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piaþa muncii a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania
Numãr de identificare proiect: POSDRU/98/6.4/S/63841
Axa prioritara 6: Promovarea Incluziunii Sociale
Domeniul major de intervenþie 6.4: Iniþiative transnaþionale pentru o piaþã inclusivã a
muncii
Proiectul se implementeazã în perioada septembrie 2010 - septembrie 2012.
Valoarea totala a proiectului este de 9.337.116,25 lei.

„EU INCLUSIVE – transfer de date ºi experienþe privind integrarea pe piaþa muncii
a romilor între România, Bulgaria, Italia ºi Spania” este un proiect comun transnaþional,
implementat de Fundaþia Soros în România, în parteneriat cu Open Society Institute -
Sofia din Bulgaria, Fundación Secretariado Gitano din Spania ºi Fondazione Casa
della Carità Angelo Abriani din Italia.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea practicilor de cooperare în domeniul incluziunii
romilor, prin transferul transnaþional de date ºi experienþe locale, pentru promovarea
incluziunii acestui grup vulnerabil pe piaþa europeanã a muncii ºi creºterea capacitãþii
organizaþiilor care se ocupã de integrarea romilor din România, Spania, Italia ºi Bulgaria.

Proiectul îºi propune sã realizeze o diagnozã a situaþiei integrãrii romilor pe piaþa
muncii în toate cele 4 þãri europene ºi sã transforme informaþia sociologicã obºinutã
astfel pentru scrierea de politici publice cu aplicare naþionalã ºi transnaþionalã.

Ne propunem:
• sã creãm o bazã comparativã de date statistice cu privire la incluziunea ºi

ocuparea romilor în fiecare dintre cele 4 state partenere;
• sã identificãm ºi sã promovãm practicile de succes descoperite în þãrile

participante, iar valorificarea acestor experienþe sã sporeascã relevanþa politicilor publice
din domeniul incluziunii romilor;

• sã analizãm ºi sã utilizãm istoria recentã europeanã a iniþiativelor de includere
a romilor ºi sporirea prezenþei lor pe piaþa muncii, din perspectiva migranþilor romi;

• sã dezvoltãm un parteneriat transnaþional, funcþional pe termen lung, între
organizaþii ºi þãri cu activitãþi în incluziunea persoanelor de etnie romã.
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Parteneri

Fundaþia Soros, România (www.soros.ro) - misiunea noastrã este de a promova
modele pentru dezvoltarea unei societãþi bazate pe libertate, responsabilitate ºi respect
pentru diversitate. Începând cu 2003 am derulat programe cadru dedicate incluziunii
sociale, printre care „Deceniul Incluziunii Romilor”, „Programul de Dezvoltare Comunitarã
Integratã”; de asemenea, numeroase cercetãri sociologice privind situaþia populaþiei
rome din România, foarte important fiind „Barometrul Incluziunii Romilor”, precum ºi
proiecte de dezvoltare comunitarã, cum ar fi „Vecinul meu rom”, „Centrul de Aproape”
sau „Rures. Spaþiul rural ºi economia socialã în România”.

Open Society Institute-Sofia, Bulgaria (www.osi.bg) - organizaþie neguvernamentalã
non-profit fondatã în 1990, care are ca misiune promovarea, dezvoltarea ºi susþinerea
valorilor, atitudinilor ºi practicilor societãþii deschise din Bulgaria; propune dezbateri ºi
politici publice cu privire la aspecte cruciale pentru Bulgaria.

Fundación Secretariado Gitano, Spania (www.gitanos.org) - organizaþie socialã
inter-culturalã non-profit, care asigurã servicii pentru dezvoltarea comunitãþii rome în
întreaga Spanie ºi la nivel european. ªi-a început activitatea în anii 1960 ºi s-a constituit
ca fundaþie în anul 2001. Misiunea Fundación Secretariado Gitano este promovarea
integratã a comunitãþii de romi bazatã pe respect ºi sprijinul identitãþii lor culturale.
FSG, de asemenea, este activã în alte þãri ale UE: direcþioneazã Secretariatul Tehnic
EURoma împreunã cu mai mult de 12 state membre ºi participã la proiecte în România.

Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Italia (www.casadellacarita.org) -
este o fundaþie nonprofit, cu scopuri sociale ºi culturale. A fost înfiinþatã în 2002 cu
misiunea de a crea oportunitãþi de integrare a oricãror persoane care trãiesc în condiþii
de marginalizare socialã ºi culturalã: persoane fãrã adãpost, migranþi, azilanþi, persoane
de etnie romã, sprijinind accesul acestora la drepturi, servicii, oportunitãþi ºi resurse.
Aspirã sã contribuie la crearea unor noi modele de integrare socialã sustenabilã,
transferabile la nivel local ºi naþional.
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PREZENTARE

Deþinerea de informaþii ºi indicatori obiectivi care sã poatã ajuta la identificarea situaþiilor
ºi problemelor cu care se confruntã grupurile vulnerabile ale societãþii noastre este o
cerinþã fundamentalã pentru cunoaºterea realitãþii în care acestea trãiesc, ºi pentru
orientarea politicilor ºi mãsurilor îndreptate spre stimularea egalitãþii în ocuparea forþei de
muncã ºi integrarea socialã. Acest fapt este cu precãdere relevant în cazul populaþiei
rome din Europa: peste 10 milioane de persoane, din care majoritatea suferã de cel mai
înalt grad de sãrãcie, marginalizare socialã ºi discriminare de pe întreg continentul.

Chiar dacã în Spania cele aproximativ 650.000 de persoane rome se aflã într-o situaþie
socialã oarecum mai bunã faþã de cea a vecinilor noºtri europeni, rãmân în continuare
grupul cel mai vulnerabil ºi cu cel mai mare nivel de sãrãcie ºi marginalizare socialã.

În anul 2004, Fundación Secretariado Gitano (FSG) era conºtientã de absenþa datelor
obiective cu privire la situaþia ocupãrii forþei de muncã în rândul populaþiei rome din
Spania. De aceea, în cadrul Programului Operaþional Pluriregional de Combatere a
Discriminãrii 2000-2006 (programul ACCEDER) finanþat din Fondul Social European
(FSE), FSG a întreprins un studiu-cercetare pe tema situaþiei forþei de muncã în rândul
comunitãþii rome din Spania.

Metodologia utilizatã s-a dovedit a fi extrem de inovatoare ºi de mare valoare:
aceasta se baza pe aceiaºi indicatori utilizaþi de Ancheta privind Populaþia Activã
(APA) care permiteau mãsurarea obiectivã ºi detaliatã a situaþiei populaþiei rome pe
piaþa muncii în 2005 ºi, în plus, compararea cu situaþia ocupãrii forþei de muncã în
rândul populaþiei spaniole în general.

Dupã realizarea studiului, FSG s-a gândit la posibilitatea împrumutãrii acestei
metodologii ºi altor state membre, astfel încât sã se poatã dispunã de acest tip de
indicatori în þãrile europene unde problema romilor este fundamentalã. Fondul Social
European din România a sprijinit aceastã iniþiativa în care parteneri din Bulgaria, Italia
ºi România transferã metodologia implementatã în Spania de FSG. Aceastã finanþare
- sprijinitã de Ministerul Sãnãtãþii, Politicii Sociale ºi Egalitãþii (în cadrul sesiunii IRPF)
- a oferit de altfel posibilitatea FSG sã poatã reproduce studiul în 2011, permiþându-i o
analizã comparatã în timp, cu ajutorul þãrilor participante.

Pedro Puente
Preºedintele Fundación Secretariado Gitano
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„Experienþa Europeanã de Integrare ºi schimbul de date privind integrarea
populaþiei rome pe piaþa muncii între România, Bulgaria, Italia ºi Spania”.
Program Operaþional Regional de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013,
EU-Inclusive POSDRU/98/6.4/S/63841. Axã prioritarã 6 „Promovarea integrãrii
sociale”. Sectoare de intervenþie 6.4 „Iniþiative transnaþionale pentru o piaþã
incluzivã”, România. Cofinanþat de FSE ºi Programul de Integrare Socialã în
contexte de diversitate – ACCEDER finanþat de Ministerul Sãnãtãþii, Politicii
Sociale ºi Egalitãþii (Sesiune IRPF). Studiu de cercetare cu privire la
comunitatea romã, ocuparea forþei de muncã ºi integrarea în Spania, atât a
persoanelor rome spaniole, cât ºi a persoanelor rome imigrante originare din
þãrile estice ale Europei (România ºi Bulgaria). Anchetã adresatã populaþiei
spaniole ºi populaþiei rome bulgare ºi române.
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INTRODUCERE

Încã din anul 2004, Fundación Secretariado Gitano realizeazã diverse cercetãri
dintre care cele mai importante au fost acelea care au vizat cunoaºterea realitãþii
sociale a populaþiei rome spaniole pe piaþa muncii.

Obiectivul era ºi este în continuare nu doar cunoaºterea realitãþii acestei populaþii,
ci ºi, în mod primordial, compararea rezultatelor obþinute cu situaþia generalã a
întregii populaþii spaniole. Acest exerciþiu analitic permite identificarea situaþiilor de
inechitate ºi, prin urmare, se constituie ca un element fundamental pentru
reorientarea ºi trasarea politicilor publice ºi programelor de intervenþie menite sã
îmbunãtãþeascã condiþiile de viaþã ale populaþiei rome ºi, în ultimã instanþã, sã
concretizeze oportunitãþile de scãdere a decalajului dintre populaþia romã ºi întreaga
populaþie spaniolã.

Abordarea ºi iniþiativa întreprinse de Fundación erau pe atunci extrem de
importante pentru cã au servit la clarificarea realitãþii obiective privind prezenþa
populaþiei rome pe piaþa muncii, realitate asupra cãreia pânã în acel moment existau
numai lucrãri empirice insuficiente.

Dupã ce a fost finalizat primul studiu privind ocuparea forþei de muncã în rândul
persoanelor de etnie romã din Spania, Fundación a continuat sã depunã eforturi
pentru a-ºi îmbogãþi cunoºtinþele în aceastã direcþie. O mãrturie în acest sens o
reprezintã lucrãrile succesive care s-au realizat în rândul diverselor comunitãþi
autonome. Au fost abordate astfel studii comparate privind încadrarea în muncã a
populaþiei rome în comparaþie cu populaþia spaniolã în general din Comunitãþile
Madrid, Aragón, Castilla y León, Asturias, Galicia ºi Andaluzia.

În prezent, însemnãtatea acestui tip de investigaþii este tot la fel de importantã,
în special în contextul european actual în ale cãrui instituþii se promoveazã activ
adunarea de date obiective referitoare la situaþia populaþiei rome, atât la nivel naþional,
cât ºi la nivel european.

Studiul prezentat în acest document a permis cunoaºterea ºi actualizarea, la
cinci ani distanþã, a datelor care sã ne arate cum a evoluat situaþia populaþiei rome
ºi cât s-a schimbat în aceºti ani. Mai permite de asemenea compararea acestei
situaþii cu aceea a populaþiei spaniole în general. Cu titlu exemplificativ, putem
vedea cum s-au produs schimbãri în structura populaþiei rome în funcþie de sex ºi
vârstã. ªi pentru cã realizarea studiului coincide cu criza economicã, putem analiza
datele ºi mãsura impactul crizei asupra acestei populaþii.
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Noutatea acestui studiu faþã de studiul efectuat în 2005 constã în încorporarea
anumitor indicatori noi cu privire la integrarea socialã (se completeazã întrebãrile cu
privire la situaþiile discriminatorii ºi se introduc altele noi cu privire la locuinþã printre
altele). Însã principala noutate a fost aplicarea aceleiaºi metodologii pentru aflarea
situaþiei populaþiei rome originare din Estul Europei care a ajuns în Spania în ultimii
ani. Obiectivul îl constituia cunoaºterea obiectivã ºi cu acelaºi instrument analitic a
realitãþii acestei populaþii rome strãine ºi compararea acesteia cu situaþia populaþiei
rome din Spania. Prin urmare, acest studiu permite o mai bunã abordare a activitãþilor
desfãºurate de administraþiile publice ºi entitãþile sociale care, ca ºi FSG, îºi îndreaptã
toate eforturile în sensul integrãrii populaþiei rome (cea spaniolã ºi cea din estul
Europei) ºi al întãririi coeziunii sociale.

