holocaustului a
declarat „36.000 de morți, dar alte estimǎri propun o cifrǎ
cu mult mai mare. În anii `70, 36.000 de supraviețuitori
au depus cereri de despǎgubire, fǎrǎ ca statul român sǎ
recunoascǎ oficial deportarea în Transnistria.”25
Perioada comunistǎ.
Urmând

modelul

sovietic,

comunismul

în

România a permis, pânǎ în anii ‘60, reprezentǎri identitare
24
25

Idem
Idem
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minimale rome (muzicǎ în limba romani, cǎrți etc.), un
acces egal la unele resurse şi servicii sociale, cu rezultate
directe în îmbunǎtǎțirea semnificativǎ a statusului socioeconomic al romilor. Totodată, mobilitatea socialǎ a
permis crearea unei elite care, pe de o parte, era integratǎ
culturii indigene, pe de altǎ parte reprezenta, tacit, modele
de referințǎ pentru etnia de apartenențǎ. În paralel cu acest
proces, în perioada 1950 – 1970, romii care nu acceptau
conformismul social impus au suportat mǎsurile de
sedentarizare forțatǎ, interzicerea nomadismului şi a
practicǎrii meseriilor itinerante. Urmare a acestor măsuri
de limitare a resurselor de dezvoltare localǎ s-a produs o
migrație internǎ pentru o mare parte a populației de romi,
ceea ce a asigurat supraviețuirea acestora. „În anii `80,
programul național al PCR «Integrarea Țiganilor»,
derulat

prin

Ministerul

de

Interne,

viza

doar

infracționalitatea acestora şi un recensǎmânt neoficial
«preventiv». Dupǎ aceastǎ perioadǎ, într-un cadru
general al politicilor fațǎ de minoritǎți («indiferent de
naționalitate»), minoritatea romilor dispare chiar şi ca
entitate subînțeleasǎ. Similar principiilor de drept otoman
(«devşirme»), pentru a accede la un status superior,
36

singura cale redevine mobilitatea socialǎ individualǎ
(«naturalizarea»), prin renunțarea la identitatea etnicǎ şi
afirmarea simbolicǎ a culturii vernaculare, ceea ce a
determinat o eufemizare a alteritǎții şi o accentuare a
prejudecǎților rasiale. Din punct de vedere cultural şi
social, romii erau considerați o «subculturǎ» parazitarǎ,
un grup social marginal. În acest context, pentru indivizii
cu «marcaje identitare», «clauza națiunii celei mai
favorizate» putea fi datǎ sau retrasǎ, în funcție de gradul
de utilitate şi conformism social, la nivelul treptelor
inferioare ale puterii şi statului (cadre didactice, cadre
militare, portari, gunoieri etc.)”26.
Colapsul economic de după 1980 a exclus de pe
piața muncii romii, în formă generalizată. „Internalizatǎ şi
de populația de romi, aceastǎ practicǎ, asimilatǎ la
nivelul politicilor şi discursului public, a declanşat o
confruntare tǎcutǎ, de renegociere a statusului, a
«contractului social». Excluderii şi prejudecǎților rasiale
ale instituțiilor şi comunitǎților locale le erau opuse forme
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de «nesupunere civicǎ» (abandonarea responsabilitǎții
civice, disociabilitate etc.), fapt care a adâncit ruptura
dintre populația majoritarǎ şi romi, a dus la proliferarea
manifestǎrilor rasiale.”27
Acel moment a însemnat „asimilarea culturalǎ” a
romilor

din

România,

populația

majoritară

fiind

„prelucrată” să creadă că ei pot fi „civilizați” numai „dacǎ
devin români”. Această practică nu a avut însă numai
aspecte negative pentru etnicii romi, unii dintre ei, prin
instruire, calificare, ridicarea nivelului de confort al
locuirii şi, mai ales, prin căsătoriile mixte, au pǎtruns şi au
fost „absorbiți” de populația majoritarǎ.
Dar pentru marea majoritate a romilor, asimilarea
culturalǎ promovatǎ cu mijloace administrative a
însemnat:
-

sedentarizarea forțatǎ în cursul anilor `50 şi

`60 a unor grupuri de romi meseriaşi, care practicau
ocupații itinerante (nomazii);
-

împiedicarea

practicǎrii

unor

meserii

şi

îndeletniciri tradiționale, situație care a dus fie la şomaj

27

Idem
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(interpretat ca „parazitism social”), fie la practicarea
neautorizatǎ a îndeletnicirilor respective (interpretatǎ ca
„afacerism”);
- distrugerea unor cartiere locuite de romi,
neglijarea completǎ a unor cǎtune – mǎsuri

luate în

contextul politicii de sistematizare a oraşelor şi satelor;
mǎsuri de „împrǎştiere” a colectivitǎților compacte, pentru
„a scǎpa de țigani”, mǎsuri care au generat, în combinație
cu alți factori, creşterea tensiunilor dintre romi şi ceilalți
locuitori, creşterea devianței etc28.
Perioada postcomunistǎ.
Dupǎ 1989, tranziția socioeconomică traversată de
țara noastră a accentuat deteriorarea situației economice și
sociale a romilor, ca urmare a neglijării instituționale
generalizate. Cu toate cǎ recunoaşterea romilor ca
minoritate naționalǎ, impusă mai degrabă de organismele
internaționale, a presupus și câştigarea unor drepturi
politice

şi

civile

discriminatorie

pentru

(Legea

etnicii

Fondului

romi,
Funciar,

legislația
Legea
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Ajutorului

Social,

Legea

Învǎțǎmântului

etc.)

şi

intervenționismul instituțiilor statului în procesul de
cristalizare a mişcǎrii romilor au indus romilor o stare de
vulnerabilitate și sărăcie extremă29.
„În contextul unei democrații în formare, blocarea
accederii la drepturile sociale şi excluderea de

la

resursele de dezvoltare individualǎ / comunitarǎ au
indus la o recrudescențǎ violentǎ a discriminǎrii şi
rasismului, la o fragilizare a statutului de cetǎțean.
Absența unor politici publice afirmative a reiterat şi
amplificat tehnicile de supraviețuire ancestrale:
- aculturația / asimilarea, ca

opțiune pentru

neimplicare / salvare individualǎ şi ca acces egal la
tratament social şi resurse;
- contraaculturația / integrarea normativǎ, ca
opțiune a societǎții civile (a «minoritǎții naționale»), ca
afirmare şi reconsiderare a unei culturi normative
proprii”30.
În acest nou context organizațional european, „a
treia cale”, migrația, interpretatǎ fie ca pattern cultural, fie
29
30

Idem
Idem
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ca extindere a arealului de exploatare a unor resurse
marginale,

a

considerǎrii

romilor

ca

„minoritate

europeanǎ”, ca “națiune nonteritorialǎ”, a fost „un stimul
pentru o reflecție a instituțiilor europene şi naționale
asupra pactului social încheiat în 1919, prin Tratatul de
la Paris”31.
Vâltoarea transformărilor sociale și economice a
făcut ca o parte din neamurile de romi să se disipeze, în
acest moment fiind menţionate un număr de aproximativ
15, astfel: boldeni, cărămidari, fierari, spoitori, ursari,
căldărari, argintari, rudari, corbeni, lăutari, horahane
(romi turci), lovari, vătraşi, gabori, romi ungre (romi
unguri), definite prin dialectul vorbit ca aparţinând unui
neam şi de meseria care este practicată în interiorul acelui
neam. Exemplu: „căldărarii se ocupă cu prelucrarea
cuprului şi confecţionează: căldări, cazane, ibrice… etc.
De asemenea, o posibilă restrângere a neamurilor de romi
ar putea fi realizată după dialectul vorbit. Dacă ar fi să
grupăm romii după dialectul vorbit, cele mai importante
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dialecte sunt: ursăresc, căldărăresc, spoitoresc şi
carpatin, al romilor transilvăneni (romi ungre, gabori şi
lovarii). Romii corbeni, ursarii, o parte dintre lăutari (cei
care sunt vorbitori de romani), boldenii (romii florari),
ciobotarii (romii care se ocupau cu cizmăria), pieptănari,
ceaunari, vătrăşenii vorbesc, cu mici diferenţe /
diferenţieri, dialectul ursăresc”32.
2.3. Căsătoria/ Familia. Tradiții în căsătoriile romilor
„Un popor se deosebeşte de altul prin limbă și
tradiţiile sale care-i caracterizează modul de a trăi şi
gândi. Acestea reprezintă emblema şi mândria lui. Chiar
dacă evoluţia societăţii influenţează aceste tradiţii, le
schimbă, ele rămân în mentalul colectiv al neamului ca
marcă de valoare, de recunoaştere, de identificare. Multe
naţiuni dezvoltate regretă pierderea tradiţiilor anihilate
de civilizaţie şi încearcă revigorarea lor, dovadă fiind
numeroasele festivaluri folclorice organizate periodic.
Romii, popor fără un stat sau o guvernare proprie care săi protejeze, au supravieţuit de milenii tocmai prin
Studiu Rromii în căutarea stimei de sine, D. Grigore, M. Neacșu, A. N.
Furtună, Ed. VANEMONDE, 2007, p. 9
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păstrarea, aproape intactă, a tradiţiilor. Chiar şi acum, în
secolul XXI, cei aproape 8.000.000 de romi care trăiesc în
Europa constituie o etnie net distinctă, cu reguli şi legi
proprii, printre care mobilitatea, starea de permanentă
căutare a unui loc care să le asigure o viaţă mai bună
constituie, credem noi, principala caracteristică și care le
conferă, de altfel, statutul de popor transnaţional.
Numeroasele subdiviziuni ale etniei rome aduc în tezaurul
cultural al Europei tot atâtea tradiţii. Şi totuşi, chiar în
rândul romilor se face simţită schimbarea, adaptarea la
viaţa modernă. Romii din România nu fac excepţie. Există
grupuri care, renunţând la vechi obiceiuri, încep încet,
încet să se alinieze majorităţii, adoptând un mod de viaţă
asemănător acesteia, dar şi familii conservatoare, care
doresc să-şi menţină tradiţiile ancestrale”33, subliniază
doctorul în sociologie Gabriela Alexandrescu.
Dar pentru a înțelege mai bine conceptele de viață
ale romilor, trebuie să definim și să clasificăm termenii
sociologici generici, care să ne ajute în argumentări.

Tradiţii Ale Rromilor Din Spaţiul Românesc, Gabriela Alexandrescu,
Salvați Copiii, 2004, P. 3
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C. C. Harris distinge, în context general, patru
tipuri de relaţii: sociale, care constituie structura socială,
de rudenie, care au la bază familia, genealogice, care
constituie neamul şi biologice, care au ca funcţie de bază
reproducerea. (apud „Relaţiile de rudenie”, p. 11)34, iar
literatura de specialitate ne oferă mai multe definiții ale
familiei:
- „grup social, realizat prin căsătorie, cuprinzând
oameni care trăiesc împreună, cu o gospodărie
casnică comună, sunt legaţi prin anumite relaţii
natural – biologice, psihologice, morale şi juridice
şi care răspund unul pentru altul în faţa societăţii”
(Ov. Bădina – Fr. Mahler);
- „grupare socială bazată pe căsătorie sau
înrudire, care posedă o anumită structură
organizată, istoriceşte determinată” (V. T. Liciu);
- „un cuplu căsătorit sau alt grup de adulţi înrudiţi
care cooperează din punct de vedere economic şi
în creşterea copiilor, toţi sau cei mai mulţi dintre
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ei având acelaşi adăpost” (Encyclopedia of
Anthropology, 1976);
- „unitatea de interacţiune şi intercomunicări
personale, cuprinzând rolurile sociale de soţ şi
soţie, mamă şi tată, fiu şi fiică, frate şi soră” (E.
Burgess - H. Locke); „grup social caracterizat
prin rezidenţă comună, cooperare economică şi
reproducere” (G. Murdock);
- „grup structurat de rudenie, având drept funcţie
acea cheie de socializare- îngrijire a nouluinăscut”

(Reiss).

(apud

N.

Constantinescu,

„Relaţiile de rudenie în societăţile tradiţionale”, p.
32-33; în: Maria Voinea, „Familia şi evoluţia sa
istorică”, p. 12)35.
Tot literatura de specialitate ne oferă și câteva
tipuri de abordare a familiei, astfel, Reuben Hill (1957)
privește familia din:
1. perspectiva instituţional-istorică
.2 perspectiva analizei învăţării şi dezvoltării
intelectuale

35

Idem
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3 perspectiva analizei interacţiunii rol

urilor

familiale
4. perspectiva situaţional-psihologică
5. perspectiva structural-funcţională
6 perspectiva organizării economice a
gospodăriei
7. dezvoltarea familiei sau perspectiva ciclurilor
vieţii familiale,
iar Hill şi Hansen (1960) sub aspectul:
a. criteriul interacţional
b. criteriul structural-funcţional
c. criteriul situaţional
d. criteriul instituţional
e. criteriul

dezvoltării

familiei

(apud

Iolanda

Mitofan, „Cuplul conjugal”, p. 30)36.
Funcţiile familiei sunt, de asemenea, supuse criterizării:
1. subzistenţa fizică a membrilor familiei prin
producere de hrană, adăpost şi îmbrăcăminte
2. mărimea numărului de membri ai familiei prin
reproducere
36 RROMANIPEN FUNDAMENTE ALE CULTURII RROMANI, Grigore
D. CNCR, p. 25
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3. socializarea copiilor pentru rolurile de adulţi în
familie şi în alte grupuri sociale
4. menţinerea ordinii în cadrul familiei şi între
membrii familiei şi străini
5. menţinerea moralului şi a motivaţiei pentru a
îndeplini sarcini în familie şi în alte grupuri sociale
6. producerea şi distribuţia de bunuri şi servicii
necesare pentru menţinerea unităţii familiale (apud
Reuben Hill, în Maria Voinea, op. cit., p. 11-12).37
„Evitând absolutizări de tipul - scopul de bază al
familiei este îngrijirea şi socializarea copiilor (apud
Reiss) -, funcţiile familiei se pot exprima sintetic astfel:
funcţia de reproducere, funcţia economică, funcţia de
socializare şi funcţia de solidaritate intrasistemică,
aceasta din urmă fiind expresia identităţii culturale
asumate şi transmisibile descendenţilor. Din perspectiva
transmiterii culturii de apartenenţă în cadrul familiei
tradiţionale, relaţia parentală (care include, pe lângă
relaţia părinte – copil, pe aceea socri – noră, frate mai
mare – frate mai mic şi, în cazul familiei extinse, cum este

37

Idem
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cea a romilor, unchi primar – nepot) şi modelul de
educaţie a descendenţilor sunt esenţiale”38.
Tipurile de descendenţă în cadrul unei familii pot fi
clasificate astfel:
1. matriliniară / maternă - sunt recunoscute ca rude
numai persoanele care coboară din linia mamei;
2. patriliniară / paternă / agnatică - membrii
grupului sunt înrudiţi numai pe linia tatălui;
3. cognatică - trasare a descendenţei prin ambii
părinţi (apud N. Constantinescu, op. cit., p. 3536)39.
De asemenea, termenul de „viţă” (romanes
„vica”), în această lucrare, este sinonim cu acela al
termenului „neam” şi desemnează grupul de romi
(căldărari, argintari etc.) înrudiţi cultural şi deseori afin, nu
sangvin40.
Pornind de la toate aceste caracteristici ale
familiei, putem spune că atunci „când un om se
căsătoreşte şi are copii, el aparţine unei familii
38
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elementare secunde, în care el este soţ şi tată. Această
întrepătrundere a familiilor elementare creează o reţea de
ceea ce vom numi, în lipsa unui termen mai bun, relaţii
genealogice, care se extind indefinit.” (Radcliffe-Brown,
„The Study of Kinship Systems” în: „Structure and
Function in Primitive Society”, p. 52)41.
În acest context, Delia Grigore, din punctul de
vedere al unui etnolog cu experiență în studiul etniei rome,
subliniază că „dharma romilor (în sens similar cu acela al
conceptului hindus) şi constituţia tradiţiei rome sunt
reprezentate de Romanipen, legea romani, sistem de
norme şi concepte comunitare, care gravitează în jurul
modelului de identitate al culturii tradiţionale: familia
comunitară.

