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Drepturile minorităţilor etnice din România
în context european
În data de 17 şi 18 iunie, Centrul Europe
Direct Timis a cărui structura gazdă este
Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany a
organizat la Timişoara două workshop-uri
pe tema drepturile minorităţilor etnice din
Timişoara.
Scopul întâlnirilor a fost acela de a stimula
cooperarea între reprezentanţii ONGurilor şi reprezentaţii instituţilor din
Timişoara cu privire la drepturile
minorităţilor etnice, identificarea de
modele de succes/instrumente de
acomodare a diversităţii la nivel local.
Primul workshop, organizat în data de 17
iunie a abordat problematica minorităţii
romilor din Timişoara. La acest eveniment
au participat ONG-uri si institutii care se
ocupă de promovarea interesului
persoanelor de etnie romă şi incluziunea
acestora la nivel local.
Dezbaterea s-a centrat pe schimb de bune
practici, începând cu un joc de cunoaştere
a participanţilor între ei şi continuând cu
prezentarea unor proiecte de sucees
realizate
de
institutţii/ong-urile
participante. Scopul general a fost
promovarea
unei
atitudini
antidiscriminare, printr-o mai bună
înţelegere a culturii şi mentalităţii rome.
Tot în cadrul acestui workshop un
reprezentant al Asociaţiei Femeilor Ţigănci
“Pentru copii noştri” a prezentat pe scurt
cîteva date despre istoria romilor, de unde
provin, modul în care au fost trataţi de-a
Centrul Europe Direct Timis
E-mail: europedirect@bethany.ro
Web: europedirect.bethany.ro

lungul istoriei. Un alt aspect interesant a
fost despre cultura romilor şi păstrarea
identităţii acestora. Nu mulţi sunt cei care
înţeleg, de ce femeile rome se căsătoresc
de tinere, ce înseamnă judecata
ţigănească sau alte supersitiţii, deoarece
este greu să accepţi ceea ce nu înţelegi,
fapt pentru care organizatorii şi-au propus
prin aceste prezentări să elimine unele din
prejudecăţile oamenilor cu privire la
persoanele de etnie romă.
În concluzie workshopul a subliniat nevoia
unor
întâlniri
permanente
între
reprezentanţii ONG şi reprezentanţii
instituţilor de stat cu privire la respectarea
drepturilor persoanelor de etnie roma,
incluziunea în muncă a femeilor de etnie
roma, şi aspectul cel mai important
întocmirea actelor de identitate.

În data de 18 iunie workshopul
“Drepturile minorităţilor etnice în context
european, a continuat intalnirea de lucru
cu celalalte minoritati etnice din Timişoara
şi anume: Forumul Democrat al
Germanilor din Banat, Uniunea Bulgară
din Banat România, Uniunea sârbilor din
Banat, Uniunea ucrainienilor din România,
Comunitatea evreilor din Banat.
Dezbaterea din cadrul workshopului şi-a
propus să aducă pe agenda de discuţii,
situaţia minorităţilor etnice din România
în contextul actual, urmărind modul în
care autorităţile române şi-au realizat
obligaţiile şi responsabilităţile asumate
înaintea aderării la Uniunea Europeană.
Întâlnirea de lucru s-a derulat sub formă
de discuţii şi cunoaştere, ideea fiind de a
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împărtăşi experienţe în modul de
abordare a problemelor de păstrare a
identităţii culturale, proiecte de succes
derulate
de
minorităţile
etnice
participante, şi câteva curiozităţi specifice
fiecărui popor în parte.

Alegeri europarlamentare 2009
Pe site-ul Parlamentului European se pot
găsi primele rezultate privind alegerile
europarlamentare din 4-7 iunie derulate
la nivelul Uniunii Europene.












Şi iată ce spun graficele:
•

Din punct de vedere al grupărilor
politice de la nivelul Uniunii
Europene, situaţia stă în felul următor:
 Grupul
Partidului
Popular
European
(Creştin-Democrat),
rămâne în continuare gruparea
politică cea mai reprezentativă la
nivelul Parlamentului European,
aceasta totalizând în urma
alegerilor 264 de locuri, ceea ce
reprezintă 35,9% din numărul total
de locuri.
 PES : Grupul Socialist din
Parlamentul European-ocupă 161
de locuri, adică 21,9% din totalul
locurilor.
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ALDE : Grupul Alianţei Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa ocupă
80 de locuri 10,9%.
UEN : Grupul Uniunea pentru
Europa Naţiunilor ocupă 35 de
locuri, reprezentând 4,8%.
GREENS/
EFA
:
Grupul
Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
ocupă 53 de locuri, adică 7,2% din
numărul total de locuri.
GUE/ NGL : Grupul Confederal al
Stângii Unite Europene/Stânga
Verde Nordică, ocupă 32 de locuri,
4,3%.
IND/ DEM : Grupul Independenţă
şi Democraţie ocupă 18 locuri,
2,4%
Others : Alte grupări politice sau
independenţi ocupă 93 de locuri,
adică 12,6% din numărul total de
locuri.