Studiul este structurat pe trei pãrþi distincte. Prima trateazã situaþia populaþiei
rome (caracteristicile demografice ale acesteia ºi principalii indicatori privind situaþia
de pe piaþa muncii). Se include un capitol special pentru analiza comparatã dintre
datele anului 2005 ºi datele actuale, constatându-se în acest sens îmbunãtãþiri ºi
obstacole. Partea referitoare la populaþia romã spaniolã este completatã cu analiza
unor aspecte legate de discriminare ºi integrarea socialã în general, accentuându-se
în special aspectul locuinþei.

A doua parte este dedicatã cunoaºterii realitãþii populaþiei rome din Estul Europei
în Spania. Schema este similarã celei de analizã a populaþiei rome (cu accent pe
caracteristicile socio-demografice ale populaþiei ºi pe situaþia acesteia pe piaþa
muncii). Se adaugã un capitol special care analizeazã traiectoria migraþiei în cazul
acestei etnii.

În a treia parte se desfãºoarã o analizã comparatã între populaþie spaniolã în
general, populaþia romã spaniolã ºi populaþia romã din Estul Europei în jurul indicatorilor
centrali privind piaþa muncii, discriminarea ºi integrarea socialã ºi locuinþa.

Analizând datele obþinute în urma anchetelor, am dorit sã cunoaºtem realitatea
exemplificatã într-un capitol specific - Poveºti de viaþã. Femei ºi bãrbaþi romi, spanioli
ºi din Est, adolescenþi ºi majori, activi ºi inactivi, ocupaþi ºi ºomeri, salariaþi ºi
liber-profesioniºti… Vieþile lor ne pot ajuta sã înþelegem mai bine cum trãieºte fiecare
din aceste persoane rome ºi ce simte în legãturã cu încadrarea pe piaþa muncii,
prin fiecare din modalitãþile acesteia. Cu ajutorul acestor variate experienþe de viaþã
vom înþelege mai bine ce obstacole întâmpinã atunci când doresc sã se angajeze
ºi vom identifica elementele care contribuie la favorizarea ºi îmbunãtãþirea încadrãrii
lor în muncã.

Rezultatul final al acestui studiu amplu ºi complex a rãspuns obiectivelor propuse:
oferirea unei serii generoase de informaþii ce oferã posibilitatea trasãrii realitãþii
socioprofesionale a persoanelor rome din Spania ºi din Estul Europei care trãiesc în
þara noastrã.
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1. METODOLOGIE

1.1 Universul anchetei ºi eºantionarea populaþiei rome din Spania.

Universul anchetei

Universul vizat de anchetã este cel alcãtuit din populaþia romã spaniolã, rezidentã
pe teritoriul naþional, cu vârsta de 16 ani ºi peste, aceasta reprezentând vârsta minimã
legalã de muncã.

În vederea cuantificãrii mediului ºi a posibilitãþii de a stabili strategia de eºantionare
a anchetei ne-am folosit de studiul „Harta Locuinþelor ºi Comunitãþii Rome din Spania,
2007". În aceastã lucrare, FSG a abordat ºi actualizat investigaþia realizatã la începutul
anilor nouãzeci, care a servit drept referinþã impusã pentru lucrãrile anterioare, datã
fiind lipsa de informaþii cu privire la populaþia romã din Spania. Ne-am mai folosit de
altã sursã de informaþii de mare utilitate pentru abordarea noastrã metodologicã:
„Ancheta Sociologicã în Gospodãriile Populaþiei Rome” realizatã de Centrul de
Investigaþii Sociologice (CIS studiul Nr. 2664) la sfârºitul anului 2006 ºi începutul lui
2007. Ambele lucrãri au fost considerate fundamentale pentru dezvoltarea metodologicã
a investigaþiei efectuate în rândul populaþiei rome spaniole; prima dintre acestea
pentru a defini dimensiunea universului studiat, precum ºi pentru a distribui
eºantionarea pe comunitãþi autonome ºi dimensiuni ale habitatului, iar a doua pentru
a stabili procentul de populaþie cu vârsta de 16 ani ºi peste ºi pentru a concepe
eºantionarea în funcþie de sex ºi grupe de vârstã.

Or, pentru dimensionarea cadrul nostru de referinþã am pornit de la estimãrile populaþiei
rome spaniole realizate în Harta Locuinþelor. Conform acestei lucrãri, în anul 2007 se
estima o populaþie romã de 453.788 persoane pe teritoriul Spaniei. Pornind de la
structurarea vârstelor înlesnitã de CIS în lucrarea sa din acelaºi an, populaþia romã
spaniolã din Spania cu vârsta de 16 ani ºi peste este de 64,7%, estimându-se astfel un
univers de 292.450 persoane.

Eºantionare

În scopul anchetei s-a stabilit o dimensiune a eºantionului de 1.500 persoane,
distribuite proporþional între variabilele de stratificare, fapt ce ne-ar permite deducerea
unor rezultate cu o marjã de eroare de +2,53%. Variabilele utilizate au fost gradul de
autonomie al comunitãþii, dimensiunea localitãþii, sexul ºi vârsta.

La stratificarea eºantionului pe comunitãþi autonome ºi diferite dimensiuni ale
localitãþii, s-au utilizat datele defalcate la nivel de localitate ale studiului „Harta
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Locuinþei” anterior menþionat. De asemenea, pentru garantarea unei dispersãri
eºantionare în funcþie de sexul ºi vârsta persoanelor intervievate, optãm pentru
aplicarea structurãrii pe sex ºi vârstã rezultatã din investigaþia întreprinsã de CIS
în 2007.

S-a procedat la desfãºurarea unei eºantionãri stratificate ºi pe mai multe etape,
în baza unei cote proporþionale pentru ansamblul de variabile stabilite: sex, vârstã,
gradul de autonomie al comunitãþii ºi dimensiunea localitãþii. În cele din urmã s-au
realizat în total 1.497 chestionare individuale, cu doar 3 mai puþin decât eºantionul
planificat.. Aceste interviuri, aplicate populaþiei cu vârsta de 16 ani ºi peste, au stat
la baza analizelor.

De asemenea, în timpul activitãþii pe teren s-au realizat chestionare aplicate pe
gospodãrie, incluzând la sfârºitul chestionarului principalele variabile socio-demografice
ale tuturor membrilor acelei gospodãrii: sex, vârstã ºi situaþie ocupaþionalã. Astfel, s-a
dispus de informaþii de bazã referitoare la 5.879 persoane rome spaniole de toate
vârstele ºi la 4.218 persoane cu vârsta de 16 ani ºi peste.

 Datele au fost ponderate pentru ca structura eºantionului final sã corespundã cu
cea a populaþiei þintã.

1.2 Universul anchetei ºi eºantionarea populaþiei rome din Est

Universul anchetei

Pentru stabilirea eºantionului ºi calcularea marjelor de eroare corespunzãtoare, este
nevoie sã se defineascã universul anchetei. Cadrul nostru de referinþã va fi Populaþia
Romã cu vârsta de 16 ani ºi peste, de naþionalitate românã sau bulgarã.

Pentru definirea cadrului, s-a luat în considerare procentul acestei populaþii obþinut
în urma anchetei FOESSA 2007 (0,28%). Aplicând acest procent la toatã populaþia
înscrisã în Registrul de Evidenþa Populaþiei la 1 ianuarie 2007, se obþine o estimare
care cuantificã totalul populaþiei rome strãine. Pentru aflarea volumului acestui grup cu
vârsta de 16 ani ºi peste, s-a aplicat ponderea de 70,4% obþinutã în urma studiului
naþional privind ocuparea forþei de muncã din 2005.



14

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

Eºantionare

În vederea intervievãrii populaþiei rome imigrante s-a realizat o eºantionare
strategicã pe cele douãsprezece oraºe în care FSG identificase grupuri de persoane
rome române ºi bulgare, precum ºi pe municipiile învecinate acestora. Motivele
care au stat la baza realizãrii acestei abordãri în eºantionare constau în dificultatea
localizãrii persoanelor bulgare ºi române de etnie romã stabilite în Spania, având în
vedere inexistenþa unor studii sau înregistrãri în acest sens. Tocmai de aceea s-a
optat pentru activitãþile pe teren în acele oraºe în care se ºtia dinainte de existenþa
persoanelor care urmau sã fie intervievate.

Eºantionarea proiectatã a fost de 360 persoane, cu subeºantioane de 200 români
ºi 100 bulgari, femei ºi bãrbaþi. Eºantionul realizat este de 361 persoane, estimându-
se astfel o marjã de eroare statisticã de +5,15%. Astfel, populaþiei rome de origine
românã i-au revenit 260 interviuri, estimându-se în acest fel o marjã de eroare de ±
6,07%. În ceea ce priveºte populaþia romã bulgarã, acesteia i-au revenit în total
101 interviuri, estimându-se astfel o marjã de eroare de ± 9,79%. În urma celor 361
interviuri, câte unul la fiecare gospodãrie, s-au adunat informaþii de bazã cu privire
la membrii gospodãriilor totalizând 1.404 romi din Est, din care 1.028 sunt din
România ºi 376 din Bulgaria.

Eºantionarea astfel structuratã în cadrul activitãþii pe teren a fost supusã unui
proces de echilibrare ºi ponderare. În acest sens, în primul rând s-a echilibrat
eºantionarea celor 1.404 cazuri adunate din cele 361 de gospodãrii, aplicându-se
distribuirea proporþionalã a tuturor strãinilor români ºi bulgari rezidenþi în Spania,
conform datelor din Registrul de Evidenþa Populaþiei la 1 ianuarie 2011. Conform
acestei surse, se numãrã un total de 1.038.633 persoane bulgare ºi române rezidente
în Spania, din care 16,6% sunt din Bulgaria ºi 83,4% din România, aceasta fiind
distribuirea aplicatã în ponderare. Ulterior s-a procedat la echilibrarea eºantionãrii
celor 361 subiecþi intervievaþi, pentru care s-a aplicat structurarea pe sexe ºi vârstã
a matricei ponderate cu înregistrãrile membrilor gospodãriei, fiind luaþi drept referinþã
aceia cu vârsta de 16 ani ºi peste.

S-a realizat o pre-testare pe 10 persoane împãrþite pe sex ºi vârstã, astfel  încât
au fost acoperite diferitele profiluri care vor fi abordate în prezenta anchetã. În
urma pre-testãrii au fost operate o serie de modificãri în chestionar pentru ca astfel
sã se garanteze calitatea informaþiilor adunate.

1.3 Activitatea pe teren

În vederea activitãþii pe teren, fazã fundamentalã în orice investigaþie de acest
tip, ºi date fiind caracteristicile specifice grupului care urmeazã sã fie supus studiului,
s-au stabilit o serie de norme stricte în vederea asigurãrii calitãþii rezultatelor
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activitãþii. Ca un prim element, s-a convenit ca agenþii intervievatori sã fie persoane
rome sau din anturajul acestora, iar în acest sens s-a apelat la Programul Acceder
al FSG în vederea unei preselectãri a candidaþilor corespunzãtori. În plus, activitatea
pe teren de intervievare a populaþiei rome din Est s-a desfãºurat cu ajutorul
profesioniºtilor din FSG specializaþi în intervievarea populaþiei rome din þãrile estice,
care au intervenit în calitate de agenþi intervievatori.