Familia

şi

comunitatea,

în

cultura

tradiţională a romilor, sunt interdependente. Acţiunea
comunitară asupra familiei este cu atât mai puternică, cu
cât graniţele dintre familie şi comunitate sunt mai
flexibile, aşa cum este cazul familiei extinse, ea însăşi
având caracteristicile unei comunităţi, în care grupurile
de descendenţi îşi datorează reciproc loialitate, datorită

41

Idem
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relaţiilor bilaterale de filiaţie complementară şi înrudire
prin alianţă. Această reţea de legături de rudenie se
creează prin căsătoria dintre grupurile de descendenţi,
astfel încât rudele unuia dintre soţi se înrudesc cu celălalt,
iar principiul fundamental este acela al schimbului de
valori echivalente”42.
Cele două figuri marcante ale familiei tradiționale,
mama și tatăl, au în familia tradițională romă roluri mult
mai puternice decât în familiile tradiționale aparținând
altor etnii:
„Mama tradiţională impune norme şi sancţiuni
moştenite, menţine disciplina intrinsecă a familiei prin
perseverenţă şi rigiditate, emite aşteptări specifice asupra
comportamentului copiilor, raportându-se la orientările
formale care, la rândul ei, i-au fost impuse când era copil,
deţine conducerea gospodăriei, asigură echilibrul fizic şi
psihic al copilului şi îl antrenează într-un program de
activităţi strict stabilit”43.

Studiu Rromii în căutarea stimei de sine, D. Grigore, M. Neacșu, A. N.
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„Tatăl tradiţional este inflexibil, impune tabuuri,
susţine financiar şi moral familia, impune respect şi
sfătuieşte copiii prin puterea exemplului său personal, are
întotdeauna dreptate şi ultimul cuvânt în orice problemă
şi decide în privinţa orientării copiilor lui, inclusiv asupra
căsătoriei lor”44.
Rolul de părinte este categoric unul determinant și
asumat, garant al păstrării și transmiterii bunelor valori
etnice:
„A fi părinte reprezintă astfel o obligaţie în faţa
societăţii şi o responsabilitate faţă de strămoşi şi propria
identitate. În aceeaşi paradigmă mentală, copilul
tradiţional trebuie să fie supus, docil, disciplinat, gata să
îndeplinească

întocmai

aşteptările

părinţilor

săi.

Culturile tradiţionale urmează principiile naturii umane:
element activ, bărbatul însărcinează femeia, el exercită
controlul, pentru că, încă de la începuturile diviziunii
sociale a muncii, bărbatul a vânat (cultura vânător), fiind
mai rapid şi mai puternic decât femeia, iar ea a cules şi,
mai târziu, a cultivat pământul (cultura agricultor);
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element pasiv, femeia rămâne însărcinată, dă naştere
copiilor, îi creşte şi are, aşadar, rolul de bază în educarea
lor. Altfel spus, aceea care transmite cultura este femeia,
cel mai conservator membru al familiei tradiţionale”45.
Ierarhizarea în cadrul familiei tradiționale rome o
putem asemăna rigurozității structurii stupului, care nu
permite abateri:
„În familia tradiţională romă, fiecare persoană
ocupă un loc aparte, îşi cunoaşte şi îşi respectă statutul şi
rolul, ştie ceea ce îi este permis şi ceea ce nu îi este permis.
Se previne astfel conflictul de rol, cauza multor traume
intrafamiliale în societăţile moderne. Rolul jucat în
familie de fiecare membru al acesteia presupune obligaţii
şi drepturi bine definite, care nu creează confuzii şi
îndoieli. Valorile fundamentale ale familiei rome sunt
ajutorul

reciproc

şi

responsabilitatea

colectivă,

completate de sentimentul fratern reciproc. În spiritul
păstrării purităţii rituale, codul politeţii rituale include
moduri de adresare în cadrul cărora afecţiunea se
dovedeşte prin adresări de tipul: «murro phral» (fratele
45
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meu) sau «murri phen» (sora mea). În familia tradiţionalpatriarhală a romilor, rolurile masculin – feminin nu se
definesc

ierarhic

superior

–

inferior,

ci

sunt

complementare: bărbatul reprezintă capul familiei şi este
responsabil pentru întreţinerea soţiei şi a copiilor lui;
femeia este responsabilă de educaţia copiilor, treburile
gospodăreşti,

inclusiv

prepararea

hranei

şi

supravegherea membrilor bolnavi sau bătrâni ai familiei.
Totodată, femeia contribuie la venitul familiei, de pildă
prin vânzarea obiectelor produse de bărbat”46.
Chiar dacă societatea actuală impune transformări
structurale în cadrul familiei, are tendințe de modernizare
și de depășire a barierelor formale în tot ceea ce privește
familia tradițională, romii rămân păstrători ai cutumelor
moștenite tocmai pentru protejarea propriei identități.
„Familia tradiţională la romi este, de asemenea,
un exemplu de complementaritate a responsabilităţilor
maritale şi a structurii de autoritate: în privinţa sarcinilor
zonei sociale şi de reprezentare comunitară, soţul se
bucură de trei atribute – autonomie (acţionează şi decide),
Studiu Rromii în căutarea stimei de sine, D. Grigore, M. Neacșu, A. N.
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autocraţie (decide el, dar acţionează femeia) şi conducere
(decide, dar acţionează împreună cu femeia); în zona
sarcinilor domestice, soţia poate fi autonomă (decide şi
acţionează), în special în cadrul creşterii şi educaţiei
copiilor, sau se poate petrece o diviziune sincretică a
rolurilor (femeia acţionează, dar decide împreună cu soţul
ei)”47.
Ancestrale, transmise cu sfințenie din generație în
generație, valorile umane pe care s-a bazat omenirea
dintotdeauna, onoarea, cuvântul dat, respectul, stau și
astăzi chezășie în mica societate a etnicilor romi,
nealterate de emanciparea societății umane, în întregul ei.
„În comunitatea de romi, oricare individ există, în
primul rând, ca membru al familiei. Interacţiunile dintre
indivizi sunt percepute ca interacţiuni dintre familii, de
aceea prestigiul unui individ onorează întreaga familie,
iar greşeala acestuia se răsfrânge, în mod negativ, asupra
întregii familii. Acesta este motivul pentru care, în acest
tip de cultură bazată pe valorile colectivităţii, fiecare
individ se comportă mult mai responsabil decât în
47
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culturile moderne fundamentate pe valorile individuale,
pentru că nu răspunde numai el de acţiunile sale, ci
răspunde întreaga sa familie.”48.
În concepția de viață a romilor nu există o zonă gri,
în care fiecare dintre ei să-și permită să facă după bunul
plac, există doar alb și negru, care asigură etniei păstrarea
identității.
„Întreaga filosofie de viaţă a culturii tradiţionale
a romilor se bazează pe opoziţia pur / «uźo» – impur /
«mahrime», puritatea rituală reprezentând respectarea
ordinii şi armoniei universale prin conformarea la model,
iar impuritatea rituală, invizibilă, dar pregnantă spiritual,
fiind devierea de la model, deci ruperea echilibrului
intracomunitar prestabilit printr-o serie de legi de
comportament şi conduită, a căror valabilitate a fost
îndelung verificată prin experienţă”49.
Considerați un popor păgân, romii au trecut testul
timpului, al istoriei și au demonstrat că, indiferent de locul
în care au fost poziționați de societate, credința lor în bine
Studiu Rromii în căutarea stimei de sine, D. Grigore, M. Neacșu, A. N.
Furtună, Ed. VANEMONDE, 2007, p.32
49 Studiu Rromii în căutarea stimei de sine, D. Grigore, M. Neacșu, A. N.
Furtună, Ed. VANEMONDE, 2007, p.32
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a rămas neschimbată, iar acțiunile lor sunt întotdeauna
supuse ritualului purității.
„Conceptul de pur, în cultura tradiţională a
romilor, implică atât dimensiunea fizică, cât şi pe cea
spirituală, prima presupunând-o pe cea de-a doua,
puritatea trupească nefiind altceva decât o reflectare –
cauză şi efect totodată – a purităţii morale. Atingerea
impurului – mortul şi lucrurile rămase de la el, părţile
impure ale corpului, obiecte spurcate – atrage după sine,
printr-un proces de simpatie, un gen de contaminare,
inclusiv de ordin spiritual / moral, persoana în cauză fiind
virusată de răul pe care l-a atins. Conservarea legilor
purităţii este unul dintre cei mai importanţi factori de
control cutumiar şi de protecţie a coeziunii comunitare în
societatea tradiţională a romilor. Numai în condiţiile în
care toate aceste norme ale purităţii sunt respectate, se
poate vorbi despre un alt concept esenţial al familiei
tradiţionale a rromilor: «phralipe» (fraternitate). Acesta
s-ar putea defini prin raportare la relaţiile stabilite în
cadrul familiei extinse, în care «sa phrala si kathe» (toţi
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sunt aici fraţi), prin responsabilitatea egal împărtăşită de
către membrii comunităţii, privită ca o familie mare”50.
La romi, cele trei momente esențiale ale vieții nașterea, căsătoria și moartea - sunt strâns legate de
practici cutumiare care nu lasă loc de interpretare niciunui
membru al etniei.
„În acelaşi sens, al conservării legilor purităţii,
virginitatea miresei are, în cultura tradiţională a romilor,
valoarea unui sacrament, datorită câtorva factori
determinanţi: se află la baza moralei romani, a concepţiei
de pur şi impur; presupune un rit de inaugurare, de
creaţie, ca şi prima sarcină şi naşterea; este o garanţie că
nu va apărea sânge străin în neam, în virtutea ideii
conform căreia «pater semper incertus» (lat. - tatăl este
mereu incert)”51.
„În privinţa tipului de alianţă stabilită în neam,
prin căsătoria cultural endogamă (în interiorul viţei de
romi sau subgrupului ocupaţional şi de identitate
cutumiară), dar exogamă din punctul de vedere al
Studiu Rromii în căutarea stimei de sine, D. Grigore, M. Neacșu, A. N.
Furtună, Ed. VANEMONDE, 2007, p.33
51 Studiu Rromii în căutarea stimei de sine, D. Grigore, M. Neacșu, A. N.
Furtună, Ed. VANEMONDE, 2007, p.32
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înrudirii de sânge şi afine (interdicţia incestului între
rudele de sânge, până la a şaptea generaţie şi între rudele
afine – naşi, până la a patra generaţie), aceasta se poate
exprima prin existenţa unui limbaj al avantajului reciproc
(dar pentru dar), relaţia de schimb matrimonial fiind
însoţită întotdeauna, datorită dezechilibrului comunitar
pe care îl produce realizarea de noi alianţe, de un întreg
sistem de prescripţii, interdicţii, obligaţii, angajamente,
ritualuri, într-un cuvânt, norme ale coeziunii şi
solidarităţii sociale şi ale intradeterminării culturale. În
cultura tradiţională a romilor, acest respect, această
încredere pe care individul o datorează neamului şi pe
care o asigură printr-o existenţă în spiritul legilor
comunitare, poartă numele de «pakiv» (încredere, onoare,
respect, credinţă, împăcare)”52.
„Căsătoria este un eveniment de maximă
importanţă în existenţa comunităţii, conducând la
constituirea unor relaţii de înrudire noi, de aceea apare
ca indispensabilă recunoaşterea publică a noilor roluri
asumate (soţi, socri etc.) şi marcarea momentului printr52
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un act ritual integrator, precedat de verificarea
respectării prescripţiilor (hipergamia – soţia accede, prin
căsătorie, la un status superior) şi a normelor
(virginitatea miresei) şi de învăţarea codului cutumiar
prin rituri de iniţiere. Tatăl îşi dă fiica de soţie şi mirele o
ia, iar familia va continua acest sistem, prin funcţia
esenţială a femeii, aceea de purtătoare de copii şi
transmiţătoare a culturii”53.
„Despărţirea fetei de familie şi schimbarea
radicală de status a protagoniştilor reprezintă un moment
de criză, o breşă, un dezechilibru creator de tensiune,
purtător potenţial de conflicte, care se cer rezolvate
ritualic, cheia reinstaurării ordinii fiind, în cazul culturii
romilor, buna-credinţă, recognoscibilă cutumiar, a
încuscririi («pakiv»-ul între cei doi «xanamik» = cuscri)
şi păstrarea normelor purităţii individuale şi de neam.
Aceasta nu dintr-un orgoliu de societate închisă, ci ca
strategie de supravieţuire a unei culturi până nu demult
nomade, ştiut fiind faptul că transmiterea culturii şi
păstrarea identităţii au drept factor determinant, în
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absenţa unei religii unificatoare, familia, ca instituţie de
reprezentare şi răspuns specific la mutaţiile impuse de
lumea modernă”54.
„Cerinţele fundamentale pe care trebuie să le
îndeplinească o viitoare mireasă (rr. terni bori) sau noră
(rr. bori) sunt virginitatea (rr. ćhaj bari), hărnicia (rr.
butikernipe) şi respectarea normelor rituale ale curăţeniei
(rr. uźipen), pentru a nu intra în spaţiul impurităţii (rr.
maxrime). Respectarea acestor norme ale purităţii este
totodată şi o formă eficientă de protejare a femeii, mai
ales în momente în care se dovedeşte a fi mai vulnerabilă
(la menstruaţie, în timpul sarcinii, după naştere),
statuarea impurităţii ei însemnând şi exceptarea de la
numeroase treburi gospodăreşti, aşadar, reducerea
efortului pe care l-ar fi depus”55.
„Interdicţiile legate de păstrarea normelor de
puritate sunt extinse asupra tuturor femeilor rome, nu
doar asupra celor din familie sau din neam: autoarea
lucrării de faţă, de pildă, pentru că aparţine etniei rome,
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deşi nu unui neam tradiţional, în cercetările sale de teren,
pentru a-şi menţine statutul de femeie respectabilă şi a
obţine deschiderea şi încrederea comunităţii, a respectat
tabuurile impuse de tradiţie, între care acela referitor la a
nu sta de vorbă cu bărbaţii, cu atât mai puţin cu cei
însuraţi sau de o vârstă apropiată, putând vorbi fie numai
cu femeile sau copiii, fie cu bărbaţi mult mai tineri decât
ea, de fapt copii (care i se adresau cu «bibie!» - mătuşă /
tanti), fie cu bătrâni. Mai mult decât atât, inclusiv din
perspectiva logicii comune, persoana care trebuie să
respecte mai multe interdicţii, în acest caz femeia, este o
putere de temut, pentru că eventuala încălcare a regulilor
ar conduce la un grav dezechilibru intracomunitar. Dacă
femeia ar fi un element inferior, lipsit de importanţă, nu
ar fi nevoie de atâtea norme în ceea ce o priveşte, mult mai
multe decât în ceea ce îl priveşte pe bărbat. Faptul că
femeia trebuie să respecte reguli atât de numeroase şi,
uneori, atât de dificile demonstrează importanţa ei în
cadrul familiei tradiţionale, forţa pe care o deţine şi care,
exercitată în mod deviant, ar aduce răul (rr. bibaxt –
ghinion, nenoroc) sau blestemul (rr. arman) asupra
comunităţii. Factorul superior de control şi sancţiune
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socială este adunarea de judecată romă (rr. i romani kris),
formată în exclusivitate din bărbaţi, ca autoritate
masculină colectivă menită să echilibreze puterea
feminină individuală”56.
„Căsătoria este o alianţă pentru întreaga viaţă
între cele două familii, relaţia de încuscrire – «xanamik»
– fiind la fel de puternică precum aceea de sânge, membrii
celor două familii având obligaţia să se sprijine reciproc
în orice situaţie, să nu-şi refuze nimic unii altora şi să-şi
acorde încredere deplină”57.