•

În ceea ce priveşte numărul
persoanelor participante la alegeri, se
observă o scădere a numărului de
votanţi la nivelul Uniunii Europene,
faţă de alegerile precedente pentru
Parlamentul European.
 În anul 1979, UE9 (9 state
membre), s-a realizat o rată a
participării la vot de 61,99%.
 Pentru anul 1984 - EU10, s-a
realizat o rată a participării la
vot de 58.98%.
 Pentru anul 1989 - EU12, s-a
realizat o rată de participare la
nivelul statelor membre de
58.41%.
 În anul 1994 - EU12, s-a realizat
o rată de participare la vot la
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În anul 2009 la nivelul Uniunii
Europene, rata de participare
pentru
alegerile
europarlamentare a fost de
43.08%.

În
România,
alegerile
europarlamentare au fost
câştigate de cei de la gruparea
politică
PSD-PC,
aceştia
totalizând un număr de
procente de 31,07%, urmată
de PDL cu un număr de
procente 29,71% şi PNL
14,52%.
De asemenea nici România nu stă
foarte bine cu participarea la vot,
observându-se o scădere faţă de
anul 2007. Dacă în anul 2007,
numărul votanţilor a fost de
29,47%, în anul 2009 s-a constatat
o participare de 27,67%.


•

nivelul statelor membre de
56.67%.
Pentru anul 1999 - EU15, s-a
realizat o rată de participare de
49.51%.
Pentru anul 2004 - EU25, s-a
realizat o rată de participare de
45.47%.

Imaginează-ţi o lume nouă concurs de
fotografie
“Imaginaţia este mai importantă decât
cunoaşterea. Cunoaşterea este limitată la tot
ce ştim şi înţelegem, în timp ce imaginaţia
îmbrăţişează lumea întreagă”
(Albert
Einstein)

Premize
Lumea noastră se confruntă azi cu
schimbări globale, motiv pentru care
devine tot mai instabilă şi mai inegală. În
acest timp al schimbărilor rapide, avem
nevoie să fim flexibili, creativi şi să
profităm la maxim de capacităţile umane.
Recuperarea va depinde în mod clar, de
creativitate şi inovare.
Sub tutela Anului European al Creativităţii
şi Inovării AECI-2009, Comisia Europeană a
lansat
concursul
de
fotografie
"Imaginează-ţi o lume nouă".
Pentru acest concurs, Comisia Europeană
invită toţi fotografii profesionişti şi
amatori, studenţii în fotografie şi pe toţi
cei talentaţi să îşi prezinte fotografiile la
concursul "Imaginează-ţi o lume nouă".
Poate participa orice persoană care
locuieşte într-un stat membru al Uniunii
Europene, într-o ţara candidata sau in
Islanda, Liechtenstein sau Norvegia, care
impartaseste pasiunea pentru fotografie.
Lucrările prezentate vor fi evaluate de
către un juriu internaţional alcătuit din
profesionişti renumiţi din domeniul
fotografiei şi al artelor. Juriul va fi condus
de profesorul de fotografie Chris
Wainwright,
preşedintele
European
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League of Institutes of the Arts (ELIA), şi
va fi format din: Claude Bussac ,
directoarea PhotoEspańa, Spania; François
Hébel , directorul Rencontres d'Arles,
Franta; Orsolya Kőrösi , directoarea
executiva a Hungarian House of
Photography, Ungaria; Vangelis Ioakimidis
, directorul Thessaloniki Museum of
Photography, Grecia; Elina Brotherus ,
fotograf si artista video, Finlanda; Klavdij
Sluban , fotograf francez de origine
slovenă.