Pe lângã criteriile ºi procedurile de lucru transmise de obicei intervievatorilor care
vor realiza un interviu, le-au fost specificate în acest caz o serie de norme specifice ºi
extrem de importante menite sã minimizeze eventualele situa� ii critice ºi, prin urmare,
sã-ºi execute cu succes misiunea încredinþatã. Cele mai importante au fost:

• Nu se va putea realiza un interviu complet într-o gospodãrie decât dacã se
adunã suficiente informaþii referitoare la sex, vârstã ºi situaþie ocupaþionalã de la toþi
membrii familiei.

• Toþi intervievatorii care participã la colectarea datelor trebuie sã distribuie toate
chestionarele pe care le aplicã în mod egal, mai exact jumãtate se vor face la domiciliu
ºi cealaltã în afara acestuia. În acest fel vom asigura localizarea mai multor tipuri de
persoane, prin urmare, vor fi cele care se aflã ºi cele care nu se aflã de obicei acasã.

• Atât într-un caz, cât ºi în celãlalt, interviurile trebuie realizate pe durata întregii
zile, între orele 10:00 ºi 19:00-20:00, ideal fiind sã se distribuie jumãtate în cursul
dimineþii ºi restul în cursul dupã-amiezii; este singura modalitate care poate garanta cã
vom aborda persoanele care muncesc.

• Conform aspectelor expuse anterior, trebuie avute în vedere aceste criterii din
perspectiva sexului, pentru cã în condiþii normale persoanele pe care le vom localiza
mai uºor la domiciliu vor fi femeile.

• Interviurile care au loc în afara domiciliului nu vor putea fi realizate niciodatã în
pieþe sau locuri similare.
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PARTEA I

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA

2. POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA
CARACTERISTICI

Înainte de a începe analizarea cifrelor referitoare la muncã, este importantã trasarea
principalelor caracteristici ale populaþiei rome de pe teritoriul Spaniei în general ºi
compararea acestora cu datele studiului anterior (2005)1.

Este important sã se deþinã informaþii ample ºi detaliate despre populaþia romã
spaniolã, cu privire la anumite aspecte demografice principale precum structurarea pe
sexe, vârstã ºi nivel de studiu. Recuperarea ºi analizarea acestor date permite oferirea
unor informaþii de interes persoanelor autorizate sã planifice ºi sã ia decizii menite sã
îmbunãtãþeascã situaþia populaþiei rome.

Pentru aflarea acestora, vom lua ca referinþã informaþiile oferite de persoanele
intervievate individual dintr-un total de 5.879 romi, femei ºi bãrbaþi. În continuare, atunci
când vom face referire la populaþia cu vârsta de 16 ani ºi peste, vom utiliza numai
datele de la cele 1.497 persoane care au rãspuns la interviu.

2.1. CaracterCaracterCaracterCaracterCaracteristici ale populaþiei romeistici ale populaþiei romeistici ale populaþiei romeistici ale populaþiei romeistici ale populaþiei rome din Spania în general din Spania în general din Spania în general din Spania în general din Spania în general

Persoanelor intervievate le cerem sã ne furnizeze anumite date relevante despre
toate ºi fiecare din persoanele care convieþuiesc cu el/ea în aceeaºi locuinþã: sexul,
vârsta ºi situaþia ocupaþionalã în care se aflã la data interviului. Pornind de la aceste
informaþii, ne putem forma o pãrere clarã despre anumite caracteristici principale privind
persoanele care alcãtuiesc populaþia romã ce face obiectul studiului, cu ajutorul unei
ample baze statistice.

Referitor la cele de mai sus, trebuie avute în vedere douã aspecte: În primul rând,
faptul cã informaþiile furnizate se referã la toate persoanele care convieþuiesc în aceeaºi
gospodãrie, indiferent dacã sunt sau nu rude directe. În al doilea rând, faptul cã

1 Ocuparea forþei de muncã ºi populaþia romã din Spania. Anul 2005. Fundación Secretariado Gitano
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informaþiile adunate nu sunt de primã mânã, cu excepþia acelora privind direct
intervievaþii; s-a consemnat percepþia persoanei intervievate care are o relevanþã specialã
în ceea ce priveºte situaþia ocupaþionalã. Astfel, putem vedea detaliat informaþiile care
ne vor permite sã cunoaºtem persoanele rome, femei ºi bãrbaþi.

Graficul 2.1. Structurarea procentualã, în funcþie de sex, a populaþiei rome spaniole ºi a populaþiei
spaniole în general

Populaþia spaniolã în general: Sursã INA (Institutul Naþional de Angajare), Registrul de Evidenþa Populaþiei (2011)

Tabelul 2.1. Structurarea procentualã pe grupe de vârstã a populaþiei rome ºi a populaþiei
spaniole în general

Populaþia spaniolã în general: Sursã INA (Institutul Naþional de Angajare), Registrul de Evidenþa Populaþiei (2011)

Atât graficele, cât ºi tabelul ne oferã posibilitatea de a constata unele diferenþe
între structurarea pe vârste a populaþiei rome de pe teritoriul Spaniei ºi a populaþiei
spaniole în general.

În primul rând, ºi spre deosebire de ce se întâmplã în mod obiºnuit, în rândul
persoanelor rome procentul bãrbaþilor este oarecum mai mare decât cel al femeilor,
adicã 50,6% faþã de 49,4%.
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Însã, locul unde într-adevãr se observã diferenþe foarte clare este în structurarea
pe vârste. La prima vedere, constatãm prezenþa unei populaþii rome mai tinere decât
populaþia generalã, având în vedere cã 48,8% din romi au între 0 ºi 24 de ani, în timp
ce numai 25,2% din Spania se aflã în acest interval de vârstã. Tot la fel putem constata
ºi cã 9,4% din populaþia romã are vârsta de 55 de ani ºi peste, pe când populaþia
generalã din Spania din acest interval de vârstã însumeazã procentul de 28,1%. ªi
cum nu se putea altfel, aceste proporþii se reflectã clar când obþinem vârsta medie a
unei populaþii sau a alteia: vârsta medie a populaþiei rome este de 28,1 de ani, iar cea
a populaþiei generale este de 41,3 de ani.

Graficul 2.2. Piramida populaþiei rome ºi piramida populaþiei spaniole în general (în procente)

Populaþia Romã

Populaþia spaniolã în general

Populaþia spaniolã în general: Sursã INA (Institutul Naþional de Angajare), Registrul de Evidenþa Populaþiei (2011)
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Tabelul 2.2. Indicatori demografici privind populaþia romã ºi populaþia spaniolã în general

Populaþia spaniolã în general: Sursã INA (Institutul Naþional de Angajare), Registrul de Evidenþa Populaþiei (2011)

Diferenþele dintre o categorie ºi cealaltã sunt extrem de evidente. Volumul populaþiei
rome tinere se poate observa clar în piramida respectivã, având în vedere baza latã pe
care se sprijinã, în comparaþie cu aceea care reprezintã populaþia spaniolã în general.
La fel de diferite sunt ºi vârfurile ambelor piramide unde se constatã volumul redus al
populaþiei mai în vârstã în rândul persoanelor rome.

Dacã facem o comparaþie a piramidei de dispunere a romilor în anul 2005 ºi 2011,
vom vedea cã a crescut rata naºterii, s-a redus populaþia cu vârsta între 5 ºi 29 de ani
ºi a crescut populaþia în intervalele de vârstã 40 - 65 de ani.

Pornind de la informaþiile facilitate de persoanele intervievate, putem oferi câteva
cifre ºi indicatori care vor clarifica anumite aspecte cu privire la populaþia ce face
obiectul analizei, diferenþele acesteia în comparaþie cu populaþia generalã spaniolã
ºi evoluþia acesteia în ultimii ani. Din toate acestea trebuie sã subliniem cinci
elemente cheie:

a) În cadrul populaþiei rome sunt mai numeroºi bãrbaþii decât femeile. Dupã
cum ne indicã indicele de feminitate, în rândul populaþiei spaniole în general
existã aproximativ 102 femei la 100 de bãrbaþi, adicã existã mai multe femei
decât bãrbaþi. Pe când în rândul populaþiei rome spaniole acest raport dispare
din moment ce sunt mai mulþi bãrbaþi decât femei (97,7 femei la 100 de bãrbaþi).
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b) Populaþia romã este mai tânãrã decât populaþia spaniolã în general, dar a
îmbãtrânit în ultimii ani. Poate cã diferenþa cea mai evidentã ºi considerabilã
dintre populaþia romã ºi populaþia generalã constã în variabila de vârstã. În
acest sens, existã o diferenþã de aproximativ doisprezece ani între vârsta
medie a populaþiei rome din Spania (28,13 ani) ºi populaþia spaniolã în general
(41,36 ani).

c) Prezenþa unui grad mai mare de dependenþã infantilã decât de dependenþã
a bãtrânilor în rândul populaþiei rome, însã ambii indici sunt în scãdere.
Existenþa unei populaþii cu indici mari de tinereþe ºi procente scãzute de
îmbãtrânire afecteazã în mod direct nivelurile de dependenþã. Astfel, nivelul
de dependenþã infantilã (37,6%) este mai mare decât nivelul de dependenþã a
bãtrânilor (5,35%) la populaþia romã. În cazul populaþiei spaniole în general,
raportul este invers, adicã indicele de dependenþã a bãtrânilor (24,7%) este
mai mare cu 3,1 procente decât indicele de dependenþã infantilã.

d) Existã un indice mai mare de înlocuire în rândul populaþiei rome decât în
rândul populaþiei generale. Cu toate acestea, înlocuirea a scãzut la
populaþia romã. O mai mare ratã de adolescenþã, cu o scãdere medie de
vârstã aferentã, atrage dupã sine un ridicat indice de înlocuire. Astfel, în timp
ce întreaga populaþie spaniolã prezintã un indice de înlocuire de 107,16,
populaþia romã este descrisã printr-un indice de 185,95. În pofida acestei mari
diferenþe, indicele romilor a coborât cu mai mult de 36 de procente din 2005
(222,57 procente). Aceastã scãdere se datoreazã creºterii înregistrate la
populaþia romã cu vârsta între 40 ºi 65 de ani în ultimii ºase ani.

e) Creºte rata natalitãþii în rândul populaþiei rome. În pofida faptului cã rata de
înlocuire în rândul populaþiei rome a scãzut în ultimii ºase ani, se înregistreazã
o majorare a ratei natalitãþii. Astfel o indicã ºi rata de progresivitate (similarã
populaþiei spaniole în general), unde la 100 de minori cu vârsta între 5 ºi 9 ani
existã 106,5 copii cu vârsta de 4 ani ºi mai puþin, fapt ce aratã cã în ultimii ani
s-au înregistrat mai multe naºteri în rândul populaþiei rome.

Presupunând cã tendinþa indicatorilor menþionaþi anterior se menþine aceeaºi, putem
face o prospecþie demograficã din care rezultã douã fenomene: populaþia va suferi o
îmbãtrânire care va duce la majorarea ratei de îmbãtrânire, la fel cum va fi majoratã ºi
rata infantilã. Aceste douã fenomene care ne indicã o majorare a procentului populaþiei
cu vârste extreme vor produce o creºtere a nivelului de dependenþã infantilã ºi de
dependenþã a bãtrânilor; prin urmare, se va mãri indicele de dependenþã globalã în
rândul populaþiei spaniole.