2.4 Masculinitatea la romi
Definiții:
Ce este genul?
L. Grundberg definește genul ca fiind „un sistem
simbolic prin care corpurile intră în socialitate. Dacă
sexul se referă la diferențele biologice dintre femei și
bărbați, genul se referă la modul în care o anumită cultură
definește aceste diferențe, la deosebirile între modul în
care femeile și bărbații își trăiesc viața și la modul în care
56
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indivizii își văd viața lor și a altora în termenii dihotomiei
masculin-feminin ”58.
Ce este masculinitatea?
„Ideologia

masculină

este

o

încredere

necondiționată a persoanei în normele de comportament
masculin specifice culturii”.59
Potrivit lui Conell, forma de masculinitate care
este dominantă într-o anumită împrejurare culturală se
numește masculinitate hegemonică, având o trăsătură
dominantă nu doar în raport cu celălalt gen, ci și în raport
cu celelalte forme de masculinitate. Masculinitatea
hegemonică nu este un concept fix – mereu același, ci
masculinitatea hegemonică „este masculinitatea care
ocupă o poziție hegemonică în modelele de relații de gen,
o poziție mereu contestabilă” 60.
Masculinitatea hegemonică este definită ca fiind
„o configurație a practicilor legate de gen care include
răspunsul acceptat astăzi la problema legitimității
patriarhale, răspuns care garantează (sau despre care se
Coord. Lazăr Vlăsceanu, Manual de sociologie, cap. Gen și Societate,
Laura Grünberg, p. 209. Ed. Polirom, 2010
59 Ștefan Boncu și Ciprian Ceobanu, Psihologie școlară, Ed. Polirom, 2010
60 R.W.Conell, Masculinities, 2nd ed., 2005, p.76
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crede că garantează) poziția dominantă a bărbaților și
subordonarea femeilor”61.
„Definirea coordonatelor de rol ale soţului în
familia de romi se fundamentează pe
schimbarea esenţială de statut care intervine prin
căsătorie: «o ćhavo» (băiatul), care se bucura de
libertatea condiţiei sale de tezaur al familiei, dobândeşte
statusul de «rom», stăpân al casei, responsabil de
susţinerea financiară şi morală a familiei, de protecţia
soţiei şi a copiilor în orice situaţie, reprezintă neamul şi
are datoria de a extinde familia prin descendenţă: «jekh
rrom pakivalo trebul tavel lesqe but ćhave» (un rom
respectabil trebuie să aibă mulţi copii). De asemenea, se
preocupă de asigurarea subzistenţei familiei sale: «na-i
khanć nasul kana si manro vaś-amare ćhave» (nu-i nimic
rău dacă e pâine pentru copii) şi de o căsătorie cât mai
bună a fiilor săi: «te anav jekh bori laćhí vaś murro
ćhavo» (să-i aduc o nevastă bună fiului meu)”62.
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2.5 Femeia romă
„Statusul femeii în familia tradiţională de romi
urmează o serie de modele comportamentale şi de
atitudine, în funcţie de nivelurile de responsabilitate pe
care se află: ca «ćhaj bari» (fată mare), trebuie să-şi
păstreze puritatea trupească şi sufletească pentru a-şi
cinsti neamul, fiind răspunzătoare de puritatea şi onoarea
familiei; ca «bori» (noră), trebuie să dea ascultare
capului familiei şi să se lase protejată de acesta, să dea
«pakiv» (respect şi onoare) socrilor şi să trăiască în
cadrul normelor viţei soţului ei, care a devenit şi viţa sa,
având un profund sentiment al datoriei şi venerându-şi
soacra; ca «romni» (soţie), organizează gospodăria, se
ocupă de creşterea şi educaţia copiilor, deţinând aproape
exclusivitatea în aceste activităţi, este trezorierul familiei,
aduce venit casei; ca «daj» (mamă), îşi venerează fiii şi
fiicele, trebuie să-şi formeze copiii în spiritul cutumelor şi
normelor tradiţionale, răspunde de copiii ei, în special de
fete, ca de ea însăşi; ca «sasúj» (soacră), devine stăpâna
casei, personaj mai important în viaţa nurorii sale decât
socrul (rr. «o sastro»), îşi supraveghează nora şi
coordonează familia în interior, în exterior hotărârile
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aparţinând soţului ei, ca şi decizia de cheltuire a banilor
şi de alegere a partenerilor pentru copii, ea având totuşi
o influenţă importantă în ceea ce priveşte luarea acestor
decizii; ca «phuri daj» / «màmi» / «baba» (bunică), iertată
fiind de păcatele vârstei tinere datorate vieţii intime,
aşadar purificată, dobândeşte statutul suprem în neam, de
sfătuitoare absolută, este considerată sfântă, subiect de
infinită grijă şi atenţie a familiei, adevărat obiect de cult,
fiinţă căreia nu i se refuză nimic, ale cărei dorinţe sunt
porunci pentru toţi ceilalţi, posesoare a multor valori
magice premonitorii, reparatorii şi apotropaice. Femeia
are statut de membru deplin al neamului în care intră prin
căsătorie, pentru că, prin ea, se înmulţeşte nu numai
familia, dar şi întregul neam. Dacă îi moare bărbatul, ea
rămâne membru de bază al familiei63”.
„Femeia, pentru că naşte, aşadar face legătura
dintre spaţiul terestru şi cel al sufletelor
nenăscute, trăind astfel la graniţa dintre două lumi, este
«maxrime», dar reprezintă şi o uriaşă şi misterioasă putere,
totodată potenţial pericol pentru comunitate şi mai ales
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pentru membrii masculini ai comunităţii. Ea nu poate păşi
peste lucrurile bărbatului şi nu trebuie să-i atingă lucrurile
cu fustele. La romii care lucrează în agricultură, acest tabu
s-a transferat către uneltele agricole, femeia neavând voie
să treacă peste acestea. La romii care cresc animale,
femeia nu trebuie să treacă peste vasul din care mănâncă
sau bea apă porcul. În perioada menstruaţiei, a sarcinii şi
de la şase săptămâni până la două luni înainte şi după
naştere, femeia este «maxrime», fapt pentru care îi sunt
interzise o serie de comportamente şi acţiuni:
să aducă apă, să facă mâncare (în special pentru bărbaţi),
să-şi servească soţul, să atingă clanţa uşii sau vasele de
bucătărie, să frământe aluat, să primească oaspeţi, să
atingă sau să se ocupe de cai, să primească un obiect direct
din mâna unui bărbat, să se arate prea mult în public, iar în
cazul naşterii, să-şi privească socrul, să primească oaspeţi
sau chiar să iasă din casă. Femeile însărcinate şi cele aflate
la menstruaţie trebuie să poarte şorţ, scut împotriva
ofenselor aduse purităţii, îmbrăcăminte magică, de
protecţie a miracolului fertilităţii, care, spre deosebire de
fustă, este curat (se pot chiar şterge vasele cu șorţul). O
parte dintre aceste interdicţii pot fi însă interpretate şi ca
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forme de protecţie a femeii, în momente mai dificile ale
vieţii ei. Un alt tip de protecţie este acordat bărbatului,
tabuurile ferindu-l de potenţiala putere magică de inducţie
a femeii care, prin simple gesturi, performate în public,
ridicarea fustei, fie ea şi simbolică, deasupra sau în direcţia
capului soţului, trecerea cu fustele peste pălăria soţului sau
numai ameninţările cu aceste gesturi, îşi poate face
bărbatul «maxrime». De altfel, ridicatul fustei sau
ameninţarea cu acest lucru se practică şi în cazurile grave
de conflicte intracomunitare, în care kris-ul nu găseşte o
soluţie şi se ajunge la violenţă, ca ultim mod de potolire a
spiritelor: femeile ameninţă că îşi ridică fustele sau că se
pregătesc să agaţe o fustă în poarta celor aflaţi în conflict,
iar bărbaţii, temându-se să nu fie spurcaţi de femei, se
despart şi pleacă fiecare acasă, renunţând la bătaie. Iată
cum impuritatea femeii poate acţiona ca important factor
de control social şi reechilibrare a unei stări de fapt
conflictuale. Picioarele, în special cele ale femeii, precum
şi încălţările sunt impure datorită contactului cu pământul,
deci faptului că aparţin părţii de jos a corpului. Când o
femeie calcă în picioare pălăria unui bărbat sau îi aruncă
papucul peste cap, inclusiv dacă îl ameninţă pe bărbat cu
68

aceste gesturi, bărbatul devine «maxrime». Mătura, prin
acelaşi contact cu pământul atins de picioare, este şi ea
spurcată şi, aruncată peste capul cuiva, îl impurifică. Dacă
o femeie atinge cu fusta un vas pus pe pământ sau pur şi
simplu trece peste el, nimeni nu mai mănâncă sau bea din
acel vas, fapt pentru care este interzis să se pună vasele pe
jos, în locuri de trecere. Vasele din care se mănâncă sau se
bea nu se pun niciodată pe jos, iar dacă, accidental, s-a
întâmplat acest lucru, respectivele vase se sparg sau se
aruncă, orice ar fi, din ele nu se mai mănâncă şi nu se mai
bea. Soţia nu are voie să-i dea soţului apă cu mâinile goale,
ci acoperite cu un ştergar sau, mai bine, cu propria ei
basma (rr. «dikhlo»), din respect (rr. «pakiv») şi ruşine (rr.
«laзipe»). Simbol erotic, părul femeii se ţine strâns în cozi
– «ćungrǎ» (trei cozi pentru «ćhaja bare» - fete mari; două
cozi şi acoperit cu «dikhlo» / basma, văzut, altfel spus,
ceea ce trebuie văzut - pentru «romnă» – femei măritate),
nu se ţine despletit decât la înmormântare, nu se spală în
faţa altora, nu se atinge, pentru că are atributele
impurităţii64”.
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Capitolul III
Identitatea etnică
3.1 Concepte și definiții despre identitate etnică
Termenul

de

identitate,

în

multitudinea

formelor sale de exprimare, este în ultimul timp atât
de uzitat, încât înţelesul său a devenit din ce în ce mai
ambiguu şi mai opac. În sens larg, identitatea reprezintă
sentimentul de apartenenţă la un grup social cu care
individul împărtăşeşte în comun o serie de sentimente.
Sentimentul de apartenenţă se poate manifesta
cu privire la familie, ţară, popor, etnie, ideologie, grup
profesional etc. De altfel, din aceste „tipuri” de sentimente
de apartenenţă derivă diversele forme de identitate
precum:

identitatea

naţională,

identitatea

etnică,

identitatea de grup ori forme mai noi precum identitatea
europeană.
Max Weber a definit grupurile etnice ca „acele
grupuri umane care menţin o credinţă într-un descendent
comun datorită similitudinilor fizice, cutumiare sau a
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amândurora, în fine datorită memoriei colective privind
colonizarea sau migraţia”65.
Cornell & Hartmann arată că „un grup etnic a
devenit un grup de persoane care se distinge prin cultura
comună, în mod tipic incluzând limba, religia sau alte
pattern-uri de comportament sau credinţă”66.
Anthony Smith defineşte un grup etnic ca un „tip
de colectivitate culturală, unul care subliniază rolul
miturilor descendenţei şi al memoriei istorice şi care este
recunoscut prin una sau mai multe diferenţe culturale, ca
religia, obiceiurile, limba sau instituţiile”67.
Alte teorii văd identitatea etnică precum o
rezultantă a interacţiunii sociale. Aşadar, etnicitatea nu
mai apare ca o proprietate derivată din apartenenţa la un
grup, nici o calitate specifică a unui număr de persoane
care se recunosc ca aparţinând unei origini comune. Ea
este văzută ca o realitate dinamică, în continuă facere şi
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prefacere. Diferenţele dintre noi şi ei se compun şi se
recompun pentru a regla interacţiunile sociale şi nu numai.
Claude Dubar68 vede fenomenul identităţii într-un
impas (a se vedea în acest sens criza identităţii sexuale,
profesionale, simbolice etc). Aceasta ar fi generată, în
opinia autorului francez, de apartenenţa multiplă la diverse
colective, asociaţii, grupuri etc., variabile şi efemere în
timp.
Între toate aceste manifestări ale identităţii, singura
care (încă) rezistă şi este destul de stabilă este cea etnică.
Identitatea etnică, spre deosebire de celelalte tipuri de
identităţi, are un fundament solid, format din tradiţii,
valori spirituale, care oferă o altă argumentare şi susţinere
a sa.
3.2 Principalele elemente de identitate etnică romă
„Asumarea identității etnice constituie cel mai des
întâlnită temă în cadrul identității culturale/etnice
(56,6%). Principala întrebare pe care și-o pun
cercetătorii în acest context este în ce măsură romii
Claude Dubar, Criza identităţilor. Interpretarea unei mutaţii, Chişinău,
Editura Ştiinţa, 2003
68