Ca să puteţi participa trebuie să ţineţi cont
de următoarele:
-

-

-

trebuie să vă înscrieţi online, prin
completarea unui formular;
participanţii trebuie să confirme că
materialul este produs de ei, şi că nu
sunt încălcate regulile copyright-ului;
trebuie să aveţi consimţământul
persoanelor din fotografie, iar pentru
copii minori-consimţământul
părinţilor;
se pot trimite între 2-4 fotografii
legate de tema propusă
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Câştigătorii vor primi premii constând în
aparat de fotografiat digital sau
echipament fotografic şi excursii în oraşe
din Uniunea Europeană.
Termenul limită pentru prezentarea
fotografiilor este 31 august 2009.
Mai multe informaţii la:
http://www.imagine2009.eu/

Un scaun gol marchează acordarea
Premiului Saharov lui Hu Jia
Hu Jia este un activist si dizident
chinez din Republica populară Chineza.
Munca sa s-a axat pe mişcarea
democratică din China, acţiuni privind
protecţia mediului şi problema HIV/SIDA
in China. Hu este directorul June Fourth
Heritage & Culture Association, şi a fost
implicat in problema SIDA ca director
executiv al Beijing Aizhixing Institute of
Health Education şi ca unul din membrii
organizaţiei non-guvernamentale Loving
Source. Pentru activismul său, a primit
premii de la mai multe instituţii europene.
In 27, decembrie 2007, Hu a fost
deţinut ca facand parte dintr-un grup de
dizidenţi in cadrul manifestărilor de
Craciun. In data de 3 aprilie 2008 a fost
condamnat la 3.5 ani de inchisoare deşi a
pledat nevinovat la procesul din martie
2008.
Parlamentul European a acordat
Premiul Saharov disidentului chinez Hu
Jia. Acesta este in momentul de faţă in
inchisoare, dar soţia lui a vorbit
deputatilor europeni din Beijing, unde se
afla in arest la domiciliu. Zeng Jinyan a
vorbit despre starea de sănătate precara a
soţului ei si despre lupta sa continuă
pentru drepturile omului. Un scaun gol,
simbolic a fost asezat in mijlocul aulei
pentru Hu Jia.
Zeng Jinyan a spus că i s-a interzis
să vorbească soţului său, cand l-a vizitat
ultima dată, pe 21 noiembrie, despre
faptul că acesta a primit Premiul Saharov:
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„Amandoi am fost preveniti că este
interzis să vorbim despre premiu“.
Preşedintele Parlamentului European,
Hans-Gert Pöttering, a spus că Hu Jia „a
fost numit pentru Premiul Saharov ca
reprezentant al vocilor reprimate din
China şi Tibet, dar astăzi vom auzi această
voce“. Elena Bonner, văduva lui Andrei
Saharov, a fost prezentă la Parlamentul
European cu ocazia acordării premiului.
Reprimarea nu a reuşit să oprească
vocile curajului
In
deschiderea
ceremoniei,
domnul Pöttering a spus că „astăzi ne
amintim de scopul Uniunii noastre, o forţă
pentru pace, progres si drepturile
omului“. Citandu-l pe doctorul Andrei
Saharov, Pöttering a spus că „este
imposibil sa obţinem unul din aceste
obiective dacă celelalte două sunt
ignorate“.
„In 1988, unul din primii laureaţi ai
Premiului Saharov, Nelson Mandela, era in
inchisoare. In 1988 aveam un scaun gol
pentru Andrei Saharov, astăzi avem
scaunul gol pentru Hu Jia“, a mai spus
domnul Hans-Gert Pöttering. Dumnealui
a subliniat faptul că „susţinem drepturile
omului in calitate de prieteni ai poporului
chinez şi ştim cat de multe putem face
impreună pentru pace şi progres”.

Zeng Jinyan: vocea lui Hu Jia
Deputaţii europeni au ascultat un discurs
inregistrat al soţiei lui Hu Jia, Zeng Jinyan,
ea insăşi activistă pentru drepturile
omului, aflată in momentul de faţă in
arest la domiciliu. Vorbind in numele
soţului său, Zeng Jinyan a spus: „Poate
Parlamentul European s-a gândit la
activitatea mea in domeniul SIDA şi in cel
al mediului inconjurător, pentru că ce am
facut in domeniul drepturilor omului nu
este deloc suficient si pentru acestea va
trebui să imi dublez eforturile“.
Zeng Jinyan a spus că Hu Jia nu este
singurul prizonier in China. „Uneori preţul
care trebuie plătit este foarte, foarte
mare“. Atat activiştii, cat si rudele lor au
fost „harţuiţi de poliţie, şi-au pierdut
locurile de muncă sau trăiesc sub arest la
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domiciliu. Şi, mai grav, mulţi au fost
judecaţi si condamnaţi“, a mai spus
aceasta. Hi Jia spera sa fie ultimul
prizonier politic, a adaugat Zeng Jinyan.
Sprijin pentru activistii persecutaţi si
familiile acestora.
Hu Jia a spus in multe randuri că vrea să
infiinţeze o reţea de sprijin pentru a ajuta
familiile activiştilor pentru drepturile
omului, pentru a le oferi sprijin moral:
„Voi folosi cei 50.000 de euro pe care ii
vor primi de la Parlamentul European
pentru a pune bazele acestei retele“, este
mesajul soţiei laureatului de anul acesta al
Premiului Saharov.
Sursa: http://www.euractiv.ro/uniuneaeuropeana