Dupã cum am anticipat la începutul acestui alineat, în acest capitol ne îndreptãm
atenþia spre acest al treilea aspect. Fiecãrui subiect intervievat i-au fost solicitate
informaþii cu privire la situaþia ocupaþionalã a persoanelor cu care convieþuieºte în
gospodãrie. Distribuirea procentelor poate fi studiatã în tabelul 2.3.
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Tabelul 2.3. Ocupaþia actualã a populaþiei rome din Spania pe baza percepþiei subiective
facilitate de intervievat/ã.

Trebuie menþionat cã o analizã mai detaliatã ºi aprofundatã a acestor date privind
situaþia ocupaþionalã urmeazã sã fie efectuatã în capitolele ulterioare, în care se vor
aborda încruciºãri cu alte variabile pentru ca astfel sã poatã fi gãsite anumite raporturi.
Tot comparativ se vor analiza diferenþele dintre cifrele oficiale, pe baza criteriilor
urmãrite de APA (Ancheta privind Populaþia Activã), ºi situaþia ocupaþionalã a
persoanelor intervievate.

Dar în orice caz, considerãm convenabil sã se includã o primã aproximare pe care
ne-o oferã o schemã a structurii ocupaþionale în rândul întregii populaþii rome spaniole,
conform informaþiei adunate de la toþi componenþii gospodãriei. Primele informaþii care
trebuie observate sunt acelea cã peste o pãtrime (28.1%) sunt ocupaþi, 19,4 % sunt
ºomeri, iar restul de 52,5% reprezintã populaþia inactivã, persoanele cu vârsta de 16
ani ºi peste, ºi minorii cu vârsta de 15 ani sau mai puþin.

Numai un procent de 3,8% din toþi romii de pe teritoriul Spaniei au un loc de muncã
ca angajat cu contract pe duratã nedeterminatã, 4,1% sunt cei care lucreazã cu contract
sezonier ºi 2,4% sunt cei care nu au niciun tip de contract.

2.2.  Populaþia romã cu vârsta de 16 ani ºi peste

Ajunºi în acest punct ne vom îndrepta atenþia asupra analizãrii caracteristicilor
populaþiei rome cu vârsta de 16 ani ºi peste. Acesta este segmentul nostru de referinþã
pentru aflarea situaþiei angajãrii ºi ocupãrii.
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2.2.1. Sexul ºi structura de vârstã

Din datele oferite în urma acestui studiu, se observã cã structurile de vârstã ºi
nivelurile educaþionale sau de formare sunt douã variabile cu mare influenþã asupra
altor aspecte ale populaþiei rome. Iar dacã vom compara aceste douã variabile cu
întreaga populaþie spaniolã, vom constata mari diferenþe.

Tabelul 2.4. Structurarea pe grupe de vârstã ºi sex a populaþiei rome ºi a populaþiei spaniole în
general, cu vârsta de 16 ani ºi peste

Dacã analizãm independent fiecare grup de populaþie, vom constata cã diferenþele
dintre bãrbaþi ºi femei nu sunt  extrem de evidente.

Un alt aspect foarte diferit vom constata ºi dacã vom compara volumul unei populaþii
sau al alteia pe diversele segmente de vârstã. În acest caz, aºa cum se întâmplã ºi
atunci când comparãm cele douã populaþii în ansamblul lor, se observã în mod clar cel
mai mare grad de tinereþe la persoanele rome, femei ºi bãrbaþi: aproape patru din zece
persoane rome au între 16 ºi 29 de ani, pe când un pic mai mult de douã din zece
persoane din populaþia generalã spaniolã se aflã între aceste douã vârste.

Dacã trecem la segmentele mai mari de vârstã, putem constata de asemenea diferenþe
între o populaþie ºi alta. Proporþia populaþiei spaniole cu vârsta de 65 de ani ºi peste este
de patru ori mai mare decât procentul populaþiei rome, având în vedere cã 20,4% din
populaþia Spaniei are peste 64 de ani ºi numai 5,3% dintre romi au aceastã vârstã.

Analizând aceste cifre, pare destul de evident cã variabila „etnie” are o greutate ºi
influenþã mult mai mare decât variabila „sex” atunci când se stabileºte configuraþia
structurãrii pe vârste.

2.2.2. Nivelul de studii

Sã vedem acum nivelurile de studii absolvite de populaþia romã cu vârsta peste 16
ani. Dacã analizãm comparativ cum se distribuie populaþia romã, în funcþie de nivelul
de studii, în 2005 ºi la ºase ani distanþã, vom descoperi diferenþe semnificative ce
indicã o nouã tendinþã la populaþia noastrã de referinþã.
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Tabelul 2.5. Nivelul maxim de studii absolvite de populaþia romã din Spania cu vârsta de 16 ani
ºi peste. 2005 ºi 2011

(*): Situaþie ocupaþionalã ºi populaþia romã din Spania. Anul 2005. Fundación Secretariado Gitano

Panorama care ni se înfãþiºeazã este în linii generale mai degrabã negativã, dar în
curs de îmbunãtãþire, având în vedere cã din zece romi aproape ºase sunt analfabeþi
complet sau parþial în anul 2011; cu toate acestea, numãrul acestora a scãzut cu 11
procente din anul 2005.

Deºi 91,4% dintre romii din Spania s-au aflat în sistemul educaþional, în oricare din
nivelurile acestuia, 81,4% îl abandoneazã înainte de absolvirea învãþãmântului secundar.

În urmãtorul grafic (2.3) se pot aprecia vizual diferenþele mari dintre grupele de
populaþie analizate, dacã vorbim de nivelurile educaþionale absolvite:

Grafico 2.3. Nivelul maxim de studii absolvite de populaþia romã din Spania cu vârsta de 16 ani
ºi peste, în 2005 ºi 2011, în comparaþie cu aceleaºi date pentru populaþia spaniolã în general (*)

(*) Institutul Naþional de Angajare. Ancheta privind Populaþia Activã Trimestrul II din 2011

În acest grafic se pot vedea diferenþele dintre douã grupe de populaþie: romii din
Spania (în 2005 ºi 2011) ºi populaþia spaniolã în general.
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Categoriile chestionarului nostru au fost astfel grupate pentru a fi asimilate nivelurilor
din studiul Institutului Naþional de Angajare, în funcþie de grad: categoria „fãrã studii” îi
include pe cei care nu ºtiu decât sã scrie ºi sã citeascã, dar ºi pe cei care nu ºi-au
absolvit studiile primare; la categoria „Nivel I” sunt grupate acele persoane din
învãþãmântul primar complet ºi secundar incomplet; restul de niveluri sunt grupate la
categoria „Nivel II sau mai mult”.

Prima mare diferenþã pe care o observãm este cã populaþia romã (2011) prezintã o
ratã de analfabetism care o depãºeºte de patru ori pe aceea a întregii populaþii spaniole.
Diferenþele sunt încã ºi mai pregnante dacã observãm segmentul celor fãrã studii,
unde populaþia romã este de cinci ori mai numeroasã, cu aproximativ 51%, faþã de
populaþia generalã spaniolã (8,2%).

În cazul celorlalte douã niveluri, raportul se schimbã. Proporþiile prezentate de întreaga
populaþie din Spania sunt destul de mari faþã de cea romã în 2011, atât la Nivelul I, cât
ºi la Nivelul II sau mai mult; existã diferenþe care ajung pânã la 13,8 procente, respectiv
35,1 procente, în favoarea populaþiei spaniole în general.

În pofida acestor mari diferenþe între populaþia romã (2011) ºi populaþia spaniolã în
ansamblul sãu, trebuie subliniat un aspect deja amintit: evoluþia faþã de 2005 în rândul
populaþiei rome la toate nivelurile educaþionale. În ultimii ºase ani analfabetismul a
scãzut cu 4,4 procente, a scãzut ºi populaþia fãrã studii cu 7,5 procente, a crescut
populaþia absolventã de Nivel I din învãþãmântul complet cu 8,3 procente, ºi în sfârºit
a crescut numãrul persoanelor absolvente de Nivel II sau mai mult cu pânã la 3,7
procente, ajungând pânã la 10%.

Tabelul 2.6. Nivelul de studii absolvite de populaþia romã din Spania cu vârsta de 16 ani ºi peste,
în funcþie de diferitele variabile de analizã (%)

*La rubrica „Fãrã studii” sunt grupate persoanele care nu ºtiu decât sã scrie ºi sã citeascã, precum ºi cele care nu au
absolvit ciclul de învãþãmânt primar. La rubrica „Nivelul I” sunt grupate acele persoane care au absolvit învãþãmântul
primar, dar nu l-au terminat pe cel secundar.
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În ceea ce priveºte nivelul de studii absolvit, nu se observã diferenþe semnificative
între bãrbaþii ºi femeile ce alcãtuiesc populaþia romã cu vârsta de 16 ani ºi peste.

În ceea ce priveºte vârsta, informaþia cea mai importantã ar fi cã persoanele mai
în vârstã, 35 de ani ºi peste, prezintã niveluri de studii oarecum mai ridicate decât
cele mai tinere, în timp ce persoanele rome cu vârstã de 45 de ani ºi peste sunt cele
care întrunesc cel mai mare procent având studii de Nivel II sau superioare. Grupa
de vârstã 25 - 34 de ani este cea care prezintã fãrã îndoialã niveluri mai scãzute,
însã nu dispunem de elementele care sã ne permitã formularea unei ipoteze venitã în
sprijinul acestei realitãþi.

2.2.3. Starea civilã, religia ºi numãrul de copii

Abordãm în acest subcapitol alte aspecte conform cãrora populaþia romã oferã de
asemenea elemente diferenþiatoare faþã de societatea spaniolã în general. Dupã cum
vom constata, elementul diferenþiator al unei populaþii rome mai tinere este evident pe
aspectul stãrii civile ºi numãrului de copii.

Tabelul 2.7. Starea civilã a populaþiei rome din Spania cu vârsta de 16 ani ºi peste, în 2005 ºi 2011 (%)

Informaþiile cuprinse în tabel par sã ne indice o anumitã schimbare în obiceiurile
populaþiei rome, înregistrându-se o oarecare creºtere a numãrului de situaþii nu atât de
obiºnuite precum divorþul, despãrþirea sau alt tip de uniuni, în detrimentul altor stãri
civile (necãsãtoriþi ºi cãsãtoriþi).

Tabelul 2.8. Starea civilã a populaþiei rome cu vârsta de 16 ani ºi peste ºi a restului populaþiei
rezidente în Spania (%)

(*): În cazul populaþiei rome, categoria Necãsãtorit/ã o include ºi pe aceea de alt tip de uniune
Sursa Populaþia Spaniei E.C.V. din 2009
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Pentru a compara situaþia populaþiei rome cu cea a populaþiei generale a Spaniei
am procedat la gruparea categoriilor necãsãtorit/ã ºi „alt tip de uniune”, în cazul
persoanelor rome - femei ºi bãrbaþi - având în vedere cã era singura modalitate de a
compara aceste date cu cele puse la dispoziþie de statisticile oficiale de pe teritoriul
spaniol care iau în considerare numai stãrile civile legale. Deºi ambele populaþii au
anumite caracteristici foarte diferite (vârsta medie sau nivelul de studii), procentele
referitoare la situaþia civilã sunt destul de asemãnãtoare; numai la categoria de vãduv/
ã se observã o anumitã diferenþã, având în vedere cã populaþia generalã spaniolã
acumuleazã trei procente peste populaþia romã, acest lucru datorându-se fãrã îndoialã
unei mai mari prezenþe a populaþiei cu vârstã înaintatã.