72

acceptă identitatea de rom împreună cu întregul mod de
viață tradițional. Conștiința apartenenței etnice este
considerată a fi un factor decisiv în îmbunătățirea situației
romilor în România în modernizarea comunităților rome.
De asemenea, un loc important în această abordare îl
ocupă valorile și modelele etniei rome (48,8%) și
conducerea comunităților (32,3%). O mare importanță se
acordă și istoriei, originilor, tradițiilor, limbii, afilierii la
diferite neamuri, religiei, folclorului și miturilor,
legendelor. În general, studiile analizate se axează pe
identificarea caracteristicilor identității populației rome.
Pe de o parte, analizele se concentrează asupra unei
componente strict culturale, încercând să demonstreze
bogăția și varietatea unei culturi considerate a fi puțin
cunoscută. Pe de altă parte, este analizată componența
socială, care se referă la modul de conviețuire, modul de
procurare a resurselor, sistemele de relații ce se stabilesc
în interiorul comunității rome și în afara acesteia,
neamurile, caracterul compact sau dispersat al populației
rome. Concluzia ce se desprinde ca urmare a diferitelor
studii pe această temă este aceea a eterogenității
comunităților de romi, concluzie ce impune abordarea
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unor intervenții de tip individualizat, dată fiind
specificitatea fiecărei comunități.”69
Baze pentru identitate
Conform studiilor realizate privind identitatea
grupurilor umane distincte, s-a constatat că există o serie
de repere care stau la baza „geneticii” identitare.
Primul reper este cel al locului de unde își au
originea, iar romii nu dețin nici un loc în care să li se poată
fixa identitatea și atașamentul față de un popor. „Ideea de
patrie mamă a romilor (un «Romanistan») este extrem de
controversată. Calea tradiţională de construire a naţiunii
prevede o naţie/un popor care revendică propriul teritoriu
independent, statul său naţional. Dar, pentru o tradiţie
caracterizată prin izolare și excluziune, orice teritoriu
rom pare a fi mai degrabă un Banthustan, o rezervaţie sau
un parc tematic - mai mult Gaz, decât Israel. În noul
mileniu, activiști romi internaţionali au răspuns la
sensibilitatea relaţiei dintre romi și identităţile naţionale
civice

prin

promovarea

conceptului

de

naţiune

reprezentată politic (a se vedea Declaraţia unei naţiuni,
CERCETARE CU PRIVIRE LA MINORITATEA ROMĂ, Mărginean I.
Preoteasa A.M. Precupețu I. Cace S. ICCV, Ed. Expert, 2001, p. 12
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formulată de Uniunea Internaţională a Romilor), nici ca
stat, nici ca legătură teritorială. Cu toate acestea, acest
exemplu de gândire politică inovatoare nu folosește să
explice ce este identitatea romilor, ci doar ce ar putea să
fie. Lipsa unei baze geografice pentru identitatea romilor
are importante implicaţii atât pentru coerenţa romilor și
integrarea lor practică, care înseamnă efectiv modul în
care oamenii (și identităţile) se articulează cu economia,
societatea și cultura în care trăiesc. Totuși, însăși
identitatea politizată a romilor urmărește explicit de a
transcede identităţile geografic definite recunoscute (la
care populaţia romă a avut dreptul dintotdeauna). Acest
lucru este întărit de utilizarea selectivă a argumentului că
romii nu au o «ţară-mamă», folosit pentru a justifica
intervenţia internaţională (și, de asemenea, să sugereze că
statele au mai puţină responsabilitate pentru cetăţenii lor
romi). Ca atare, acesta afișează o ciudată paralelă cu
stereotipul tradiţional al nomazilor rătăcitori. În vreme ce
acest transnaţionalism poate părea unora eliberator, întro lume încă definită de statele naţionale, el poate
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contribui, de asemenea, la marginalizarea populaţiei
rome în ţările lor de origine”70.
Un alt element component al identității unui grup,
a unui individ, este cetățenia, atribuită în baza unui statut
sau a unei situații juridice, alcătuită dintr-un complex de
drepturi subiective și obligații ale unei persoane, situație
juridică născută sau rezultată din apartenența respectivei
persoane fizice la un stat. „Într-o epocă a statelor,
cetăţenia oferă una dintre cele mai clare baze pentru
identificarea persoanelor și a le distinge de alte persoane.
În afară de a fi (practic) universal, există proceduri clare
pentru a explica modul în care se obţine cetăţenia, iar
posesia acesteia este verificabilă în mod obiectiv.
Cetăţenia (identitatea civică) este, de asemenea, foarte
importantă în ceea ce privește integrarea, în măsura în
care stabilește oportunităţi pentru participarea la luarea
de

decizii

relevante

pentru

legislaţie/drepturi,

împuterniciri și alocarea de resurse. Fără îndoială, nu
există nici un stat al romilor, astfel că nu există nici

De la Victimizare la Conștiință Cetățenească: Calea Pentru Integrarea
Romilor, ANDRAS BIRO NICOLAE GHEORGHE, MARTING KOVATS
ET AL, Editor WILL GU, Tradus de Dinu Adam, 2011, p. 81-87
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cetăţenie romă. Aproape toţi romii au o cetăţenie, deci
discursul rom acoperă mai multe cetăţenii diferite. Mai
mult decât atât, cetăţenia pe care o deţine o persoană
romă este comună cu a multor alte persoane care nu sunt
considerate a fi rome. Având în vedere această diversitate
și importanţa cetăţeniei pentru integrare, este crucial să
înţelegem relaţia dintre identitatea romă și identitatea
civică”71.
Afiliere instituţională. Oamenii pot fi identificaţi
în baza unei instituţii din care fac parte - un club sau
societate, partid politic sau biserică etc. Adesea, instituţia
în sine oferă cadrul formal pentru o identitate mai largă. În
cazul romilor, nu există instituţii de lungă durată, care pot
sta la baza identităţii romilor - romii nu sunt un club72.
Dincolo de temporaritatea și spațialitatea care ne
fixează coordonata identității noastre, cele mai importante
elemente care o definesc într-o armonie spirituală unică
sunt: limba, religia și comportamentul nostru de viață.
„Alături de rasă, cel mai comun mod de exprimare
a capacităţii distinctive a romilor este referirea la cultură.
71
72
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În epoca modernă, limbajul culturii este mai acceptabil
decât acela al rasei, iar conștientizarea diferenţei
culturale are implicaţii relevante pentru politică și
societate. Totuși, cultura în sine este o categorie foarte
largă, acoperind numeroase trăsături culturale specifice,
iar limitele nu sunt totdeauna simplu de delimitat cu
precizie”73.
„Limbă. Unul dintre acești markeri culturali cel
mai adesea amintiţi ca bază pentru identitate este limba.
În ceea ce privește discursul romilor, referirea frecventă
este la limba romani. Cu toate acestea, limba romani NU
este limba romilor. Lipsa unui studiu cuprinzător, la nivel
mondial (sau măcar pan-european), fie privind limbile
vorbite de romi, fie privind limba romani în sine, înseamnă
că se constată o lipsă de date exacte care să indice cât de
mulţi vorbitori nativi de romani există și ce limbi rome
vorbesc ei. Totuși, estimările cele mai larg citate indică de
la 1,5 până la două milioane de vorbitori de limbă romani,
reprezentând doar 15-25% din presupusa puternică
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diasporă a romilor de 8-10 milioane din Europa. În ultimii
ani, mai multe ţări au permis oamenilor să declare atât
identitatea romă, cât și dacă limba romani este limba lor
maternă, producând cifre care susţin opinia că limba
romani este vorbită doar de o minoritate de romi. Este
unanim recunoscut faptul că în unele ţări, cum ar fi Spania
ori Marea Britanie, nu există vorbitori nativi de etnie
romă (alţii decât imigranţii recenţi). Mai mult decât atât,
limba romani în sine este caracterizată (așa cum
menţionează Andras Biro) prin zeci de dialecte, multe
dintre ele fiind reciproc neinteligibile. După cum a
observat lingvistul Yaron Matras, în afară de copiii foarte
mici, ceilalţi nu sunt vorbitori monolingvi de limbă
romani, iar etnicii romi aproape invariabil vorbesc cel
puţin o limbă a majoritarilor. Prin urmare, limba, în
general, și limba romani, în special, nu poate oferi baza
pentru identificarea romilor în discursul politic”74.
„Religie. Religia este o altă caracteristică
culturală utilizată adesea pentru a defini și distinge
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subgrupuri umane (inclusiv cele ai căror membri de multe
ori au foarte puţin sau nimic în comun). Niciodată nu s-a
susţinut serios că romii ar împărtăși o religie comună.
Într-adevăr,

după

cum

notează

Andras

Biro,

spiritualitatea romă (instituţionalizată) este diversă și
strâns legată de cea a populaţiei nerome, mult mai
numeroasă”75.
„Nu există nici o dovadă care să sprijine
presupunerea lui Andras Biro privind o religie «animistă
originală». Absenţa din consemnările istorice pe această
temă nu infirmă în sine că ar fi existat vreodată o formă
de spiritualitate comună tuturor romilor, însă, în cazul în
care un astfel de lucru a existat cândva, el pare să nu aibă
nici o relevanţă pentru identitatea contemporană a
romilor. Dată fiind importanţa fundamentală a credinţei
religioase și apartenenţei la Europa de-a lungul secolelor,
ar fi de necrezut ca acestea să nu fi avut nici un impact
asupra populaţiei sau identităţii rome. Consemnările
istorice abundă în indicii, atât implicite, cât și explicite,
privind

75

perceperea

devierii

Idem
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spirituale

sau

neconformitatea romilor - magie, blesteme, ghicit etc.
Această idee pare să fie încă foarte actuală astăzi în
imaginea romantică despre romi ca «spirite libere», utili
îndeosebi în industria de divertisment. Ar fi, oare, prea
departe speculativ să considerăm că, într-o Europă laică,
o percepere de lungă durată a diferenţei spirituale a
romilor se exprimă ea însăși în percepţii ale diferenţei
culturale ale romilor ca fiind în contradicţie cu (ba chiar
și ca o amenințare faţă de) societatea majoritară? Mai
mult, practic, faptul că diferiţi indivizi și diferite
comunităţi de romi urmează religii diferite (și nici una)
înseamnă că religia nu poate fi bază pentru identitatea
romilor”76.
Ocupaţie, stil de viaţă
„Ocupația și stilul de viață sunt caracteristici
obiective, adesea folosite ca bază pentru identificarea
subgrupurilor umane, de exemplu, fermier, pensionar,
marinar, atlet etc. Evident, a fi rom nu este o profesie sau
un loc de muncă. Cu toate acestea, există o legătură
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puternică între identitate și un anume stil de viaţă derivat
din punct de vedere economic. Cel mai important în asta
este asocierea dintre romi și un stil de viaţă itinerant,
nomadism comercial sau forţă de muncă peripatetică.
Baza istorică pentru această asociere va fi discutată mai
departe, dar pentru moment este suficient să arătăm că
numai o minoritate a romilor de azi își asumă un stil de
viaţă itinerant. Cu toate acestea, discursul politizat al
romilor a contribuit la o asociere strânsă între romi și
stilul de viaţă/ocupaţie. Acest lucru nu reflectă
circumstanţele

tuturor

romilor,

ci

doar

interese

instituţionale majoritare. Necesitatea de a orienta o
seamă de politici sociale către comunităţile de romi a
condus la conceptualizarea romilor ca grup tributar
sărăciei și excluziunii, spre deosebire de o populaţie
definită etnic/cultural”77.
Sunt....., fiul lui......., din...., obișnuiau strămoșii
noștri să se identifice în fața semenilor lor, renumele
precedându-i de fiecare dată și fixându-i, fără drept de
tăgadă, pe un eșichier social special.

77

Idem
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„...

o

componentă-cheie

a

concepţiei

convenţionale cu privire la romi este noţiunea de
caracteristici rasiale, împărtășite și distinctive, provenite
din credinţa într-o origine comună din afara Europei. Este
recunoscut faptul că mulţi romi, în special în Europa
Centrală și de Sud-Est, prezintă caractere fizionomice
diferite de ale compatrioţilor (neromi). În același timp, nu
este mai puţin adevărat că multe persoane care sunt
etichetate ca romi (și unele chiar se identifică astfel) nu
arată diferit de indigenii caucazian europeni. La fel, există
mulţi oameni, în Europa Centrală și de Sud-Est, cu piele
relativ oacheșă și aspect asemănător romilor, dar care nu
sunt consideraţi romi. Cu alte cuvinte, spre deosebire de
identificările rasiale, cum sunt negru, asiatic etc.,
fizionomia nu furnizează o caracteristică esenţială
comună romilor. Această concluzie este sprijinită de
analize genetice care demonstrează moștenirea biologică
diversă a romilor de astăzi. Argumentul că neromii «care
seamănă a romi» ar fi, de fapt, descendenţi ai unora care
erau cândva romi, adică au fost asimilaţi și și-au pierdut
identitatea originală, nu susţine o teză rasială a romilor,
ci folosește pentru a sublinia faptul că identitatea rasială
83

este un construct care reflectă factori economici, sociali și
culturali. În ciuda faptului că mulţi oameni au
convingerea fermă că există o distincţie clară între romii
tuciurii și neromii albi, o astfel de distincţie este, în
realitate, doar parţială și selectivă, iar asemănarea cu
romii nu poate oferi o bază obiectivă pentru identitatea
romă”78.
„A fi sau a nu fi”, shakespeariana formulă de
identificare, se aplică în mod filozofic fiecăruia dintre noi
care dorim să ne descoperim limitele, să ne redescoperim
EU-l lăuntric și să-l împărtășim lumii pentru a fi văzuți ca
atare.
„Caracteristica finală care trebuie să

fie

considerată ca o posibilă fundamentare a romilor din
discursul lor este autodescrierea - modul în care oamenii
se identifică pe ei înșiși. La început, acest lucru poate
părea fundamental subiectiv, întrucât dacă cineva se
identifică sau nu drept ceva este un fapt - indiferent dacă
tu accepţi sau nu. Într-o epocă a individualismului, se pare
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că abordarea cea mai acceptabilă etic este să-i consideri
romi pe aceia care se identifică în acest fel. Cu toate
acestea, există o problemă - cum putem ști ce gândește
cineva despre propria identitate? În mod evident, această
«gândire» trebuie să fie comunicată și, pentru majoritatea
scopurilor, să fie înregistrată, astfel încât alte persoane să
intre în contact cu această «gândire». Dacă aici s-ar afla
baza identităţii romilor din discursul public, aceștia s-ar
referi la cei care se identifică pe sine ca romi. Aceasta nu
mai este neapărat o problemă pentru activismul politic al
romilor, unde cei implicaţi își declară invariabil
identitatea, dar este mult mai puţin limpede în termenii
unui mai larg discurs referitor la alţii. Metoda
convenţională pentru a defini limitele unei identităţi
autoatribuite, înregistrând cât de mulţi oameni se
identifică cu o anumită identitate, este un recensământ,
deși sunt, de asemenea, utilizate sondaje sau alte forme de
înregistrare (cum ar fi monitorizarea voluntară a
egalităţii de șanse), de obicei în anumite contexte. În
problema romilor, cele mai complete sondaje de
autoidentificare sunt recensămintele naţionale. Totuși, nu
numai că majoritatea statelor europene nu includ în mod
85

special romii în recensăminte, însă, chiar și în cazul în
care o fac, numărul de persoane care se identifică cu rom
este invariabil contestat ca o subestimare care nu reflectă
numărul real de romi”79.
3.3 Identitatea etnică a romilor în societatea
modernă (studii de caz)
În această cercetare mi-am propus să scot în
evidență ce cred romii că îi pot defini identitar, dacă în
capitolele de mai sus am prezentat principii identitare,
tradiționale și istorice prin care romii se pot identifica
precum romi, în acest capitol voi prezenta elementele care
definesc identitatea etnică romă în zilele noastre așa cum
reiese din interviurile realizate cu reprezentanți ai acestei
etnii.
Astfel, o constatare generală este aceea că, într-o
societate în care romii au un profil creionat de majoritari,
bazat pe prejudecăți și stereotipuri, este foarte dificil ca
rom să îți asumi public identitatea etnică80. Stima de sine

79
80

Idem
Interviu Matei Nelu, Activist rom, Asociația DANROM
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scăzută, atitudinea antiromă, rasismul, extremismul stau la
baza neasumării identității etnice rome81.
Romul din societatea modernă este dezrădăcinat și
odată cu incluziunea își pierde cea mai mare parte din
valorile care îl identifică precum etnic rom. Cerințele
societății actuale sunt cinice și cu nimic mai speciale decât
cele din Evul Mediu, doar mai cizelate ca fond și formă,
concret, ca să fii inclus în societate, trebuie să renunți la
ceva, iar în cazul romilor, acest lucru înseamnă să renunțe
la multe din valorile care îi identifică precum etnici
(portul, de exemplu)82, limba, stilul de viață. Identitatea
romilor este încă subsumată stării de sărăcie și
vulnerabilitate și aici nu se poate nega lipsa de viziune a
liderilor romi83 în ceea ce privește incluziunea lor socială,
pe de o parte, și pe de alta, indolența factorului politic
român în abordarea reală a problemelor sociale în care este
lăsată să se zbată această etnie.

