
Cine rămâne în afara
dezvoltării locale?

ROMII

Programul Comun Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) al Guvernului Republicii Moldova, implementat de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), cu sprijinul �nanciar al Guvernului Suediei, depune efort pentru a asigura că femeile și bărbații din grupurile 
vulnerabile bene�ciază în mod egal de procesul de descentralizare şi dezvoltarea locală.

Sursa: Taxonomia şi posibilele implicaţii ale politicilor de descentralizare asupra grupurilor vulnerabile din Moldova, PCDLI 2011.
Foto: Dorin Goian.
PCDLI aduce mulţumiri speciale ONG „Centrul Naţional al Romilor” pentru facilitarea sesiunii foto.

Nici un reprezentant al etniei rome nu ocupă funcția de primar, iar numărul de consilieri 
de etnie romă este extrem de scăzut în raport cu alegătorii acestei etnii. În perioada 
electorală numărul romilor în birourile electorale este foarte mic, de aproximativ 3,4%, 
chiar şi în localităţile unde populaţia romilor este semni�cativă.

Circa 25% dintre romi nu pot citi sau scrie. Nivelul de înscriere a copiilor romi în şcolile 
primare este sub 70%, iar în şcolile secundare – sub 50%. Deseori romii din localităţile 
rurale frecventează şcoli de calitate scăzută. Acolo unde romii sunt subreprezentați 
numeric în şcoli, aceştia deseori raportează cazuri de agresiune din partea colegilor 
non-romi, cazuri care de multe ori rămân nesoluţionate de către autorităţile şcolare. 
Rata şomajului în rândul romilor este cu 50% mai mare decât în cadrul populaţiei 
generale. Aproape 61% dintre romi trăiesc cu mai puţin de 2 dolari SUA pe zi.

Viaţa și oportunitățile existente pentru femeile rome sunt pline de constrângeri, 
nu doar datorită lipsei de educaţie formală şi dezvoltare profesională, dar și datorită 
limitelor impuse de rolurile de gen convenţionale şi responsabilităţilor practice 
ale acestora de creştere a copiilor. Femeile de etnie romă rareori bene�ciază de servicii 
de sănătate reproductivă şi alte servicii disponibile la nivel de comunitate. 

Accesul limitat al femeilor și bărbaţilor de etnie romă la angajarea în câmpul muncii, 
educaţie, sănătate şi alte servicii, precum şi lipsa posibilităților de a-și expune opinia 
și de a-şi exercita drepturile de participare reprezintă o limitare a drepturilor 
fundamentale şi un obstacol în obţinerea bene�ciilor dezvoltării locale.

În Moldova, romii reprezintă unul dintre cele mai vulnerabile grupuri ale populaţiei şi sunt, în acelaşi timp, una dintre cele 
mai excluse minorităţi etnice

Abilitarea femeilor şi bărbaţilor de etnie romă contribuie la redresarea excluziunii lor, astfel încât aceștia să poată 
participa pe deplin în crearea propriului lor viitor, dar și al întregii comunități!