Un alt aspect de care ne-am interesat a fost opþiunea religioasã. Prima informaþie
care trebuie subliniatã este cã 14% din populaþia romã spaniolã cu vârsta de 16 ani ºi
peste nu se identificã cu nicio religie. Sã consultãm urmãtorul grafic:

Graficul 2.4. Distribuirea procentualã a populaþiei rome spaniole cu vârsta de 16 ani ºi peste,
în funcþie de religia cu care se identificã

Religia evanghelicã, cu un procent de 62,1%, are cea mai mare rãspândire printre
persoanele de etnie romã, cu o diferenþã substanþialã faþã de urmãtoarea opþiune
aleasã, religia catolicã, cu 22,5%; ambele cazuri împreunã acumuleazã aproximativ
85% dintre persoanele rome, femei ºi bãrbaþi. Toate celelalte opþiuni, cu excepþia
celor care nu se identificã cu niciuna (14%), sunt foarte puþin acceptate, acumulând
întotdeauna 1% dintre adepþi.

Conchidem acest alineat al subcapitolului analizând numãrul de copii pe care îl
au persoanele intervievate în cadrul studiului nostru. În acest sens, am þinut cont
numai de acele persoane rome cu vârsta de 16 ani ºi peste care reprezintã douã
treimi din total.
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În anul 2005 populaþia romã mai mare de 15 ani avea în medie 3,18 copii. În 2011
media copiilor a scãzut la 2,66. Observând mai atent (tabelul 2.8), putem constata
prezenþa unor diferenþe între aceste douã perioade. Pe de o parte se înregistreazã o
creºtere semnificativã (6 procente) la persoanele rome cu un singur copil. Au crescut
de asemenea ºi procentele persoanelor cu 2 sau 3 copii, deºi mai moderat în aceste
cazuri. În paralel se înregistreazã scãderi cu pânã la 3,7, 2,3 ºi 5,3 procente printre
persoanele rome, femei ºi bãrbaþi, care au patru, cinci ºi ºase sau mai mulþi copii. Mai
exact, informaþiile deþinute aratã o tendinþã a persoanelor rome cu copii de a avea mai
puþini, fapt ce corespunde scãderii numãrului mediu de copii anterior comentat.

Tabelul 2.9. Distribuirea procentualã a populaþiei rome din Spania cu vârsta de 16 ani ºi peste, cu
copii, în funcþie de numãrul de copii pe care îl au

Graficul 2.5. Numãrul mediu de copii la populaþia romã din Spania cu vârsta de 16 ani ºi peste,
în funcþie de grupele de vârstã

Graficul este foarte clar, arãtând o strânsã legãturã între vârsta tatãlui sau a mamei
ºi numãrul de copii la populaþia romã spaniolã, astfel încât numãrul acestora creºte
direct proporþional cu vârsta pãrinþilor.
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Deºi conform unei gândiri logice persoanele mai în vârstã ar trebui sã fie cele cu
mai mulþi copii, deºi factorul timp în sine ar trebui sã contribuie la planificarea mai
multor copii, nu toate aspectele se bazeazã pe acest raþionament. Ceea ce ne aratã
graficul este cã populaþia mai în vârstã, persoanele cu vârsta de 45 de ani ºi peste,
este cea care are un impact direct asupra situãrii numãrului mediu de copii la 2,67
procente, având în vedere cã numai ei reprezintã o valoare medie de 3,43. Restul
intervalelor de vârstã nu reuºesc sã egaleze o medie globalã.

2.2.4. 2.2.4. Starea de sãnãtate ºi dizabilitatea

Concluzionãm aceastã trecere în revistã a principalelor caracteristici ale populaþiei
rome cu vârsta de 16 ani ºi peste prin analizarea rãspunsurilor puse la dispoziþie cu
privire la starea sãnãtãþii, precum ºi la impactul dizabilitãþii asupra componenþilor
acestei populaþii.

Tabelul 2.10. Starea de sãnãtate a persoanelor rome spaniole cu vârsta peste 15 ani ºi procentul
celor care suferã de o dizabilitate sau boalã cronicã

Vârsta medie scãzutã în rândul populaþiei rome îºi face simþitã prezenþa în stãrile
de sãnãtate înregistrate. Numai 7% dintre romii spanioli peste 15 ani îºi evalueazã
propria stare de sãnãtate ca fiind precarã sau foarte precarã, pentru cã marea majoritate
declarã cã se simt bine sau foarte bine (75,7%).

În realitate, dacã vom compara aceste date cu cele puse la dispoziþie de Ancheta
Naþionalã de Sãnãtate din 2006 cu privire la spaniolii în general cu aceeaºi vârstã, cei
care se simt rãu sau foarte rãu sunt oarecum mai numeroºi (8,7%), pe când cei care
se simt bine sau foarte bine sunt în procent de 66,5% (- 10 procente).

Referitor la dizabilitãþile sau bolile cronice, 7,4% din populaþia romã cu vârsta de 16
ani ºi peste suferã de o dizabilitate, ºi un procent mai mic (6,5%) de o boalã cronicã.
Pe de altã parte, trebuie subliniat faptul cã 2,8% din populaþia romã au o dizabilitate
care îi împiedicã sã munceascã, iar cei cu o boalã cronicã care cauzeazã aceleaºi
efecte ostile muncii sunt în procent de 1,8%.
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Rezumatul capitolului

Caracteristicile populaþiei rome spaniole totale:

În cazul populaþiei rome, în opoziþie cu populaþia generalã, sunt mai mulþi bãrbaþi
(50,6%) decât femei (49,4%).

Populaþia romã este mai tânãrã decât restul populaþiei Spaniei, dar a îmbãtrânit
în ultimii ani. Vârsta medie a populaþiei rome este de 28,1 ani comparativ cu
vârsta medie a restului populaþiei din Spania de 40,5 de ani.

Prezenþa unei dependenþe infantile mai mari (37,6%) decât dependenþa bãtrânilor
(5,3%) în rândul populaþiei rome. Pentru restul populaþiei Spaniei raportul este
inversat (Indicele de dependenþã la bãtrâni este de 24,7%).

Rata natalitãþii la romii spanioli creºte. Se constatã o creºtere a ratei de
progresivitate între 2005 (90,8%) ºi 2011 (106,5%).

Caracteristici ale populaþiei rome spaniole cu vârsta de 16 ani ºi peste:

Patru din zece au între 16 ºi 29 de ani, în timp de restul populaþiei Spaniei nu
ajunge la doi din zece.

ªase din zece persoane rome nu ajung sã-ºi finalizeze studiile primare (71,2%
în 2005).

De asemenea, cei care ºi-au completat studiile secundare sau superioare sunt
în procent de 10% (6,4% în 2005) în rândul populaþiei rome, faþã de cei 45% în
rândul populaþiei spaniole în general.

Rata de analfabetism în rândul populaþiei rome este de patru ori mai mare decât
în rândul restului populaþiei spaniole.

O treime dintre persoanele rome, femei ºi bãrbaþi, cu vârsta peste 16 ani (32,1%),
nu au copii. Dintre cei care au copii, cea mai mare parte (31,4%) au câte doi.

Noua generaþie de pãrinþi romi, cei mai tineri dintre aceºtia, au deja altã concepþie
despre ideea de a avea copii. Numãrul mediu de copii a scãzut. În 2005 era de
3,18, iar în 2011 a fost de 2,66.

Numai 7% din populaþia romã cu vârsta de 16 ani ºi peste declarã cã au o stare
de sãnãtate precarã sau foarte precarã ºi, în opoziþie cu aceºtia, trei pãtrimi
declarã cã se simt bine sau foarte bine. Restul populaþiei spaniole 66,5% (- 10
procente) declarã acelaºi lucru.

3,8% dintre romi cu vârsta de 16 ani ºi peste suferã de o dizabilitate cu
incapacitate de muncã ºi 2% suferã de o boalã cronicã care le cauzeazã
aceleaºi  efecte.
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3. POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA
ªI PIAÞA MUNCII

În urmãtoarele pagini se va încerca oferirea în mod clar, exact ºi ordonat, a unor
informaþii cu privire la imaginea de ansamblu a pieþei muncii din Spania, dintr-o
perspectivã comparatã între populaþia romã ºi societatea spaniolã în general. În
acest sens, au fost procesate informaþii provenite din al doilea trimestru 2011 al
Anchetei privind Populaþia Activã (APA), cu statistici din ancheta realizatã în rândul
populaþiei rome cu vârsta de 16 ani ºi peste în cursul anului 2011.

3.1  Populaþia raportatã la activitatea economicã: principalii indicatori

În deschiderea acestui subcapitol s-a efectuat o estimare a populaþiei rome
din Spania cu vârsta de 16 ani ºi peste, pe grupe de vârstã, raportatã la activitatea
economicã, în scopul de a contura o pãrere aproximativã asupra volumului total
de persoane ce fac obiectul studiului. Aceastã estimare s-a calculat aplicând
distribuirea procentualã, rezultatã în urma anchetei, unui mediu estimat de populaþie
romã de 325.366 de persoane cu vârsta de 16 ani ºi peste. Pentru acest calcul s-
a pornit de la datele populaþiei totale rezidentã în Spania prezentate pe „Harta
Locuinþei ºi Comunitatea romã din Spania 2007", care ajunge la 453.788 de
persoane. Acestei cifre îi este aplicat procentul de 71,7% din populaþia cu vârsta
de 16 ani ºi peste furnizat de ancheta realizatã în prezentul studiu, ajungând
astfel la cele 325.366 de persoane cu vârsta de 16 ani ºi peste, acestea fiind
informaþiile de la care s-a pornit pentru realizarea urmãtoarelor estimãri.

Astfel, ne putem hazarda în a totaliza la aproximativ 100.900 persoanele rome
neîncadrate pe piaþa muncii, mai exact persoanele inactive, ºi la 224.500
persoanele care au un loc de muncã sau îl cautã în mod activ (persoanele active).

În funcþie de grupele de vârstã, persoanele sub 25 de ani constituie un procent
de 26% din populaþia cu vârsta de 16 ani ºi peste, distribuindu-se pe 31,6%
inactivi ºi 68,4% activi. Pe intervalul de vârstã cuprins între 25 ºi 44 de ani, 44%
din populaþia romã cu vârsta de 16 ani ºi peste, 19,8% rãmân inactivi ºi 80,2%
sunt activi. Pe segmentul de vârstã 45 de ani ºi peste - vârste de la care se
începe în mod normal abandonarea pieþei muncii - constatãm un procent de 52,7%
care continuã sã fie activi în comparaþie cu procentul de 47,3% întrunit de
persoanele inactive.
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Tabelul 3.1. Estimarea populaþiei rome în funcþie de raportul sãu cu activitatea economicã
(vârsta de 16 ani ºi peste, inactivi ºi activi)

De asemenea, în tabelul urmãtor se aratã o estimare a persoanelor potenþial
active rome din Spania care totalizeazã 63.500 de persoane. Conform criteriilor
APA, acest volum de persoane rãmâne inactiv, cu toate acestea motivele pentru
care nu se aflã pe piaþa muncii le plaseazã pe aceste persoane în categoria de
potenþial activi. Faptul în sine survine în mãsura în care aceste persoane nu au
cãutat în mod activ un loc de muncã pentru unul din urmãtoarele motive:

Cred cã nu vor gãsi un astfel de loc de muncã;
Se gândesc cã nu existã un loc de muncã pentru ele;
Nu ºtiu unde sã caute pentru a gãsi un loc de muncã;
Au restricþii în temeiul unor regulamente privind încadrarea în muncã;
Aºteaptã sã fie încadrate la un loc de muncã.

Motivele invocate de subiecþii intervievaþi de a nu-ºi cãuta un loc de muncã le
transformã pe aceste persoane într-un potenþial de adãugat la piaþa muncii (la activitatea
economicã), astfel potenþialul de activi ajunge la aproximativ 287.900.