81

Idem
Interviu Margean Denise Sabina, Medic rezident, Activistă romă =
provine din familie tradițională romă
83 Interviu Duminică Gelu, Sociolog, Activist rom, Fundația Agenția de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”
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Studiul de față a mai relevat faptul că identitatea
etnică a romilor în societatea modernă poate fi descrisă, la
acest moment, din două perspective:
Prima perspectivă are legătură cu opinia publică și
modalitățile prin care populația neromă ne percepe ca grup
etnic prin prisma portului, tradițiilor, obiceiurilor și, din
păcate, de cele mai multe ori, prin prisma stereotipurilor și
a prejudecăților tribale și alimentate de societate în
ansamblul ei.
O a doua perspectivă este cea din interior, felul în
care romii își asumă și promovează elementele identitare
ca parte din ansamblul valorilor care îi definesc ca grup
etnic, iar aici este vorba strict despre alegerea personală,
despre asumarea și recunoașterea identității în spațiul
public84.
Sintetizând opiniile despre identitatea etnică a
romilor în societatea modernă, reies 3 aspecte extrem de
importante care dictează modul de manifestare al acestora
și anume:

Interviu Tudor Marius Lucian, Activist rom, lucrează în Parlamentul
European
84

88

- Romi care își asumă această identitate în toate
conjuncturile vieții prin limbă, tradiție, apartenență la o
comunitate bine definită în spațiu, neam;
- Romi care neagă apartenența la această etnie, dar
care sunt recunoscuți de majoritari ca fiind de etnie romă
într-un mod tacit;
- Romi oportuniști care își neagă identitatea romă,
dar în momentul în care apare o oportunitate sau un
beneficiu, indiferent de natura lui, susțin că sunt romi85.
Astăzi este din ce în ce mai greu să clarificăm care
sunt elementele de identitate etnică la romi deoarece, dacă
până în anul 2000 identitatea romă se baza foarte mult pe
tradiții și cultură, acum nu cred că mai putem discuta de
elemente definitorii. Identitatea romă se raportează la
individ, nu asupra unei comunități/neam de romi, fiecare
individ își recunoaște etnia în funcție de educație, valori și
familia din care se trage. „A-ți nega identitatea înseamnă
să nu îți respecți părinții, totul depinde de tine ca individ,
chiar dacă societatea nu te primește cu brațele deschise,

Interviu Parno Marius Imre, Activist rom, Asociația pentru Combaterea
Sărăciei Sălaj
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tu trebuie să demonstrezi că ai valori și principii
sănătoase pentru a demonta prejudecățile legate de etnia
romă”86.
Cu toate că în societatea actuală ar trebui să se
înțeleagă mai bine că felul omului nu izvorăște din tărâmul
lui de baștină, ci din inima sa și un om nu poate trăi decât
așa cum îi dictează conștiința, pentru că nu poate fi nici
tatăl și nici fiul său, nu poate fi decât el însuși, ea nu oferă
posibilitatea dezvoltării individuale naturale, ci îl
constrânge să o facă după precepte morale și valorice
presupuse a fi benefice întregii societăți.
Ceea ce este adevărat pentru toate etniile este
adevărat și pentru etnia romă, în concret, generalizările nu
reprezintă adevărul absolut, nu sunt relevante în astfel de
situații, pentru că diferențele dintre persoane sunt mai mari
decât diferențele dintre grupurile etnice. Asumarea
faptului că faci parte dintr-o etnie asupra căreia au existat
şi continuă să existe o seamă de prejudecăţi şi stereotipuri
poate fi considerat un act de curaj. Stima de sine scăzută,

Interviu Ganea Ionuț Costel, expert local pe problemele romilor, Însurăței,
Brăila
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neasumarea identității etnice datorită fricii de a fi
stigmatizat, discriminat, a sentimentului de potențială
inferioritate îi caracterizează încă pe unii dintre etnicii
romi. Sintetizând, despre etnia romă se poate spune că
principalele elemente de identificare ar fi:
a. cultură străveche;
b. meșteșugari iscusiţi (ex. fierari, argintari,
ceaunari);
c. muzicieni talentați;
d. capacitate de intuiție dezvoltată:
e. capacitate de a supraviețui vicisitudinilor
vremurilor;
f. cunoașterea și folosirea limbii romani în
comunicarea din familie și mediile rome;
g. mobilitatea geografică, lucrează/se deplasează
peste hotare în scopul obținerii unui câștig mai
bun pentru traiul zilnic;
h. importanța deosebită a familiei, îndeosebi în
cazul celei tradiționale;
i. unele simboluri: aurul, simbol al bunăstării,
casele, în cazul segmentului celor considerați
bogați, reprezintă un prilej de mândrie;
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j. respectarea tradițiilor (ex.: logodnă – părinții
decid alegerea familiei, nuntă – mijloc de
afirmare a statutului social, naștere – înseamnă
bogăție, continuarea neamului);
k. portul, purtarea de haine specifice, în cazul
romilor tradiționali, neasimilați87.
Dar cea mai importantă modalitate de asumare
etnică rămâne autoidentificarea, recunoașterea individului
că aparține acestei etnii, că aparține comunității de romi.
Mulți romi care vorbesc limba romani acasă nu se declară
ca aparținând comunității de romi. „Regula” se aplică și
romilor kaștali (nevorbitori), care nu recunosc toți că
aparțin etniei rome88.
Putem observa că nici în cazul românilor nu se
pune accent pe elemente de identitate etnică, C.F., 40 de
ani, etnie română, spune că niciodată nu s-a gândit în mod
special care sunt elementele de definire identitară etnică,
știe că s-a născut într-o familie de români și pentru ea este

Interviu Cloșcă Marian, reprezentant formal prin funcția de consilier în
cadrul Prefecturii Brăila
88 Interviu Stancu Nicolae, expert local pe problemele romilor, Primăria
Municipiului Urziceni
87
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suficient89. Este drept că nu putem compara asumarea
identitară etnică între români și romi, pe teritoriul
României, datorită nivelului stimei de sine și presiunilor
discriminatorii care se regăsesc în societatea românească.
N. F., 44 de ani, etnie romă, spune că de multe ori este
privit cu suspiciune datorită culorii pielii, oferind ca
exemplu reacția unui ofițer de credite dintr-o bancă, rămas
surprins că N. F. are un scris caligrafic90.
Fondul asumării identității etnice rome este bazat
pe stima de sine scăzută, V. L., 38 de ani, femeie romă,
spune că pentru ea a fi de etnie romă înseamnă să facă
parte dintr-o minoritate (în cazul României, o minoritate
care este des supusă tratamentelor de discriminare și
marginalizare). Elementele care o identifică din punct de
vedere etnic sunt cele ce țin de cultura romilor, limba și
tradițiile91.
Nu

putem

trece

cu

vederea

comunitățile

tradiționale, chiar dacă sunt din ce în ce mai puține, ele
rămân principalele păstrătoare de tradiții. De exemplu, în

Interviu C. F., 40 de ani, femeie, etnie română, căsătorită cu etnic rom.
Interviu N. F., 44 de ani, bărbat, etnie romă, căsătorit cu etnică româncă.
91 Interviu V. L., 38 de ani, femeie, etnie romă, căsătorită cu etnic rom.
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Buzău avem mai multe comunități de romi (ursari,
argintari, spoitori, lăieși), fiecare dintre acestea cu
elemente de identificare specifice, mai mult sau mai puțin
actualizate. Astfel, comunitatea de romi de ursari se
identifică prin stilul compact în care locuiesc, prezența
indiscutabilă a limbii romani, nunțile și botezurile
extravagante, tradiția jucatului cămășii (țuica sau cinstea
fetei). Spoitorii se identifică prin portul romanes, cu
fustele colorate, căsătoriile timpurii, jucatul cămășii,
limba, părul lung și împletit la femei, judecata țigănească.
Argintarii se identifică prin portul femeilor cu fuste lungi
(nu colorate), limba, jucatul cămășii, nunți și botezuri
extravagante, judecată țigănească. Lăieșii îşi recunosc
apartenența la etnia romă, însă și-au pierdut tradițiile și
obiceiurile, nu vorbesc limba romani, nu au tradiții ca
jucatul cămășii, nu au un port specific92.
Putem

considera

că

autoidentificarea

este

elementul de bază în identitatea romă, cei care vorbesc
limba romani pot folosi acest aspect ca element identitar,

Interviu Țurcan Andreea Elena, expert local pe problemele romilor,
Primăria Buzău, provine din familie tradițională romă.
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dar am sesizat că și aceștia, dacă lucrează în diferite
domenii, evită să se remarce ca vorbitori de limba romani,
pentru a nu le aduce un prejudiciu de imagine. Nici măcar
portul nu mai poate fi considerat definitoriu în identitatea
romă, mulți dintre aceștia renunțând să se mai îmbrace în
straiele tradiționale, ca o manifestare de adaptabilitate la
modernismul actual al societății. În societatea actuală se
consideră că romii sunt foarte buni la muzică și dans,
caracteristici care-i scot în evidență și sunt văzute ca
trăsături ereditare etnice. Din păcate, muzica a suferit
modificări substanțiale (nu neapărat benefice) și romii nu
mai sunt majoritari în acest domeniu, lăutăria s-a
transformat într-un serviciu comercial, iar cei care practică
această meserie sunt doar prestatori de servicii muzicale,
ceea ce subliniază faptul că și acest element, ca și multe
alte meserii nu mai pot fi definitorii identității rome93.
Ce sunt stereotipurile? Cuvântul stereotip vine din
limba greacă, stereos = dur, solid şi typos = amprentă,
model. Pentru a cunoaște mai bine lumea și lucrurile care

Interviu Ganea Ionuț Costel, expert local pe problemele romilor, Însurăței,
Brăila.
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ne înconjoară, noi recurgem la o activitate de categorizare
și comparație. Categorizăm oamenii și obiectele cu ideea
că ele ar fi de aceeaşi natură. Categorizarea precedă
stereotizarea. A crea stereotipuri este o funcție naturală a
creierului nostru prin care se simplifică realitatea
complexă, pentru ca mintea și corpul nostru să dezvolte
răspunsuri automate la stimuli similari. Conform definiției
din Dicționarul Cambridge, stereotipurile sunt o idee fixă
pe care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, în
special despre ceva greșit. Stereotipurile sunt păreri
comune referitoare la caracteristicile personale ale unui
grup de persoane (Leyens). Conform aceluiași dicționar,
prejudecățile sunt o opinie sau un sentiment nedrept și
nerezonabil, format fără îndeajuns de multă gândire sau
cunoaştere. Cu alte cuvinte, stereotipurile sunt idei
preconcepute, clișee, în timp ce prejudecăţile sunt
sentimente iraționale de frică și neplăcere. Pot fi înțelese
ca nişte filtre de protecție împotriva afluxurilor de
informații care ne permit să judecăm oamenii fără a-i
cunoaște personal sau cunoscându-i numai superficial.
Stereotipurile sunt convingeri privind trăsăturile sau/și
comportamentele considerate caracteristici ale membrilor
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unor grupuri și se construiesc pe baza categorizărilor
sociale, larg acceptate94.
Ce sunt prejudecățile? Prejudecăţile sunt
atitudini sau răspunsuri afective, formulate fără analiză
corectă sau în profunzimea obiectului ori fără a avea
suficiente informații despre aceasta. Se bazează pe
judecăți stereotipe, pe generalizări incorecte sau pripite.
De obicei au încărcătură negativă și sunt amprentate
emoțional.

Comportamentul

nostru,

determinat

de

stereotipuri și prejudecăți, este adeseori cauza unei
comunicări dificile și a conflictelor, în special cele etnice.
A construi stereotipuri și a le utiliza este periculos,
deoarece simplifică realitatea umană complexă, negând
unicitatea fiecăruia dintre noi. Atunci când construim
stereotipuri, adeseori completăm datele care ne lipsesc cu
ajutorul cunoștințelor luate din baza noastră de date. În
ceea ce privește prezența și imaginea minorității rome în
presă, stereotipurile cel mai des utilizate sunt cele cu
conotație negativă. Utilizarea stereotipurilor ca modalitate
de prezentare a etniei rome este un mod de asociere și
94

Interviu Fieraru Daniel, activist rom, As. DANROM
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generalizare extrem de simplist, un mod de construcție
monotonă și stearpă a unei imagini sociale degradante a
celor care provin din această minoritate. Societatea joacă
acum un rol important în procesul de integrare a
minorității rome. Imaginea actorilor principali care sunt
reprezentanții la nivel național ai minorității rome depinde
de mesajul transmis opiniei publice și de modalitățile prin
care publicul larg îi percepe pe etnicii minoritari.
Stereotipurile depistate în mass-media, în mediul online,
cât și în societate prezintă etnia romă în cazuri negative,
conturând anumite stereotipuri. Aceste stereotipuri
ilustrează etnicii romi ca fiind mafioți, infractori, hoți,
proxeneți, cămătari, needucați etc. Se remarcă faptul că se
practică un discurs impregnat de atitudine negativă față de
romi, prezentând tendențios acțiunile de infracționalitate
ale unor romi ca fiind specifice acestei etnii, accentuând
partea negativă şi problematica, putând fi astfel
considerate surse de stereotipuri. Trăsătura dominantă a
imaginii romilor, așa cum este prezentată în mass-media,
cât și în societate, este infracționalitatea95.
95

Interviu Fieraru Daniel, activist rom, As. DANROM
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Până de curând (2013), definiția termenului de
rom/ţigan în DEX era „epitet acordat unei persoane cu
apucături rele”. Heteroidentitatea romilor este una mai
degrabă din zona unei minorități anomice și cea
autoasumată, cea din zona vulnerabilității. Identitatea
culturală nu este încă un factor unificator.96
Întâlnim destul de des expresia „romii au în ADN,
încă de la naștere sunt programați să fie leneși, infractori,
cerșetori, neadaptabili, copiii au CES” și din grădiniţă,
copiii romi sunt văzuți diferit, atât de cadrele didactice, cât
şi de părinții celorlalți copii, preșcolarii resimt, dar nu
înțeleg respingerea, însă prin clasele a III-IV-a deja sunt
„țiganii” care nu au prieteni și sunt izolați pentru că sunt
„obraznici, șmecheri sau chiar hoți”. În clasa a VIII-a,
copiii romi sunt constrânși să nu participe la examenul
național de Capacitate pentru a nu ocupa locurileâ „de
drept” ale majoritarilor. Astfel, indiferent de rezultatele
avute la învățătură până în clasa a VII-a, romii sunt lăsaţi
corigenți la obiectele de bază sau părinții dau declarații că

Interviu Duminică Gelu, sociolog, activist rom, Fundația Agenția de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”
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nu vor participa în examenele de Capacitate pentru a nu
reduce „indicatorul de succes al școlii” referitor la
procentul de absolvire a examenelor ori, cel mai rău, sunt
descurajați să se declare romi și să acceseze programele
școlare speciale pentru etnia romă. Aici găsim prejudecata
că elevii romi sunt incapabili să susțină un examen de
Capacitate, în urma căruia ar putea intra în liceu, pe
locurile suplimentare pentru romi.97Și toate aceste lucruri
sunt gândite și puse în practică de oameni educați, care
prin natura profesiei lor ar trebui să fie părinții spirituali,
oamenii care călăuzesc pe drumurile vieții tinerele
generații, dar care au ajuns, din păcate, să se identifice cu
divinitatea și care decid cu strâmbă măsură cine și pe ce
drum să meargă.
În România, romii sunt considerați o minoritate
națională, dar spre deosebire de alte etnii nu beneficiază
din partea statului de cele mai importante elemente de
definire etnică (muzeu, monumente, teatre)98.