Noutăţi- Fonduri structurale!!!!!!!!!!!!!
La sfarsitul lunii iulie va fi relansată
depunerea de proiecte în cadrul POR, Axa
4, DMI 4.3. Sprijinirea dezvoltării
microîntreprinderilor.
Refinanţarea acordată în cadrul
POR se va majora de la 20% la 30%, acest
element de noutate urmând să fie cuprins
în normele de aplicare ale Ordonanţei de
Urgenţă 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenta, publicata in Monitorul

Oficial saptamana trecuta, pe 17 iunie
2009.
Pentru beneficiarii POR, aceasta finantare
va fi acordata dupa cum urmeaza:
15% in baza contractului de finantare a
proiectului
15% dupa semnarea contractelor de
lucrari.

Comisia doreşte ca cetăţenii să navigheze pe
Internet fără frontiere
Comisia Europeană a lansat un nou
instrument online care oferă sfaturi
practice privind „drepturile digitale” ale
consumatorilor în conformitate cu
legislaţia UE.
Acest instrument se numeşte
eYouGuide şi abordează probleme ale
consumatorilor precum drepturile acestora
în relaţia cu furnizorul de servicii de
Internet de bandă largă, cumpărăturile pe
Internet, descărcarea de muzică şi
protejarea propriilor date cu caracter
personal online şi pe site-urile de
socializare în reţea.
“În UE, drepturile consumatorilor
online nu ar trebui să depindă de locul în
care se află sediul unei societăţi sau al unui
site web. Graniţele naţionale nu ar trebui
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să mai complice vieţile consumatorilor
europeni atunci când aceştia utilizează
Internetul pentru a cumpăra o carte sau
pentru a descărca o melodie”, a spus
Viviane Reding, comisar UE pentru
societatea informaţională şi media.
Un
studiu
efectuat
de
Eurobarometru arată că în continuare
consumatorii nu au încredere în utilizarea
internetului atunci când vine vorba despre
tranzacţiile online. De exemplu doar 12%
din utilizatorii de Internet din UE se simt
în siguranţă atunci când efectuează
tranzacţii pe Internet, 39% din utilizatori
au îndoieli serioase legate de siguranţă, iar
42% nu îndrăznesc să efectueze tranzacţii
financiare online. 65% din utilizatorii de
Internet din UE nu ştiu de unde să obţină
informaţii şi sfaturi privind comerţul
transfrontalier în cadrul UE. O treime din

consumatori ar lua în considerare varianta
achiziţiilor online dintr-o altă ţară,
considerând că ar fi mai bine sau mai
ieftin, dar numai 7% fac efectiv astfel de
achiziţii.
Site-ul
eYouGuide, doreşte să
întărească încrederea oamenilor în
utilizarea internetului pentru cumpărături,
descărcări de muzică sau tranzacţii, astfel
încât aceştia să se simtă în siguranţă
pentru că drepturile lor sunt respectate.
Un ghid privind drepturile consumatorilor
în prezent
Aatunci când sunt conectaţi la Internet,
consumatorii europeni au următoarele
drepturi:
să obţină informaţii clare privind
preţurile şi condiţiile înainte de a efectua
o achiziţie;
să decidă dacă şi cum sunt tratate
datele lor cu caracter personal;
să primească produsul în termen
de 30 de zile de la cumpărare;
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la o perioadă „de reflecţie” de cel
puţin 7 zile lucrătoare după efectuarea
achiziţiei, timp în care se pot răzgândi;
o garanţie de cel puţin 2 ani pentru
produsele cumpărate;
protecţie împotriva vânzătorilor
necinstiţi, a clauzelor contractuale abuzive
şi a practicilor comerciale neloiale.
Comisia Europeană garantează
consumatorilor, că pot fi siguri că toate
aceste drepturi sunt respectate pe orice
site web a cărui adresă se termină cu
extensia „.eu”. Spre deosebire de siteurile web ale căror adrese se termină cu
.com sau .net, un site care se termină cu
.eu (domeniul de prim nivel deschis în
2006, ajuns acum la 3 milioane de site-uri,
IP/09/536) trebuie înregistrat de o
persoană sau o societate cu sediul întrunul dintre cele 27 de state membre ale
UE şi trebuie să respecte legislaţia UE.
Mai
multe
informatii
la
http://ec.europa.eu/information_society/
eyouguide/index_en.htm