Tabelul 3.2. Estimarea populaþiei rome în funcþie de raportul sãu cu activitatea economicã
(activi potenþiali ºi potenþial de activi)

În cadrul activitãþii s-a mai estimat ºi un volum de 142.727 ocupaþi ºi 81.775 persoane
ºomere, dupã cum se poate observa în tabelul urmãtor.
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Tabelul 3.3. Estimarea populaþiei rome în funcþie de raportul sãu cu activitatea economicã
(ocupatã ºi ºomerã)

Dupã detectarea ºi descrierea cifrelor absolute, mai exact a volumului total al
populaþiei rome supusã analizei, se procedeazã la compararea structurilor demografice
a douã realitãþi: populaþia romã ºi populaþia spaniolã în general. În graficele urmãtoare
se dispun piramidele populaþiilor romã ºi spaniolã cu vârstã legalã de muncã în care
se observã câteva diferenþe importante în structurarea pe vârstã, deoarece, având
în vedere aspectele semnalate, populaþia romã are o pondere mai mare în ceea ce
priveºte vârstele mai fragede.

Graficul 3.1. Piramida populaþiei generale spaniole cu vârsta de 16 ani ºi peste, în funcþie de
raportul sãu cu activitatea economicã. APA IIT 2011

Piramida populaþiei spaniole generale se sprijinã pe o bazã micã (segment de
vârstã 16-19 ani) în care este subliniatã inactivitatea profesionalã, constatându-se
douã salturi importante în activitate (angajarea ºi ºomajul) din care unul pe segmentul
20-24 de ani ºi celãlalt pe segmentul 25-29 de ani. De aici rezultã faptul cã încadrarea
pe piaþa muncii a populaþiei spaniole se produce în mod obiºnuit între 25 ºi 29 de ani.
În acelaºi timp, tot în aceste grupe de vârstã este extrem de accentuat, în mod
proporþional, ºomajul.
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Între 25 ºi 59 de ani se concretizeazã cel mai mare numãr de activi, iar în
toate grupele de vârstã primeazã situaþia de ocupare în faþa celei de ºomer ºi
inactivitate, fiind tocmai intervalul de vârstã în care populaþia îºi desfãºoarã în
general viaþa profesionalã. De la vârsta de 60 de ani predominã din nou
inactivitatea economicã ca urmare a finalizãrii carierei profesionale, un rezultat
indubitabil al pensionãrii.

În funcþie de sex, observãm o descriere similarã celei realizate atât la bãrbaþi,
cât ºi la femei. Cu toate acestea, trebuie semnalat faptul cã inactivitatea
profesionalã este mai accentuatã la femei, în mãsura în care încadrarea femeii
pe piaþa muncii, mai exact în activitatea economicã, este relativ recentã, în special
în ultimul sfert al secolului XX.

Graficul 3.2. Piramida populaþiei rome din Spania cu vârsta între 16 - 64 ani, în funcþie de raportul
sãu cu activitatea economicã

Contrar celor de mai sus, populaþia romã nu descrie normele semnalate anterior.
Din graficul 3.2 rezultã o încadrare deplinã în activitatea economicã încã de la
baza piramidei (segmentul de vârstã 16 - 19 ani), în special în rândul bãrbaþilor,
care se pãstreazã pânã la vârste mai înaintate decât cele considerate pentru
populaþia generalã. Din aceastã cauzã, se poate afirma faptul cã viaþa profesionalã
a populaþiei rome este mai amplã decât cea a populaþiei spaniole în general, fiind
începutã de la 16 ani ºi încheiatã la aproximativ 60 de ani.

Referitor la distribuirea în funcþie de sexe, romii descriu o tendinþã similarã
celorlalþi ocupanþi ai teritoriului spaniol, constatându-se o mai bunã activitate
profesionalã la femei. Or, între femeile rome cu vârsta între 16 ºi 29 de ani se
observã o predominare a inactivitãþii care începe sã scadã cu precãdere în rândul
celor între 35 ºi 49 de ani.



34

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

Toate aspectele descrise pânã în acest moment sunt clar demonstrate prin curbele
de activitate din urmãtoarele grafice. În acestea se oferã ratele de activitate pe grupe
de vârstã, observându-se la restul populaþiei Spaniei o pronunþatã ascensiune pe acest
indicator între 16 ºi 24 de ani, cu ratele cele mai înalte pe segmentul de vârste 25 - 59
de ani, pentru ca apoi sã coboare încet pe urmãtoarele vârste.

Cu toate acestea, dacã observãm curbele referitoare la populaþia romã, vom vedea
cum acestea încep cu procente de activitate de aproximativ 60% pe grupa de vârstã
16 - 19 ani, faþã de 20% înregistrat la populaþia generalã. Acest indicator creºte încet
pânã la grupa de vârstã 25 - 29 de ani, vârstã de la care se menþine rata de activitate
pânã la 45 - 50 de ani. De la aceastã vârstã rata de activitate coboarã rapid.

Graficul 3.3. Curba de activitate în funcþie de sex ºi grup de vârstã

A) Populaþia romã

B) Populaþia generalã a Spaniei

Referitor la rata de activitate ºi la rata de activitate potenþialã, urmãtorul grafic aratã
diferenþele dintre persoanele rome ºi populaþia generalã de pe teritoriul spaniol. Rata de
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activitate în rândul populaþiei rome se situeazã la  68,9%, iar rata de activitate potenþialã
la 74,1% (la 5,2 procente diferenþã), pe când la populaþia totalã a Spaniei aceºti indicatori
însumeazã 60,1%, respectiv 61,7% (diferenþã de 1,6 procente).

Faptul cã rata de activitate a persoanelor rome este mai mare decât cea
corespunzãtoare întregii populaþii spaniole se explicã, printre alte motive, prin încadrarea
romilor pe piaþa muncii la vârste fragede, astfel cum s-a explicat anterior.

În plus, la vârstele la care în mod normal persoanele rãmân în activitatea economicã,
aceastã ratã este mai mare la populaþia spaniolã în general, aºa cum ne demonstreazã
graficul 3.4. În acesta se observã cã atât rata de activitate, cât ºi rata de activitate
potenþialã sunt mai mari în rândul populaþiei spaniole pe grupa de vârstã 25 - 54 de ani.
De fapt, rata de activitate se situeazã la 86,2% pentru spaniolii între 25 ºi 54 de ani, ºi
la 21,9% pentru grupa de vârstã peste 54 de ani, în timp ce la populaþia romã aceastã
ratã ajunge la 78,1%, respectiv la 26,9%.

Graficul 3.4. Curbele de activitate ºi activitate potenþialã pentru populaþia romã spaniolã ºi
populaþia generalã a Spaniei

A) Curba de activitate

B) Curba de activitate potenþialã
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Tabelul 3.4. Ratele de activitate în funcþie de sex ºi vârstã

Tabelul 3.5. Ratele de activitate potenþialã în funcþie de sex ºi vârstã

Diferenþa dintre populaþia romã ºi restul populaþiei de pe teritoriul naþional constã
într-o mai mare consecvenþã a celei de-a doua categorii în a se forma pentru a pãtrunde
pe piaþa muncii, având în vedere cã rãmânerea în inactivitate în rândul populaþiei generale
spaniole pânã la 25 de ani se explicã prin obþinerea unor niveluri de studii ce permit
ocuparea unor posturi calificate sau cel puþin mai multe ºanse de încadrarea pe piaþa
muncii. În cadrul populaþiei rome acest fenomen se interpreteazã în mod contrar, în
mãsura în care în marea lor majoritate aceste persoane se încadreazã în muncã
începând cu vârsta de 16 ani, fiind deja pregãtite în acest sens.

În funcþie de sex se repetã analiza descrisã anterior, aºa cum se poate observa la
tabelul 3.4. Printre bãrbaþi, rata de activitate a populaþiei sub 25 de ani este cu aproximativ
35 de procente mai mare la bãrbaþii romi. În schimb, pe segmentul de vârstã 25 - 54 de
ani rata de activitate este cea mai ridicatã la populaþia spaniolã în general, adicã 92,5%,
pe când la populaþia romã este de 89,6%. Pe de altã parte, pentru persoanele de 55 de
ani ºi peste, rata de activitate la bãrbaþii romi este calculatã la 34,7% faþã de 28,5% la
populaþia masculinã în general.
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În cazul femeilor rome întâlnim o tendinþã similarã conform cãreia rata globalã a
femeii rome sub 25 de ani este de 53,6% (cu 10,1 procente mai mult decât omonimele
lor din categoria populaþiei spaniole generale), precum ºi de 67,4% pe intervalul 25 - 54
de ani (cu 12 procente mai puþin decât femeile populaþiei generale din aceastã grupã de
vârstã). În plus, la persoanele cu vârsta de 55 de ani ºi peste rata se situeazã la 19,6%
în cazul femeilor rome ºi la 16,4% în cazul femeilor în general de pe teritoriul spaniol,
adicã mai mult cu 3,2 pentru populaþia romã femininã.

Începând cu ratele ºomajului ºi angajãrii situaþia se repetã (a se consulta tabelele
3.6 ºi 3.7). Din perspectiva ratei ºomajului trebuie arãtat cã 43,8% dintre romii spanioli
cu vârsta de 16 ani ºi peste sunt ocupaþi, în timp ce la restul populaþiei þãrii acest
procent este de 47,6%, fapt ce marcheazã o diferenþã de 3,7 procente.

Cu toate acestea, variaþia respectivã se contextualizeazã dacã se analizeazã ratele
în funcþie de grupele de vârstã. Printre persoanele sub 25 de ani, rata angajãrii populaþiei
rome este mai mare cu 16,3 procente, pe când în rândul celor cu vârsta cuprinsã între
25 - 54 de ani aceastã ratã este mai mare la populaþia spaniolã cu 19,8 procente. La
persoanele de 55 de ani ºi peste avem din nou o ratã mai mare la populaþia romã.

Tabelul 3.6. Ratele de angajare în funcþie de sex ºi vârstã

Tabelul 3.7. Ratele ºomajului în funcþie de sex ºi vârstã
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În sfârºit, referitor la rata ºomajului, un procent de 36,4% din populaþia activã
romã din Spania sunt ºomeri, pe când la cetãþenii acestei þãri în general procentul
respectiv coboarã la 20,9%. Mai exact, rata ºomajului în rândul romilor este cu
15,5 procente mai mare decât aceeaºi ratã în rândul celorlalþi cetãþeni ai Spaniei.
Aceastã disparitate este mai pregnantã la populaþia masculinã unde întâlnim o
ratã a ºomajului la romi cu 17,8 procente mai mare (20,6% faþã de 38,4%) decât
la populaþia femininã cu un indicator de 12,4 procente mai mare la femeile rome
(21,3% faþã de 33,7%).

De asemenea, la defalcarea acestui indicator pe grupe de vârstã trebuie
punctate câteva diferenþe. Astfel, rata ºomajului în rândul persoanelor sub 25
de ani este mai micã la persoanele rome, 40,4%, faþã de 46,1% în cazul
cetãþenilor spanioli în general (o diferenþã de 5,7 procente), situaþie care survine
atât la bãrbaþi (la distanþã de 8,7 procente), cât ºi la femei (diferenþã de 2 puncte).
În continuare, pe segmentul de vârstã cel mai înclinat spre angajare (25 - 54 de
ani) se observã o ratã de ºomaj mai mare cu 17,1 procente pentru populaþia
romã (36,5% faþã de 19,4%), situaþie analoagã atât la bãrbaþi, cât ºi la femei cu
un indicator mai mare cu 20,5, respectiv 12,9 procente. De asemenea, pentru
cei cu vârsta de 55 de ani ºi peste, rata ºomajului la romi este mai mult sau mai
puþin similarã cu rata ºomajului la spanioli, chiar dacã este mai mare la
persoanele rome cu aproape 2 procente, constatându-se o ratã mai mare la
bãrbaþi (cu 6,6 procente mai mult) decât la femei (7,5 procente mai puþin pentru
femeile rome).