Interviu Balan Semiramida, activistă romă, Agenția de Dezvoltare
Comunitară „Inter-Activă”
98 Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
97
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Instituţiile de reprezentare identitară a romilor în
spaţiul public sunt puţine şi slab dezvoltate în
reprezentarea intereselor identitare ale romilor. În prezent,
singura politică publică de identitate a romilor este
implementată de Centrul Naţional de Cultură a Romilor –
Romano Kher. Activitatea instituției s-a desfășurat
conform Legii 318/2013 și HG nr. 609/200999.
Statul nu are încă o strategie care să sprijine cultura
identitară romă, în afară de organizațiile rome care se
implică în desfășurarea anumitor activități specifice
culturii și tradiției rome100.
La acest moment, statul român nu se arată interesat
de identitatea romă decât declarativ, multitudinea de
strategii, proiecte, acțiuni, evenimente generate de acesta
fiind doar pentru o bună imagine externă, care mimează
deschiderea europeană față de acest subiect. Motivul poate
fi doar suspectat, statul român are fie o gândire
conservatoare, rasistă, discriminatorie față de etnicii romi,
fie o teamă politică de a nu se confrunta cu o minoritate

Interviu Balan Semiramida, activistă romă, Agenția de Dezvoltare
Comunitară „Inter-Activă”
100 Interviu Bajno Nicoleta, mediatoare sanitară/învățătoare, Brăila
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puternică și care să impună reguli noi la masa verde a
negocierilor politice, fie este de o indolență crasă față de
dezvoltarea societății românești în totalitatea sa. Dar,
indiferent de motivul pentru care statul român manifestă
un astfel de comportament, în acest contex, nu doar
identitatea romă riscă să-și piardă valoarea, ci și cea
română, care a făcut ca vreme de mii de ani să țină unit
acest popor101.
N. F., 44 de ani, bărbat, etnie romă, spune că este
mândru de etnia sa, dar din cauza culorii pielii, în anumite
situații întâmpină probleme de comunicare de adaptare102.
Stima de sine, imaginea negativă, prejudecățile și
stereotipurile nu sunt de neînvins în asumarea identitară
etnică romă. V. L., 38 de ani, femeie, etnie romă, spune că
este mândră de etnia din care face parte. Așa s-a născut și
niciodată nu s-a simțit jenată de acest fapt. Cu siguranță,
imaginea publică a etniei din care face parte nu o
reprezintă, deoarece romii din România sunt percepuți și
catalogați greșit încă de la apariția acestora pe teritoriul

Interviu David Manina, secretară Asociația Partida Romilor „ProEuropa”, sucursala Brăila
102 Interviu N. F., 44 de ani, bărbat, etnie romă, căsătorit cu etnică româncă
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României. Nu a avut niciodată de suferit datorită faptului
că face parte din etnia romă și acest lucru nu i-a adus
niciun prejudiciu de imagine, „sunt o persoană asumată și
mereu am recunoscut în public că sunt de etnie romă”103.
Se întâmplă de multe ori să întâlnim și în rândul
majoritarilor (românilor) lipsa de mândrie etnică, V.F., 43
de ani, femeie, etnie română, menționează că nu poate
spune că este mândră de etnia sa, deoarece consideră că
românii se cred superiori, indiferent de gradul de educație,
nu își privesc aproapele de la egal la egal, îi tratează cu
aroganță pe cei pe care nu îi consideră la valoarea lor.
Românii sunt un popor „rece”, majoritatea românilor sunt
invidioși și într-o continuă competiție cu cei de lângă ei de
a fi mai sus, mai deștepți, dar nu pentru ei doresc acest
lucru, ci pentru cei din jurul lor, „regret că scriu aceste
lucruri, dar ăsta este adevărul și aici se încadrează 90%
din etnia mea”104.
Aplicând cele trei tipuri de interviu, am reușit să
scot în evidență mai multe categorii de răspunsuri în
funcție de statutul, gradul de implicare al persoanei
103
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Interviu V. L., 38 de ani, femeie, etnie romă, căsătorită cu etnic rom
Interviu V. F., 43 de ani, femeie, etnie română, căsătorită cu etnic rom
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intervievate, dar și în funcție de etnie, statut civic atunci
când vorbim de căsătoriile mixte. La întrebările „Ce
înseamnă pentru dv. să fiți rom/român? Care sunt
elementele care vă identifică din punct de vedere etnic?”,
răspunsurile venite din partea neromilor nu au fost
accentuate de elemente clare ale identității etnice, fiind
răspunsuri superficiale (ex: „m-am născut în familie de
români și îmi este suficient...”105), în mare parte
răspunsurile lor fiind bazate pe stimă de sine ridicată. Nu
același lucru pot spune despre persoanele de etnie romă
intervievate, care folosesc câteva elemente identitare
etnice rome (limba, portul, istoria, muzica, etc.), dar
existând și rețineri evidente de a-și asuma identitatea,
motivând o serie de elemente negative (romii fură, sunt răi,
nu se spală, etc.), persoanele intervievate nedorind să își
asume această imagine, menționând că aceasta este
imaginea identitară a romilor. În acest context, se pune
accentul pe gradul stimei de sine care stabilește nivelul de
asumare identitară etnică corect: cu cât stima de sine este
mai scăzută, cu atât persoanele de etnie romă nu își
105

Interviu C. F., 40 de ani, femeie, etnie română, căsătorită cu etnic rom
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recunosc apartenența la etnia romă, indiferent că vorbim
de un grad ridicat de școlarizare sau nu. Acest aspect dă
naștere romilor „invizibili” (ex.: „Nu pot să spun că sunt
mândru, dar nici nu îmi este rușine. Imaginea romilor în
România este una negativă, este greu să poți spune că te
mândrești.”106).
Răspunsurile oferite de activiști romi legate de
identitatea etnică a romilor scot în evidență foarte clar
aspectele care destabilizează asumarea identității rome
(ex.: „Identitatea este un construct, așa că, teoretic,
identitatea romilor se construiește și este fixă, ca a
oricărui alt grup. Din păcate însă, identitatea romilor este
denaturată de cantitatea de prejudecăți existente, dar mai
ales de lipsa unui cadru de afirmare identitar creat de
liderii romilor. Identitatea romilor este încă subsumată
stării de sărăcie și vulnerabilitate, și aici nu putem nega
și lipsa de viziune a liderilor romi”107). O parte a
răspunsurilor activiștilor romi la întrebările despre
identitate etnică romă scoate în evidență elementele

Interviu S. C., 50 de ani, bărbat, etnie romă, căsătorit cu etnică romă
Interviu Duminică Gelu, sociolog, activist rom, Fundația Agenția de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”
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identitare etnice ale romilor, care sunt creionate de
majoritari și se bazează pe prejudecăți și stereotipuri. Este
o identitate falsă, bazată pe lipsa cunoștințelor istorice de
bază ale neromilor cu privire la etnia romă, ceea ce explică
și atitudinea rasistă. O a doua perspectivă este cea din
interior, „felul în care noi ne prezervăm, asumăm și
promovăm elementele identitare ca parte din ansamblul
valorilor care ne definesc ca grup etnic, iar aici este vorba
strict despre alegerea personală, despre asumarea și
recunoașterea identității în spațiul public”108.
Reprezentanții formali ai romilor conturează
identitatea etnică a romilor din zona unde activează,
evidențiind elemente reprezentative anumitor neamuri de
romi. Interesantă este abordarea reprezentanților formali
ai romilor care provin din familii tradiționale, ei scot în
evidență elemente cu valoare tradițională, punând accent
pe limbă, port, obiceiuri, dar și reprezentanții formali

Interviu Tudor Marius Lucian, activist rom, lucrează în Parlamentul
European
108
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tradiționali scot în evidență imaginea falsă a romilor
creionată de stereotipuri și prejudecăți109.

109

Interviu Turcan Andreea Elena, expert local pe problemele romilor,
Primăria Buzău, provine din familie tradițională romă
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Capitolul IV
Căsătoriile mixte (studii de caz)
4.1 Căsătoria la romi în societatea modernă
Căsătoriile la romi în societatea modernă au
suferit modificări substanțiale, adaptarea la o societate
modernă i-a „forțat” pe cei mai mulți romi să elimine
anumite tradiții cu privire la căsătorie. Migrația a avut un
rol foarte important în dispariția anumitor tradiții, datorită
gradului de sărăcie ridicat și meseriilor pe care romii
tradiționali le practicau, dar nemaiavând căutare pe piața
muncii, au fost nevoiți să plece din țară. S-a creat un
dezechilibru familial din punct de vedere tradițional prin
plecarea unuia din membrii familiei (soțul sau soția) la
distanțe foarte mari, rolurile celor doi soți definite clar în
familiile tradiționale au suferit modificări, femeile
ajungând de multe ori „stâlpul casei”, ocupându-se de
gospodărie, dar luând și deciziile cele mai importante, iar
unii bărbați au ajuns să se ocupe de creșterea copiilor,
chiar și de gătit sau spălatul rufelor. Aceste aspecte stau la
modificarea tipului de căsătorie tradițională la romi110.

110

Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
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Sociologul Gelu Duminică menționează legat de
căsătoriile tradiționale la romi că tradițiile sunt din ce în ce
mai puțin respectate, în special din cauza „globalizării”.
Comunitățile conservatoare sunt „obligate” de societate să
devină din ce în ce mai deschise, „așa că este un trend
ireversibil și noi trebuie să ne adaptăm”111.
Aceste schimbări datorate societății moderne nu au
afectat în totalitate comunitățile de romi, mai există
comunități care respectă anumite tradiții. De pildă, dacă ne
referim la romii aparținând neamului căldărarilor, am
putea afirma că ei încă respectă tradițiile, iar în ceea ce
privește căsătoriile, au clar stabilite reguli stricte după care
se ghidează (căsătoriile au loc numai între două persoane
de etnie romă, plata miresei, mireasa trebuie să fie virgină,
căsătoria este „oficializată” de conducătorul comunității
respective – bulibașa)112. La fel, putem da exemplu și
romii zarzavagii care încă își respectă tradițiile și spoitorii
din județul Brăila, care pun preț pe virginitatea (puritatea)

Interviu Duminică Gelu, sociolog, activist rom, Fundația Agenția de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”
112 Interviu Margean Denise Sabina, medic rezident, activistă romă, provine
din familie tradițională romă.
111
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fetelor la căsătorie. În rest, romii s-au adaptat/modernizat,
preluând din obiceiurile majoritarilor în funcție de situația
economică113.
Dacă ne îndreptăm privirea spre un rom
„invizibil”, acesta și-a pierdut cea mai mare parte din
valorile care îl identificau ca etnic rom, iar în ceea ce
privește relațiile pe care le stabilește în vederea căsătoriei,
acestea pot fi asemănate foarte bine cu cele dintre doi
majoritari (de exemplu, romul „modernizat” poate fi întro relație mixtă).”114
Căsătoriile la romi își pierd din tradiții, aliniinduse nunților moderne. Nunțile etnicilor romi își pierd ușor
din tradiții, astfel dacă în trecut nunțile țineau 3 zile, azi
nunta ține o singură zi115.
Atunci când vorbim despre căsătoriile la romi,
inevitabil vorbim și despre căsătoriile timpurii, chiar dacă
nu mai sunt la aceeași amploare cum puteam observa până
în anul 2000, ele încă mai există, dar izolat. Au fost
Interviu Ganea Ionuț Costel, expert local pe problemele romilor,
Însurăței, Brăila
114 Interviu Margean Denise Sabina, medic rezident, activistă romă, provine
din familie tradițională romă
115 Interviu Parno Marius Imre, activist rom, Asociația pentru Combaterea
Sărăciei Sălaj
113
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„cosmetizate” și s-au transformat în „promisiune”, acest
aspect înlătură pericolul care persistă ca acei doi
copii/tineri să locuiască împreună sub forma logodnei la
vârste foarte mici116.
Problema mariajului timpuriu nu este doar o
problemă a romilor, nu putem gândi că aceasta reprezintă
o practică culturală ce ține de esența romilor. Modelul
căsătoriei aranjate și timpurii nu a fost creat de romi,
dimpotrivă, acesta poate fi documentat chiar în
aristocrație. Astfel, explicația pe care unii oameni de
știință o oferă căsătoriei timpurii de astăzi a tinerilor romi
din unele neamuri provine din trecut, din perioada sclaviei,
când boierii profitau de virginele rome, iar comunitatea, ca
reacție și măsură de protecție la acest abuz, a inventat
căsătoria

timpurie.

