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 MANIFESTUL ROMILOR PENTRU DECENȚĂ ELECTORALĂ 

 

În atenția:  Tuturor partidelor politice din România care au candidați la alegerile locale din 
septembrie 2020 

  

În cei 30 de ani de democrație, problematica romilor a fost, în general, un subiect neabordat 
în campaniile electorale, sau abordat doar din perspectivă negativă. Și, istoric, înțelegem de ce 
minoritatea romă a reprezentat mai degrabă o masă de manevră electorală pe piața neagră a 
tranzacției voturilor. 

Platforma civică Aresel consideră esențială raportarea candidaților la minoritatea romă și 
aduce în atenția tuturor partidelor politice din România care au candidați la alegerile locale din 
septembrie 2020 prezentul manifest, ale cărui cerințe trebuie înțelese ca acțiuni absolut necesare 
pentru stoparea practicii nocive de cumpărare a voturilor pentru ca, imediat după alegeri, comunitățile 
de romi să fie din nou  abandonate și lăsate în aceeași stare incompatibilă cu standardele unei vieți 
decente, de care ceilalți cetățeni români beneficiază.  

În acest sens, le propunem tuturor candidaților să țină cont de următoarele aspecte și 
dificultăți întâmpinate de comunitățile de romi și să pună în practică măsurile necesare pentru 
remedierea acestor situații, pe toată perioada exercitării viitorului mandat:  

1. În  România secolului XXI, investițiile publice  se termină unde începe “țigănia” – infrastructura, 
de care restul unei localități se bucură, se termină unde începe cartierul de romi. Sunt foarte 
multe cazuri în care locuirea informală și lipsa actelor de proprietate declanșează o serie de 
alte lipsuri de care comunități întregi de romi suferă, cum ar fi accesul la utilitățile de bază (apă 
curentă, electricitate, canalizare).  

2. Segregarea școlară, lipsa accesului la tehnologia necesară desfășurării cursurilor online în 
perioade ca aceasta, marcate de pandemia COVID-19 și starea de urgență, abandonul școlar 
datorat marginalizării, lipsei actelor de identitate, sărăciei extreme sunt probleme de care 
autoritățile locale trebuie să țină cont, astfel încât toți copiii, indiferent de etnie, să beneficieze 
de accesul la educație.  

3. Asigurarea accesului la serviciile medicale de bază și asigurarea prezenței constante a 
mediatorilor sanitari în comunități, profilaxie și distribuire de materiale sanitare atât de 
necesare în această perioadă. 

4. Criza Covid-19 și istoricul managementului defectuos, mai ales ignorarea perpetuă a stadiului 
în care  comunitățile de romi se găseau înainte de pandemie, criza economică generată de 
pandemia de Coronavirus – toate acestea au un impact agresiv, cu efecte nocive de lungă 
durată. Sărăcia, lipsa infrastructurii care să permită o viață decentă, cu acces măcar la apă 
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curentă, statutul celor care, înainte de pandemie au lucrat în zonele gri, informale ale 
economiei, iar acum au rămas pe dinafară în ecuația sprijinului financiar oferit de Guvern sunt 
aspecte de care aleșii trebuie să țină cont.  

5. Selectarea  personalului care să se preocupe de comunitățile de romi, respectiv experți pentru 
romi în cadrul autorității locale, să fie realizată pe bază de concurs, nu pe criterii politice și 
clientelare, cum este în prezent. 

Problemele menționate mai sus au fost centralizate în urma dezbaterilor purtate cu mai multe 
comunități de romi din țară, atât în timpul stării de urgență cât și după.  

Totodată, Platforma Aresel va facilita, în perioada imediat următoare, o serie de dezbateri publice 
între comunitățile de romi și candidații pentru diverse funcții locale. Vreți votul romilor? Aveți șansa să 
îi convingeți direct, fără intermediari care să vă ceară bani sau alte privilegii pentru voturile lor. 
Totodată, Platforma Aresel va monitoriza modul în care campaniile electorale se vor desfășura în 
comunitățile de romi, vom stabili monitori de integritate electorală (care să urmărească orice raport 
ilegal sau imoral dintre romi și politicieni) și vom depune toate eforturile legale pentru a opri și a 
comunica public orice incident electoral sesizat.  

 
Vă rugăm să țineți cont de faptul că problemele romilor nu se pot  rezolva cu uleiul, făina și 

zahărul oferite în timpul campaniei, ci cu măsuri concrete pentru binele întregii comunități – ceea ce 
se poate face doar printr-o cunoaștere directă a problemelor din fiecare localitate.  

Vă propunem, stimați candidați, asumarea publică a măsurilor cuprinse în prezentul Manifest, 
acestea fiind imperative pentru evitarea discriminării rasiale și pentru dezvoltarea comunităților de 
romi din România și conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare stipulate în Constituția 
României.   

Sperăm ca această inițiativă să fie susținută de dumneavoastră și așteptăm punerea în practică, 
pe toată durata exercitării viitorului mandat, a cerințelor comunităților de romi din România.  
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