O valoare care necesitã o analizã mai detaliatã este diferenþa ratei ºomajului
juvenil în rândul populaþiei rome ºi spaniole, cu o ratã a ºomajului la romi cu 5,7
procente mai micã, unde cea mai timpurie încadrare în muncã a populaþiei rome
constituie fundamentul înþelegerii acestui fenomen. În contextul dat, trebuie
menþionat cã aceastã diferenþã la rata ºomajului juvenil ar putea indica orientarea
populaþiei rome spre „piaþa secundarã”, adicã locuri de muncã mai puþin calificate
ºi pentru care este nevoie de cel mai mic nivel de studii ºi formare, pe care
populaþia romã este dispusã sã le ocupe sau le ocupã deja din cauza inerþiei
propriilor sale dinamici profesionale, ca de exemplu ajutorul familial. La rândul
lor, tinerii spanioli care alcãtuiesc o populaþie mai pregãtitã educaþional, cu o
reþea de sprijin economic din partea familiei mai determinantã decât la populaþia
romã, mizeazã pe o oportunitate la angajare mai apropiatã ºi mai orientatã spre
piaþa primarã (o piaþã în care primeazã activitatea salarialã calificatã), ºi nu se
îndreaptã profesional atât de mult spre ocupaþiile prea dificile ºi precare, având
astfel ºanse mai mari sã intre în ºomaj. În acest sens, menþionãm cã aproape
jumãtate din ocupaþiile romilor sunt îndreptate spre comercializarea ambulantã,
ocupaþie extrem de puþin popularã în rândul populaþiei spaniole.
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3.2  Caracteristicile principale ale populaþiei ºi poziþionarea acesteia
pe piaþa muncii

Dupã ce au fost explicaþi principalii indicatori ai pieþei muncii ºi diferenþele existente
între populaþia romã spaniolã ºi populaþia Spaniei în general, se procedeazã la o
descriere a ambelor populaþii ºi la poziþionarea fiecãreia dintre acestea pe piaþa muncii2.
Pentru început trebuie amintit cã populaþia romã este mai tânãrã decât populaþia spaniolã
(tabelul 3.8), iar în acest sens constatãm cã 26% dintre romi au între 16 ºi 24 de ani,
faþã de 11,1% înregistrat în rândul populaþiei în general. Tocmai de aceea se va repeta
acest fapt atunci când vom distinge populaþia care interacþioneazã cu activitatea
economicã. Un procent de 25,8% dintre activii romi au sub 25 de ani, pe când la
populaþia spaniolã în general acest procent se ridicã la 8,3% (tabelul 3.10). Acelaºi
lucru se întâmplã ºi cu populaþia inactivã, cu 26,5%, respectiv 15,2% (tabelul 3.9).

Tabelul 3.8. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei cu vârsta
de 16 ani ºi peste. (Totaluri: x 1.000)

Aºadar, în funcþie de vârstã diferenþele dintre populaþia romã ºi cea spaniolã sunt
extrem de semnificative. La persoanele inactive din Spania cel mai mare volum se
înregistreazã la persoanele de 55 de ani ºi peste (65,5%), pe când la populaþia romã
predominã segmentul 25 - 54 ani (43,1%). Referitor la activitatea profesionalã,
menþionãm cã la ambele populaþii predominã un volum specific grupei de vârstã 25 -
54 ani. Astfel, la populaþia romã constatãm cã 69,2% dintre activi aparþin acestui
segment de vârstã, procent depãºit cu aproape 10 procente în cazul activilor spanioli
în general, care ating 79,5%.

2  La tabelele statistice puse la dispoziþie apar distribuiri procentuale pe un total care se cuantificã în mii.
În cazul populaþiei rome spaniole, cifrele sunt estimate pornind de la datele studiului „Harta Locuinþei
2007", iar în cazul populaþiei spaniole în general datele oficiale furnizate de APA ºi publicate de Institutul
Naþional de Angajare.
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Tabelul 3.9. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei inactive.
(Totaluri: x 1.000)

Tabelul 3.10. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei active.
(Totaluri: x 1.000)

În plus, în caracterizarea ocupaþiei ºi ºomajului, volumul persoanelor rome
tinere este semnificativ. Astfel, 24,1% dintre ocupaþi ºi 28,6% dintre ºomerii romi
din Spania au mai puþin de 25 de ani, pe când în cazul populaþiei spaniole generale
cifrele ajung la 5,6%, respectiv 18,3%. Acest indicator privind tineretul, mãsurat
ca volum specific pe care îl are populaþia cu vârsta sub 25 de ani, este mai mare
în comunitatea romã, cu o diferenþã de 18,5 procente pe aspectul angajãrii ºi de
10,3 procente pe cel al ºomajului.
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De asemenea, în timp ce 81,1% dintre persoanele ocupate din Spania au între 25 -
54 de ani, la persoanele rome acest procent coboarã la 69,2%, marcând astfel o diferenþã
de aproape 12 procente. În ceea ce priveºte ºomajul, trebuie amintit cã 69,2% dintre
persoanele rome spaniole ºomere au între 25 ºi 54 de ani, pe când în rândul spaniolilor
în general cifra ºomerilor ajunge la 73,8%.

Tabelul 3.11. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei ocupate.
(Totaluri: x 1.000)

Tabelul 3.12. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei ºomere.
(Totaluri: x 1.000)

Graficul 3.5 aratã cã existã diferenþe în funcþie de sex în alcãtuirea ambelor populaþii,
indiferent cã este vorba despre inactivi, activi, ocupaþi sau ºomeri, cu constatarea
unor situaþii similare atât la populaþia romã, cât ºi la populaþia Spaniei în general. În
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rândul populaþiei inactive predominã majoritar femeile la ambele categorii de populaþie.
Concret, 68% din populaþia inactivã romã sunt femei, faþã de 60,1% la femeile spaniole
în general. În mod similar, din totalul de activi romi 57,8% sunt bãrbaþi, procent care
creºte uºor în rândul populaþiei ocupate. Un aspect similar se observã ºi în rândul
populaþiei Spaniole în general, unde dintre toate persoanele active 54,8% sunt bãrbaþi,
acest procent crescând uºor la 55% în cazul persoanelor ocupate. Se observã în
acelaºi timp diferenþe în rândul populaþiei ºomere. Pe de o parte, 46% din populaþia
Spaniei aflatã în ºomaj sunt femei, pe când în rândul romilor aflaþi în ºomaj procentul
femeilor coboarã la 39,1%.

Graficul 3.5. Distribuirea populaþiei în funcþie de sex, din perspectiva raportului sãu cu
activitatea economicã.

Un alt aspect important pentru analizarea ºi înþelegerea diferenþelor existente
pe piaþa muncii dintre populaþia Spaniei în general ºi populaþia romã, constã în
observarea nivelului de formare atins (tabelul 3.13). Pe lângã diferenþele menþionate
cu privire la variabila de vârstã, problema educaþiei, sau mai bine zis cel mai mic
nivel de studii pe care îl are populaþia romã, este un alt element de diferenþiere de
ansamblul societãþii spaniole.

În realitate, în rândul romilor activi din Spania, 60,9% sunt analfabeþi sau fãrã
studii ºi numai 9,3% au atins un nivel de studii din învãþãmântul secundar sau superior,
pe când 57,6% din categoria activilor spanioli ºi-au finalizat cel puþin studiile aferente
învãþãmântului secundar ºi numai 2,6% sunt analfabeþi sau nu au absolvit nici mãcar
primul nivel de studii.

Aceste diferenþe devin foarte evidente dacã observãm distribuirile persoanelor
ocupate ºi ºomere: 61,3% dintre ocupaþi ºi 60,2% dintre ºomerii romi din Spania sunt
analfabeþi sau nu au deloc studii, în timp ce 61,4% dintre ocupaþi ºi 43,1% dintre
ºomerii cetãþenilor Spaniei au studii secundare sau superioare.
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Aºadar, pregãtirea iniþialã pentru încadrarea în muncã, tradusã prin aceste date
privind nivelul educaþional, se transformã într-o problemã capitalã ºi fundamentalã
pentru contribuirea la echitatea în câmpul muncii. Este foarte clar cã o pregãtire
deficitarã a persoanelor rome atrage dupã sine ocuparea unor locuri de muncã instabile
catalogate prin cei trei „p”: „pretenþios”, „periculos” ºi „precar”. Aceastã precaritate
face trimitere nu doar la caracterul sezonier al locurilor de muncã, ci ºi la faptul cã
aparþin unor sectoare foarte sensibile în situaþii de recesiune economicã, aºa cum
este cazul actualului context.

Tabelul 3.13. Distribuirea procentualã a populaþiei active, ocupate ºi ºomere în funcþie de gradul
de formare atins, exprimat în niveluri (Total: x 1.000)

(*)La rubrica „Fãrã studii” sunt grupate persoanele care nu ºtiu decât sã scrie ºi sã citeascã, precum ºi cele care nu au
absolvit ciclul de învãþãmânt primar. La rubrica „Nivelul I” sunt grupate acele persoane care au absolvit învãþãmântul
primar, dar nu l-au terminat pe cel secundar.

Înainte de a trage o concluzie în expunerea referitoare la cifrele ridicate de
populaþie activã, este interesant sã consemnãm anumite date privind populaþia
ocupatã. De aceea, ne vom îndrepta atenþia spre ramura de producþie cãtre care
se orienteazã încadrarea populaþiei rome, precum ºi spre diferitele ocupaþii pe
care le desfãºoarã ºi situaþia profesionalã în care se plaseazã. În continuare se
pun la dispoziþie cifre relevante cu privire la programul de lucru ºi tipul de
contractare.

Începând cu ramura de producþie, primul aspect care trebuie subliniat este cã
91,5% din populaþia romã ocupatã din Spania lucreazã în sectorul serviciilor, o
cifrã care în rândul populaþiei generale a Spaniei se încadreazã în procentul de
74,1%. În plus, þinând seama de distribuirile procentuale pentru fiecare segment
de vârstã, acestea nu variazã excesiv, atât la persoanele rome, cât ºi la populaþia
spaniolã în general constatându-se o clarã omogenitate în acest sens.
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Tabelul 3.14. Distribuirea procentualã pe grupe de vârstã a persoanelor ocupate în funcþie de
sectorul economic (Total: x 1.000)

Este însã evident cã ambele populaþii se orienteazã spre ramuri de activitate
foarte diferite. Defalcând mai detaliat sectoarele de producþie se observã o populaþie
romã în care 61,3% din ocupaþii sunt orientate spre comerþ, pe când în rândul populaþiei
spaniole în general acest procent ajunge la doar 16% (la diferenþã de 45,3 procente).
Mai exact, pentru 46,1% ocupaþia este orientatã spre un anumit tip de comerþ,
vânzarea ambulantã sau la tarabã. Urmãtoarea ramurã cu cel mai mare numãr de
romi ocupaþi este reprezentatã de „activitãþile administrative ºi serviciile auxiliare” cu
8,4%, urmatã de ramura construcþiilor cu 4,6%.

Tabelul 3.15. Distribuirea procentualã pe ramuri de activitate a persoanelor ocupate
(CAEN-2009)
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În ceea ce priveºte activitatea desfãºuratã de populaþia romã ocupatã, ºi în
legãturã cu ramurile de activitate în care aceasta o presteazã, se disting douã
ocupaþii. Pe de o parte, 59,3% din populaþia romã sunt „prestatori de servicii de
restaurant, personale, protecþie ºi vânzãtori”, o cifrã cu 37,6 procente mai mare
decât 21,7% în care se încadreazã persoanele spaniole în general. Pe de altã
parte, 22,2% presteazã „ocupaþii elementare”, aceasta fiind categoria cu cel mai
mic nivel de calificare, cu 8,8 procente peste cifra de 13,4% acumulatã de populaþia
Spaniei. Astfel, din punct de vedere al ocupaþiei, încadrarea în muncã a persoanelor
rome se îndreaptã spre locurile de muncã cele mai precare ºi pentru a cãror prestare
nu este nevoie de prea multe studii, nu numai din cauza activitãþilor de producþie,
ci ºi din cauza tipului de muncã desfãºurat. O dovadã în acest sens este faptul cã
46,3% din ocupaþiile romilor sunt de vânzãtori la tarabã.