Renunțarea

la

mariajele

timpurii/aranjate pentru minori și permiterea accesului lor
la școlarizare cred că reprezintă una din soluțiile de
emancipare a comunității rome, prin educație asigurânduse un trai mai bun. Mariajele timpurii încalcă însă
drepturile individuale ale copiilor și ale tinerelor și
116

Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
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tinerilor romi, cultura nu trebuie folosită ca o scuză când
aceste practici sunt folosite, invocarea „tradiției”, fie din
partea romilor, fie din partea instituțiilor statului, în cazul
mariajelor copiilor reprezintă o încălcare a drepturilor
individuale, în folosul celor colective117. Și această
problemă îmbracă mai multe aspecte, parte dintre ele sub
„atenta” grijă a instituțiilor și reprezentanților statului
român, care sunt, la rândul lor, profund afectate de
prejudecăți și nu se sfiesc să le expună.
Căsătoriile mixte, un subiect mai puțin abordat,
dar totuși un fenomen atât de răspândit și de evident.
Căsătoriile mixte între romi și neromi apar în opinia
publică după 1990, până atunci nu erau atât de vizibile.
Căsătoriile mixte nu prezintă un pericol identitar, atât timp
cât sunt respectate valorile culturale ale ambilor parteneri.
În unele neamuri de romi, chiar dacă acest tip de căsătorie
era interzis, odată cu modernizarea societății, cu gradul de
educație mai ridicat în rândul romilor, apare și libertatea
tinerilor de a alege cu cine să se căsătorească. Chiar dacă
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Interviu Cloșcă Marian, reprezentant formal prin funcția de
consilier în cadrul Prefecturii Brăila
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părinților nu le este pe plac, tinerii își văd de cursul vieții.
Problemele mai evidente au apărut în familiile de
majoritari, care nici astăzi foarte mulți dintre ei nu acceptă
mariajul copiilor lor cu o persoană de etnie romă, mulți
chiar alegând să îi dezmoștenească, iar o mică parte a
acceptat acest tip de mariaj de frică să nu rupă legătura
definitiv cu fiica sau fiul lor. Toată această neacceptare din
partea majoritarilor cu privire la căsătoria cu o persoană de
etnie romă se face pe baza unui bagaj de prejudecăți și
stereotipuri despre etnia romă. Pentru unii romi, căsătoria
cu o persoană majoritară a reprezentat „eliberarea” de
acest tip de prejudecăți, considerând că prin tipul acesta de
căsătorie stima lui de sine va crește, iar majoritarii nu îl
vor mai eticheta pe bază de stereotipuri. Era și este o idee
falsă, chiar dacă partenerul majoritar din mariajul celor doi
trece peste o serie de prejudecăți și stereotipuri, societatea
nu îl va percepe diferit datorită căsătoriei cu o persoană
majoritară118. Schimbarea mentalității rasiste nu se face
fugind de ceea ce trebuie combătut.
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Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
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Căsătoriile mixte pot fi un prilej de demontare a
imaginii negative a etniei romilor prin propriul exemplu,
prin educația oferită copiilor care provin din aceste
căsătorii. Bi-culturalitatea este un bagaj pozitiv pentru un
copil.
4.2 Efectele căsătoriilor mixte
Efectele căsătoriilor mixte sunt, mai degrabă,
personale și nu de grup, asupra etniei romilor. În
căsătoriile mixte, unul din cei doi trebuie să cedeze din
punct de vedere cultural. Familia mixtă trece fie în cultura
și stilul de viață ale neromilor, fie în cultura și stilul de
viață ale romilor119. Iată o serie de elemente care pot
decurge din căsătoria mixtă:


Cunoaştere reciprocă a familiilor.



Creșterea gradului de respect reciproc.



Dezvoltarea diversității interculturale.



Creșterea stimei de sine pentru etnicii romi.



Copiii pornesc la grădiniţă și la școală cu
„handicapul” copilului rom, el este acceptat

Interviu Parno Marius Imre, activist rom, Asociația pentru Combaterea
Sărăciei Sălaj
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imediat, ca şi metis, cu tata sau mama neromă, știu
și vorbesc ambele limbi, au șanse mărite de a
finaliza educația și de a continua și studii
superioare120.
Nu putem vorbi de o eliminare a prejudecăților și
a stereotipurilor prin căsătoriile mixte, în schimb, putem
vorbi de o diminuare, mai ales când vorbim despre cei doi
soți implicați. Atunci când vorbim despre familiile
parentale, prejudecățile și stereotipurile privind etnia romă
se pot adânci121.
Un rol important îl au copiii, am întâlnit familii
mixte în care, deși bărbatul era rom, acesta nu voia ca ai
săi copii să se identifice ca romi, probabil pentru el era o
rușine. Am întâlnit și bărbat rom în căsătoria mixtă care șia impus tradiţiile și cultura. Dacă se conviețuiește într-o
comunitate romă unde tradițiile încă se mai păstrează
acolo, pot spune că prejudecățile sunt într-o oarecare
măsură eliminate, însă familiile care locuiesc printre
majoritari este greu să-și conserve tradițiile122.
Interviu Balan Semiramida, activistă romă, Agenția de Dezvoltare
Comunitară „Inter-Activă”
121 Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
122 Interviu Bajno Nicoleta, mediatoare sanitară/învățătoare, Brăila
120
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În foarte puține cazuri întâlnim eliminarea
prejudecăților prin căsătoriile mixte, atunci când
majoritarii o să înţeleagă că ginerele/nora de etnie romă
este la fel ca ei și nu trebuie tratată diferit sau cu
suspiciune, atunci poate fi considerată o metodă de
incluziune. Acest lucru se întâmplă după mulți ani de
căsătorie. Atunci când intră într-o familie de români, un
rom caută să se depărteze de identitatea de rom, pentru că
nu dorește să aducă un prejudiciu de imagine familiei sale,
ba mai mult, unii romi consideră că nu mai aparțin etniei
rome și că au făcut un salt social important și nu își mai
doresc să fie considerați romi/țigani, cu toate că din partea
familiei de români vor fi tratați tot ca romi și vor fi priviți
cu suspiciune, iar atunci când vor face o greșeală, se va
considera că au greșit pentru că sunt romi/țigani123.
V. F., 43 de ani, femeie, etnie română, spune că până când
să facă parte dintr-o căsătorie mixtă a avut serioase rezerve
atunci când auzea de căsătorii între români și romi, în
localitatea de unde vine existau conflicte între majoritari
și romi, chiar și ea a avut probleme destul de grave cu
Interviu Ganea Ionuț Costel, expert local pe problemele romilor,
Însurăței, Brăila
123
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romii, i-a fost foarte greu să creadă că nu sunt toți la fel.
Mai târziu, l-a cunoscut pe soțul său, care este de etnie
romă, educat, cu bun-simț, dovedind prin comportamentul
lui că răul nu are etnie. De atunci, a eliminat prejudecățile
și a privit la om faptele, și nu etnia124.
Căsătoriile mixte joacă un rol foarte important în
identitatea etnică a romilor, rolul căsătoriei mixte poate fi
pozitiv sau negativ, depinde de la caz la caz, de mediul
unde se desfășoară căsătoria, de reacția din jurul celor doi
parteneri. Există o serie de factori ce o pot influența. Din
cele trei tipuri de interviuri aplicate, efectul asupra
identității rome cauzat de căsătoriile mixte este în mare
parte negativ. Indiferent de natura efectului, acest fenomen
nu poate fi combătut sau controlat.
4.3 Prejudecăţi/Stereotipuri în căsătoriile mixte
Nu există o standardizare a căsătoriilor mixte încât
să putem spune cine pe cine absoarbe sau integrează, poate
exista un echilibru, un etnic român cunoscând mai de
aproape un etnic rom poate să elimine prejudecățile și
124

Interviu V. F., 43 de ani, femeie, etnie română, căsătorită cu un etnic rom
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stereotipurile despre etnia romă, poate etnia să fie tot
timpul motiv al disputelor, „așa sunteți voi țiganii...” sau
„românului și mort dacă îi bagi degetul în gură te mușcă”.
În mare parte, tinerii care fac acest pas important pentru
viața lor nu țin cont de etnie sau mai puțin îi influenţează
acest aspect, mai ales atunci când dragostea dintre ei este
mare, de obicei, părinții din ambele părți sunt cei care
alimentează

tinerii

căsătoriți

cu

mesaje

negative

(prejudecăți), „ți-a trebuit țigan, acum suferă” sau „mai
bine ar fi fost să iei un țigan de-al tău, ai fi fost mult mai
fericită”. Trebuie să recunoaștem că există anumite
diferențe în modul de adaptare a celor doi în familiile
parentale, un etnic român este primit cu brațele deschise,
pentru romi este o bucurie să aibă un român la masă poate
fi considerată o mândrie. Nu putem vorbi de aceeași
deschidere atunci când un etnic rom intră în familia de
români, este privit cu suspiciune, este martor la glume cu
țigani, iar dacă dispare ceva din casă, primul suspect este
etnicul rom125.

125

Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
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Căsătoria este o comuniune între persoane care
împart inclusiv valori, tradiţii și obiceiuri126. Nimeni nu
are dreptul să intervină între doi oameni care se iubesc,
nici principiile, nici societatea sau orice alt tip de barieră,
ca de exemplu etnia, religia etc. Căsătoriile mixte nu pot fi
o metodă de integrare sau incluziune, însă cu siguranță
unul dintre cei doi va face un pas în „cercul” celuilalt ori
vor găsi un echilibru care să îi ajute să conviețuiască127.
Asimilarea etnică este la latitudinea individuală, dacă și
căsătoriile mixte sunt pentru a fugi de etnie, dar vor fi
imediat asimilați128.
Fenomenul căsătoriilor mixte se întâmplă chiar și
în comunitățile tradiționale, în comunitatea de romi ursari
din Simileasca (Buzău), căsătoriile mixte sunt din ce în ce
mai frecvente, în special romii se căsătoresc cu românce,
au un trai normal, fetele române fiind foarte respectate în
comunitate (o gajia), „există o vorbă din bătrâni care

Interviu Duminică Gelu, sociolog, activist rom, Fundația Agenția de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”
127 Interviu Margean Denise Sabina, medic rezident, activistă romă - provine
din familie tradițională romă
128 Interviu Balan Semiramida, activistă romă, Agenția de Dezvoltare
Comunitară „Inter-Activă”
126
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spune că un român între țigani trăiește regește, un țigan
între români, mai greu”129.
Există foarte multe cazuri de căsătorii mixte,
situația diferă de la familie la familie, atunci când unul
dintre parteneri este român, este foarte bine primit în
familia de romi, pe când cel de etnie romă este acceptat
mai greu de familia de români, de la bun început este privit
cu scepticism, trebuie să treacă foarte mult timp să fie
acceptat în familie, iar această acceptare se face de dragul
fetei/băiatului român și în mare parte este considerat un
compromis130.
Situația diferă și din punct de vedere al genului,
sunt căsătorii mixte în care observăm că mult mai bine se
încadrează o fată majoritară în familia romă decât o fată
de etnie romă în familie majoritară. Romii acceptă mai
ușor o fată majoritară, au grijă la limbaj, empatizează cu
fata (mai ales dacă soacra are și fată), sunt puțin și mândri
că au „noră română”. Pe de altă parte, o fată de etnie romă,
într-o familie majoritară, întotdeauna va fi ca un ghimpe
Interviu Țurcan Andreea Elena, expert local pe problemele romilor,
Primăria Buzău, provine din familie tradițională romă
130 Interviu Ganea Ionuț Costel, expert local pe problemele romilor,
Însurăței, Brăila
129
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în acea familie (fata de etnie romă poate să fie inteligentă,
frumoasă și bogată), va fi ca o „pată” pe familia respectivă
(părerea rudelor contează, „uite ce a luat nepotul, o
țigancă”), vor căuta soluții ca fata să aibă cât mai puține
legături cu familia ei și dacă vin și nepoți, va fi o sursă de
glume răutăcioase, vor fi „pui de țigan sau ţigănuşii”. Pe
când băieţii romi, unii se integrează mai bine, au caractere
puternice, se impun mai bine și întotdeauna vor să le arate
socrilor români cât de buni sunt pentru fiicele lor. Alții
sunt la aprecierea fetei majoritare, părerea ei va conta
întotdeauna, familia va face ca ea, cu frica să nu o piardă.
Fiecare căsătorie mixtă are particularitățile ei, depinde de
fiecare individ în parte131.
C. F., 40 de ani, femeie, etnie română, căsătorită
cu un etnic rom, spune că socrii și părinții ei nu au fost de
acord cu căsătoria ei cu un rom și a avut foarte mult de
suferit, Părinții ei fac parte din înalta societate și nu au
conceput ca ea să se căsătorească cu un rom132. Lucru
confirmat și de soțul ei, C. C., 41 de ani, bărbat, etnie

131
132

Interviu Neculai Iulia, mediatoare sanitară, Ulmu, Brăila
Interviu C. F., 40 de ani, femeie, etnie română, căsătorită cu etnic rom
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romă, „socrii mei m-au reclamat la poliție că i-am furat
inima fetei lor”133.
Prejudecățile și stereotipurile sunt atât de mult
impregnate în mentalitatea unor majoritari, încât nu pot
accepta ca fata/băiatul lor să se căsătorească cu o persoană
de etnie romă. N. M., 42 de ani, femeie, etnie română,
spune că a întâmpinat probleme cu părinții ei atunci când
s-a căsătorit cu soțul ei, care este de etnie romă. Această
respingere, spune N. M., se datorează mentalității
învechite,

ideii

impregnate

adânc

în

mentalul

majoritarilor, „român cu român, țigan cu țigan”, și astăzi
vecinii și prietenii își dau coate când o văd alături de soțul
ei134.
Astfel, rasismul se resimte destul de puternic și
asupra căsătoriilor mixte, cu efecte destul de grave asupra
stimei de sine, autoidentificării etnice și incluziunii
sociale.

133
134

Interviu C. C., 41 de ani, bărbat, etnie romă, căsătorit cu etnică română
Interviu N. M., 42 de ani, femeie, etnie romă, căsătorită cu etnic rom
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4.4 Căsătoria mixtă – metodă de integrare sau
pierdere a identităţii etnice rome
Atunci când nu e nici un factor de influență pentru
a exista o dominare etnică din partea unei părți și se
conviețuiește

în

respect,

dragoste,

siguranță

și

responsabilitate familială, în căsătoriile mixte între romi și
neromi, ca în orice familie, există liberul arbitru al
fiecăruia, ce alege să împrumute de la celălalt partener.
Transformările pot fi pozitive și se văd cel mai mult în
creșterea copiilor. Familiile mixte îşi formează propriul
sistem de valori care combină practicile cele mai bune din
ambele tradiții/culturi. Așadar, copiii din familiile mixte,
romi cu neromi, știu valoarea muncii, sunt mai cuminți,
mai respectuoși, dispuși să ajute, au obiective de viață bine
conturate, au stima de sine, sunt toleranți. Toate acestea
arată că trăiesc într-un climat familial frumos, propice unei
dezvoltări sănătoase, cu principii și concepții de viață
foarte bine conturate135.
Sunt romi care sunt activi în societate, lucrează cu
majoritarii, locuiesc printre majoritari și nu acceptă ideea
căsătoriei mixte. S.M., 38 de ani, femeie, etnie romă,
135 Interviu David Manina, secretară Asociația Partida Romilor „ProEuropa”, sucursala Brăila
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consideră că nu poate accepta niciodată o căsătorie mixtă,
datorită nivelului de discriminare existent. Mai consideră
că pot apăra discordanțe în familie datorită tradiţiilor, fie
discuții ale familiilor acestora în care pot apărea simple
cuvinte/adresări/idei cu și despre romi sau români136. S.
C., 50 de ani, bărbat, etnie romă, consideră că chiar dacă
trăiește printre români și nu are o problemă cu aceștia,
partenera de viață trebuie să fie de aceeași etnie, „am
prieteni romi care s-au căsătorit cu fete române și, la
prima ceartă, partenerele de viață îi jignesc cu cuvântul
țigan”137.
Nu putem discuta de o metodă de integrare voită
prin căsătoriile mixte, pierderea identității se întâmplă
involuntar, nu există o strategie sau vreun plan personal în
care prin acest tip de căsătorie să se întâmple ceva anume.
Totul pornește de la o relație de dragoste, dacă unul din
tineri are o gândire bazată pe prejudecăți și stereotipuri,
acea căsătorie nu are loc. Identitatea etnică suferă
modificări în căsătoria mixtă datorită mai multor factori,
și anume:
136
137

Interviu S. M., 32 de ani, femeie, etnie romă
Interviu S. C., 50 de ani, bărbat, etnie romă
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Implicarea familiei parentale, care nu este de acord
cu căsătoria.



Dominarea în căsătorie, cine domină mai mult
acela își va impune identitatea.



Copiii – teama de a nu trece și ei prin ceea ce a
trecut tatăl sau mama de etnie romă (segregare
școlară, ironii cu temă etnică, stimă de sine
scăzută).



Promovarea în mass-media a știrilor cu tentă
negativă a etniei rome138.
Identitatea romă este fragilă, incluziunea sau

integrarea romilor a devenit sinonimă cu asimilarea
romilor, în momentul când devii un cetățean educat, cu
statut financiar bun, nu mai aparţii etniei rome. Identitatea
romă este creionată de majoritari pe criterii negative, de
aceea nici nu este abordată corespunzător ca în cazul
celorlalte etnii139.

138
139

Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
Interviu Matei Nelu, activist rom, Asociația DANROM
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Capitolul V
Concluzii și recomandări
O primă și importantă concluzie este legată de
identitatea etnică a romilor în societatea modernă, care
este destul de fragilă și diferă față de principiile altor
minorități naționale, fiind creionată de majoritari pe
principii stereotipale. Putem vorbi astfel de un profil
identitar etnic vulnerabil, în care romii nu se regăsesc.
Dacă sclavia, Holocaustul și politicile publice de
asimilare din perioada comunistă ar fi fost asumate de
statul român și oferite publicului larg ca făcând parte din
istoria națională, mai ales prin sistemul educațional,
probabil că astăzi majoritarii ar fi înțeles mult mai bine
decalajul educațional dintre romi și ei. Dar cum aceste
tragedii istorice nu sunt cunoscute decât de cei care doresc
să aprofundeze acest subiect prin studiu individual,
importanța lor istorică și antropologică se pierde în
tumultul vieții cotidiene. Fără aceste cunoștințe istorice
importante, majoritarii continuă să creioneze un profil
identitar pe bază de stereotipuri și prejudecăți, generator
de acte de rasism exacerbate, nefirești secolului în care
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trăim, clamat ca fiind al modernismului, toleranței și
globalizării.
Cu toate aceste elemente vulnerabile identitare,
datorită presiunii rasiste și unui stat care nu pune preț pe
identitatea etnică a minorității rome, romii reușesc cu greu
să promoveze elemente sănătoase bazate pe tradițiile și
cultura romă, fiind într-o continuă luptă cu discriminarea.
Asumarea identitară la romi devine astfel o
problemă socială, foarte mulți tineri de etnie romă nu mai
doresc să își asume identitatea etnică datorită presiunii
atitudinii antirome promovate tacit de întreaga societate
românească. Este destul de greu să îți asumi o imagine
negativă care nu îți aparține, când, de fapt, asumarea
identitară etnică trebuie să fie o decizie bazată pe principii
și elemente culturale ce aparțin etniei.
Societatea românească încă nu demonstrează că a
evoluat și nu își ia în serios rolul de stat democratic. Întro societate în care școala este o pseudoșcoală, istoria este
o pseudo-istorie, rasismul prinde foarte ușor rădăcini
adânci, care în timp poate duce către extremism.
Migrația are un rol foarte important în pierderea identității
etnice a romilor. Dispariția anumitor tradiții, datorită
127

gradului de sărăcie ridicat și meseriilor pe care romii
tradiționali le practicau, dar nu mai au căutare pe piața
muncii fiind nevoiți să plece din țară, a creat un
dezechilibru identitar prin pierderea anumitor elemente
care construiesc identitatea etnică. O mare parte a romilor
sunt nevoiți să se recalifice, pierzând contactul cu
meseriile tradiționale care erau un principal element de
definire a neamului. Rolul femeii, rolul bărbatului au
suferit modificări masive datorită faptului că unul din
membrii familiei a fost nevoit să plece din țară din motive
economice.
O a doua concluzie importantă este legată de
căsătoriile mixte și efectele acestora asupra identității
etnice rome, acest tip de mariaj fiind frecvent întâlnit. Nu
putem vorbi de o strategie în acest caz, deoarece, firesc,
este un fenomen involuntar și necontrolabil. În acest tip de
mariaj întâlnim atitudini diferite de la caz la caz. Este clar
un singur lucru, dacă doi tineri de etnii diferite (romă și
neromă) se iubesc și hotărăsc să își asume acest pas
important în viața lor, nu au prejudecăți și stereotipuri unul
față de celălalt sau, cel puțin, le-au eliminat. În mod firesc,
acest tip de căsătorie ar trebui să constituie un avantaj
128

datorită mixtului cultural/tradițional, în realitate unul
dintre cei doi va ceda din punct de vedere etnic identitar și
în mod evident cedează partenerul de etnie romă care vine
cu un bagaj etnic negativ.
În general, presiunea rasistă în căsătoriile mixte
este pusă de familiile parentale, părinții alimentează
continuu cu idei bazate pe prejudecăți și stereotipuri, în
special acest tip de presiune se întâmplă din partea familiei
nerome, care acceptă cel mai greu acest tip de mariaj.
Identitatea etnică romă este afectată de căsătoriile
mixte, în mare parte a cazurilor partenerul de etnie romă
cedează și nu își mai recunoaște apartenenţa la etnia romă,
considerând că poate scăpa de imaginea negativă atribuită
de majoritari etniei rome. Există și o categorie de căsătorii
mixte în care apare biculturalitatea.
Dacă în 2007 aproape jumătate din populaţie, mai precis
46%, nu ar fi dorit să aibă rude prin alianţă de etnie romă
(CNCD, 2007, p. 66), în 2019, procentul acestora a scăzut
la 29% (CNCD, 2019, p. 2). Sunt zeci de cupluri care nu
au ţinut cont de etnia partenerului. Alţii, în schimb precum familia sau prietenii -, ţin cont, canalizându-şi
prejudecăţile şi stereotipurile despre „cealaltă” etnie în
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raporturile lor cu familia mixtă. Mulţi romi aflaţi în
căsătorii mixte preferă să îşi ascundă sau nege originea
etnică, pentru a nu întâmpina prejudecăţile familiei
partenerului lor. Alţii, cei mai mulţi, de altfel, sunt nevoiţi
să înghită constant referinţele peiorative la „ţigani”, el sau
ea fiind, desigur, excepţia…140.
În foarte puține cazuri întâlnim eliminarea
prejudecăților prin căsătoriile mixte, atunci când
majoritarii o să înţeleagă că ginerele/nora de etnie romă
este la fel ca ei și nu trebuie tratată diferit sau cu
suspiciune, atunci poate fi considerată o metodă de
incluziune, iar etnia poate fi prezentată doar din concepții
culturale. Acest lucru se întâmplă după mulți ani de
căsătorie.
Sunt foarte mulți copii născuți în familii mixte care
sunt cetățeni români, sunt etnici romi și români. Prin
educația oferită copiilor de ambii părinți, copiii se pot
bucura de bi-culturalitate.

Când iubeşti... mai contează că e rom(ân)?! Ciprian Necula
(https://m.adevarul.ro/news/societate/cand-iubestimai-conteaza-e-roman1_5ccf21df445219c57e476c5d/index.html?fbclid=IwAR0djkCqvBq2kGurL
a-b1F2E2sUo7RIMp0MPJtXiOmGnmBdVJH35iev3Y28 )
140

130

Căsătoriile mixte joacă un rol foarte important în
identitatea etnică a romilor, rolul căsătoriei mixte poate fi
pozitiv sau negativ, depinde de la caz la caz, de mediul
unde se desfășoară căsătoria, de reacția din jurul celor doi
parteneri. Există o serie de factori ce pot influența. Din
cele trei tipuri de interviuri aplicate, efectul asupra
identității rome cauzat de căsătoriile mixte este în mare
parte negativ. Indiferent de natura efectului, acest fenomen
nu poate fi combătut sau controlat.
Sunt foarte mulți romi care nu și-au dorit o
căsătorie

mixtă

de

teama

atitudinii

rasiste

a

partenerului/partenerei sau familiei acestora. Pe de altă
parte există o categorie de romi care consideră că prin
căsătoriile mixte pot scăpa de „bagajul” negativ pe care îl
oferă identitatea romă, lucru care din cercetare nu a reieșit
ca fiind o reușită. Identitatea etnică suferă modificări în
căsătoria mixtă datorită mai multor factori, și anume:
implicarea familiei parentale, care nu este de acord cu
căsătoria; dominarea în căsătorie, cine domină mai mult
acela își va impune identitatea; copiii – teama de a nu trece
și ei prin ceea ce a trecut tatăl sau mama de etnie romă
(segregare școlară, ironii cu temă etnică, stimă de sine
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scăzută); promovarea în mass-media a știrilor cu tentă
negativă a etniei rome.
Este din ce în ce mai evidentă importanța
promovării culturii rome, statul trebuie să se implice în
mod direct în această problemă și să respecte statutul
romilor de minoritate națională prin înființarea unui
Muzeu al Culturii Identitare Rome, Teatrul Romilor,
monumente istorice și, cel mai important, menționarea în
manualele de istorie a tragediilor istorice prin care au
trecut romii, viziuni sociale și politice care pot detensiona
situațiile de criză, pot ridica gradul de educație civică
multiculturală și pot stabiliza uniunea statală a României,
într-o lume care se vrea globalizată prin unicitatea fiecărui
stat în parte.
Identitatea etnică romă trebuie întărită și bazată pe
elementele atât de valoroase ale identității noastre
culturale. Aici ar trebui să-și joace rolul asumat
reprezentanții politici ai romilor, atâția câți sunt, activiștii
organizațiilor etniei rome, liderii formali ai colectivităților
de romi, uniți de un singur crez, cel al promovării păstrării
valorilor culturale rome și ridicarea acestora la gradul de
mândrie colectivă.
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Atât timp cât aceste elemente nu sunt suficient de
cunoscute, asumarea identității etnice se va face într-un
număr restrâns, ceea ce va genera cea mai gravă problemă:
„moartea” lentă a romilor.
Autoidentificarea etnică rămâne principala metodă
de asumare identitară pentru toți romii, fie că sunt
vorbitori sau nevorbitori de limba romani, fie că sunt sau
nu tradiționali, asumarea etnică rămâne un act de voință,
de care noi, cu toții, trebuie să-l facem dorit.
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Anexa 1

INTERVIU
TIP I
1. Introducere
• Prezentarea scopului cercetării
• Explicarea regulilor de discuție

2. Date personale
Nume și prenume: ……………………………….
Nr. de telefon: ………………………………………..
Sex:
a. Masculin
b. Feminin
Căsătorit(ă)
a. Da
b. Nu
c. Concubinaj
Vârsta: …….
Etnia ………..
Ocupație:……………………………..
Limbi vorbite în casă:
a. româna
b. romani
c. Maghiara
Ultima școală absolvită:
a. Fără școală b. 4 clase c. 8 clase d. 10 clasee. 12
clase f. Facultate g. Studii postuniversitare
Mediul

a. Rural

b. Urban

3. Identitate etnică
3.1 Ce înseamnă pentru dv. să fiți
rom/român? Care sunt elementele care vă
identifică din punct de vedere etnic?
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3.2 Sunteți mândru/ă de etnia
dv.?Considerați că imaginea publică a
etniei din care faceți parte nu vă
reprezintă și vă aduce un prejudiciu de
imagine?

3.3 Vă simțiți afectat/ă atunci când cei din
jur adresează injurii la general etniei din
care faceți parte?
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4. Căsătoriile mixte
4.1 Ce părere aveți despre căsătoriile
mixte?Partenerul dv. ce etnie are?
(dezvoltați răspunsul)

4.2 Ați întâmpinat probleme cu familia dv.
și a soțului/soției dv. atunci când v-ați
căsătorit din cauza etniei? Cum v-au
perceput cei din jur (prietenii, vecinii
etc.)?
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4.3 Considerați că a fost afectată
identitatea etnică a dv., cât și a
partenerului / partenerei dv. în urma
căsătoriei?

4.4 Ați impus sau v-a fost impus vreodată
în mariajul dv. de către
partener/parteneră respectarea anumitor
tradiții provenite de la părinții/bunicii
dv.?
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Anexa 2

INTERVIU
TIP II
Nume și prenume
Asociația
Localitate
Județul
Telefon
Acest interviu este un instrument în cadrul realizării
lucrării de disertație cu titlul „Căsătoriile mixte şi
efectele acestora asupra identităţii etnice rome”, lucrare
ce are ca obiectiv principal modul de a arăta cum este
afectată identitatea romă prin căsătoriile mixte dintre
romi și neromi și care sunt efectele acestor schimbări.
Totodată, să contureze un cadru coerent a ceea ce
înseamnă identitatea romă.
În calitatea dumneavoastră de activist rom vă
rugăm să răspundeți la următoarele întrebări. Menționez
că acest interviu va apărea în cadrul lucrării ca sursă
oficială.

141

1. Cum descrieți dv. identitatea etnică a romilor în
societatea modernă?
2. Există politici publice destinate identității etnice a
romilor?
3. Care credeți că sunt cele mai răspândite prejudecăți
și stereotipuri despre romi? Au acestea un efect negativ
asupra asumării identității etnice a romilor?
4. Cum descrieți căsătoriile la romi în societatea
modernă? Mai sunt respectate tradițiile?
5. Ce părere aveți despre căsătoriile mixte dintre romi
și neromi? Considerați că sunt o metodă de absorbție
etnică a romilor de către majoritari? Poate fi considerată
o metodă de integrare?
6. Prin căsătoriile mixte considerați că pot fi
eliminate stereotipurile și prejudecățile despre etnia
romă?
7. Pot fi căsătoriile mixte o metodă de îmbunătățire
sau de scădere a stimei de sine pentru etnicii romi?
8. Din punctul dv. de vedere, care credeți că sunt
efectele căsătoriilor mixte dintre romi și neromi pe
termen scurt și lung?
(Notă: Vă rog să răspundeți detaliat la fiecare întrebare)
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Anexa 3

INTERVIU
TIP III
Nume și prenume
Localitate
Județul
Telefon
Acest interviu este un instrument în cadrul
realizării lucrării de disertație cu titlul „Căsătoriile mixte
şi efectele acestora asupra identităţii etnice rome”,
lucrare ce are ca obiectiv principal modul de a arăta cum
este afectată identitatea romă prin căsătoriile mixte dintre
romi și neromi și care sunt efectele acestor schimbări.
Totodată, să contureze un cadru coerent a ceea ce
înseamnă identitatea romă.
În calitatea dumneavoastră de reprezentant
formal prin funcția ___________________________
vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări.
Menționez că acest interviu va apărea în cadrul lucrării ca
sursă oficială.
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1. Care considerați că sunt elementele de
identificare a etniei rome?
2. Considerați că statul român sprijină cultura
identitară romă?
3. Romii din zona dv. prin ce elemente se identifică
precum etnici romi?
4. Cum descrieți căsătoriile la romi în societatea
modernă? Mai sunt respectate tradițiile?
5. În zona dv. există cazuri de căsătorii mixte între
romi și neromi? Cum conviețuiesc aceștia? Ați
remarcat anumite schimbări pozitive sau
negative?
6. Pot fi căsătoriile mixte dintre romi și neromi o
metodă de integrare socială, de eliminare a
prejudecăților și stereotipurilor? Sau considerați
că acest tip de căsătorii poate afecta identitatea
culturală a uneia dintre etnii?
7. Pot fi căsătoriile mixte o metodă de îmbunătățire
sau de scădere a stimei de sine pentru etnicii
romi?
(Notă: Vă rog să răspundeți detaliat la fiecare
întrebare)
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