Tabelul 3.16. Distribuirea procentualã pe ocupaþii a persoanelor ocupate (CN0-2011)

În ceea ce priveºte tipul de program de lucru, trebuie semnalate diferenþele
existente între populaþia romã ºi populaþia Spaniei în general, precum ºi faptul cã
populaþia romã este cea încadratã pe piaþa muncii cea mai precarã. Astfel, pe
când rata muncii cu fracþiune de normã ajunge la 42,3% în rândul populaþiei rome
ocupate, la populaþia spaniolã în general aceastã cifrã este de 14,1%. Acest
indicator creºte în cazul femeilor din ambele populaþii, având în vedere cã rata
muncii cu fracþiune de normã la femeile rome este de 50,2% faþã de 23,9% la
femeile din populaþia spaniolã în general, scãzând rata în rândul bãrbaþilor pânã
la 36,1%, respectiv 6,1%.

Nu încape nicio îndoialã cã accentuarea lucrului cu fracþiune de normã în rândul
comunitãþii rome se datoreazã procentului ridicat de persoane din aceastã populaþie
care lucreazã în calitate de ajutor familial. Aceasta se datoreazã faptului cã acest
tip de activitate este mai sporadic decât realizarea de lucrãri la un loc de muncã
salariatã sau decât alt tip de situaþii profesionale.
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Tabelul 3.17. Distribuirea procentualã pe sexe a persoanelor ocupate în funcþie de tipul
programului de lucru, ºi rata muncii cu fracþiune de normã prestatã de aceºtia. (Totaluri: x 1.000)

De fapt, 1 din 4 ocupaþi romi presteazã activitatea ca ajutor familial, mai exact 26%
faþã de 0,8% în cazul populaþiei Spaniei în general, dupã cum rezultã din datele oferite
de APA. La rândul sãu, se constatã cã auto-angajarea la romi este în procent de 34,7%,
fiind cu 24,5 procente mai mare faþã de cei 10,2% pe plan naþional. Aceste douã situaþii
sunt extrem de tipice populaþiei rome, adicã faptul cã 6 din 10 lucreazã ca liber-
profesioniºti sau ajutor familial, fiind un fenomen pe care dorim sã-l prezentãm în
câteva cuvinte.

Tabelul 3.18. Distribuirea procentualã a persoanelor ocupate în funcþie de situaþia profesionalã

În urmãtorul tabel vom arãta distribuirea procentualã a populaþiei rome ocupate,
precum ºi persoanele care lucreazã ca „ajutor familial” ºi cele care au o ocupaþie ca
liber-profesioniºti, în funcþie de variabilele sex, vârstã ºi nivel de studii. În acest
sens, trebuie sã menþionãm cã aceste cifre ale analizei interne aferente calitãþii de
„ajutor familial” trebuie luate cu precauþie statisticã, pentru cã baza lor eºantionarã
este de 170 de cazuri.

Dupã cum se poate observa, în categoria de „ajutor familial” predominã femeile cu
un procent de 50,8% faþã de 44% totalizat în rândul populaþiei rome ocupate, fiind
vorba de altfel de o populaþie cu precãdere tânãrã din moment ce 47% în aceastã
situaþie profesionalã este format din persoane între 16 ºi 24 de ani, cifrã care contrasteazã
cu 24% pentru totalul ocupaþilor romi aflaþi la aceastã vârstã. Astfel, vârsta medie a
celor care se dedicã „ajutorului familial” este de 29,2 ani, adicã cu 5,4 ani mai puþin



47

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

decât media de 34,6 ani înregistratã în rândul tuturor ocupaþiilor rome. În cazul
nivelului de studii, se pãstreazã o structurã similarã celei constatate la populaþia
ocupatã în general, datoratã se pare unei mai mici incidenþe de analfabeþi compensate
cu un mai mare numãr al acelora care nu au terminat niciun nivel de studiu. În plus,
activitatea de „ajutor familial” se concentreazã în special pe sectorul comercial
(94%), mai exact pe vânzarea ambulantã la tarabã (78%), ºi al vânzãtorilor sau
comercianþilor (85%). Altfel spus, procentul de 78% care lucreazã ca ajutor familial
sunt de fapt vânzãtori la tarabã.

În ceea ce priveºte activitatea ca „liber-profesionist” se remarcã un profil foarte
diferit de cel descris anterior. Este vorba de o ocupaþie masculinizatã care totalizeazã
68,6% faþã de 56% corespunzãtor totalului ocupãrii rome, ºi de persoane a cãror
vârstã medie este de 38,1 ani, adicã cu 3,5 ani peste media obþinutã la ocuparea în
general. De asemenea, se mai apreciazã ºi un nivel de studii oarecum mai ridicat
decât cel constatat la întreaga ocupaþie romã, din moment ce 43,1% a absolvit cel
puþin primul nivel, cifrã care contrasteazã cu 38,7% pentru totalul ocupãrii. Similar
ocupaþiei de „ajutor familial”, activitatea de liber-profesionist se concentreazã pe comerþ
(86%) ºi mai exact pe vânzarea ambulantã (71%), precum ºi pe ocupaþia de vânzãtor
sau comerciant (78%). Astfel, procentul de 71% dintre romii liber-profesioniºti sunt
vânzãtori la tarabã.

Tabelul 3.20. Distribuirea procentualã pe diverse variabile a persoanelor lucrãtoare ca ajutor
familial ºi a întregii populaþii ocupate.

În acelaºi timp, procentul ridicat al populaþiei rome lucrãtoare pe cont propriu, în
special ca „ajutor familial” ºi „liber-profesionist” se reflectã într-o ratã de salarizare
destul de scãzutã. Rata de salarizare în rândul populaþiei rome este extrem de diferitã
de întreaga populaþie spaniolã, din moment ce în cazul primei categorii este de 38,4%,
iar în cazul celei de-a doua de 83,6%. Aceastã enormã diferenþã este una din principalele
trãsãturi distinctive ale ocupãrii romilor, având în vedere cã ocuparea salariatã implicã
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de obicei o parte importantã din protecþia socialã (ºomaj, pensionare, concediu medical
etc.) ºi drepturi de muncã (program de lucru, salariu, concediu plãtit etc.). Cu toate
acestea, munca pe cont propriu este în general mai îndepãrtatã de noþiunile de protecþie
ºi drepturi de muncã, cu precãdere în cazul populaþiei rome încadratã în mod evident
pe un segment al pieþei de muncã instabil ºi precar.

Dar ºi în cazul muncii salariate precaritatea ºi instabilitatea caracterizeazã
populaþia romã. Astfel, în ceea ce priveºte munca sezonierã, cifrele indicã o mai
mare preponderenþã în rândul populaþiei rome salariate. Rata muncii sezoniere
corespunzãtoare populaþiei Spaniei în general este cuantificatã la 25,5%, în timp
ce 53,4% dintre romii salariaþi din Spania au un contract pe duratã determinatã.

Munca sezonierã este o trãsãturã distinctivã a tineretului ocupat, atât pe piaþa
muncii rome, cât ºi pe cea a restului populaþiei. Peste jumãtate din tinerii romi
angajaþi la patron lucreazã în aceastã condiþie de precaritate. Cifrele indicã faptul
cã 65,2% dintre salariaþii romi sub 25 de ani lucreazã în baza unei colaborãri
sezoniere, indicator care coboarã la 60,7% în cazul populaþiei generale de pe
teritoriul spaniol. Numai 23,2% dintre salariaþii Spaniei cu vârsta de 25 de ani ºi
peste au o slujbã sezonierã. Acest procent creºte la 50,7% în cazul comunitãþii
rome salariate cu vârsta peste 25 de ani.

Tabelul 3.21. Distribuirea procentualã pe vârste a salariaþilor în funcþie de tipul contractului ºi
rata muncii sezoniere a acestuia (Total = x 1.000)

Pentru concluzionarea acestui capitol se oferã în continuare câteva informaþii
generale cu privire la populaþia inactivã, cu care se închide cercul diferitelor clasificãri
de muncã, cu trimitere la cifrele ridicate privind activitatea profesionalã. Astfel, se
indicã în continuare distribuirea populaþiei inactive în funcþie de cauza inactivitãþii,
arãtând la ambele populaþii diferenþe importante din perspectiva sexului. Prin urmare,
52,3% dintre romi declarã cã sunt inactivi ºi cã exercitã activitãþi casnice, în timp ce
numai 26,9% din populaþia generalã a Spaniei au aceastã îndeletnicire.

Studiind aceste cifre din perspectiva sexului, se observã cã bãrbaþii spanioli sunt
în procent de 5,1% faþã de 8,3% aferent comunitãþii rome masculine. În ceea ce
priveºte femeile, acestea întrunesc un procent de 41,4% pentru spaniole ºi de 73%
pentru romele inactive de pe teritoriul Spaniei.
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Pe de altã parte, 36% din totalul de inactivi spanioli sunt pensionaþi, iar în rândul
populaþiei rome acest procent coboarã pânã la 17,9%. În funcþie de sex, 60,2% dintre
bãrbaþii spanioli se aflã în aceeaºi situaþie, în timp ce femeile întrunesc procentul de
19,9%. Constatãm cã aceste cifre diferã în cazul populaþiei rome masculine din moment
ce 28,4% dintre bãrbaþii inactivi sunt pensionaþi.

Tabelul. 3.22. Distribuirea procentualã pe cauze de inactivitate a populaþiei inactive, în
funcþie de sex (Total: x 1.000)
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Rezumatul capitolului

Comparativ cu populaþia spaniolã, populaþia romã prezintã o încadrare deplinã
în activitatea economicã pe segmentul de vârstã 16 - 19 ani, în special la
bãrbaþi.

Viaþa profesionalã a populaþiei rome este mai amplã decât cea a spaniolilor în
general, fiind începutã la 16 ani ºi încheiatã între 60 ºi 64 de ani.

La fel de diferite sunt ºi curbele de activitate la cele douã populaþii, spaniolã ºi
romã. Curba populaþiei rome începe cu ratele de activitate la aproximativ 60%
pe grupa de vârstã 16 - 19 ani. Acest indicator creºte încet pânã la segmentul
25 - 29 de ani, vârstã de la care se pãstreazã rata de activitate pânã la 45 - 50
de ani.

Rata de activitate a comunitãþii rome este mai mare decât cea corespunzãtoare
restului populaþiei Spaniei, printre alte motive, datoritã încadrãrii romilor pe piaþa
muncii la vârste fragede. Chiar dacã la vârstele la care în mod normal persoanele
rãmân în activitatea economicã, aceastã ratã este mai mare la populaþia spaniolã
în general.

Populaþia spaniolã este mai pregãtitã sã se încadreze pe piaþa muncii decât
populaþia romã în particular. Faþã de a doua categorie, prima categorie rãmâne
inactivã pânã la vârstele de 25-29 de ani pentru a se forma ºi pentru a atinge
niveluri de studii care sã îi faciliteze obþinerea unor locuri mai bune de muncã.

La nivel global, 36,4% din populaþia activã romã este ºomerã, în timp ce la
populaþia spaniolã acest procent coboarã la 20,9%.

Rata angajãrii în rândul populaþiei rome este de 43,8%, destul de aproape de
procentul de 47,6% întrunit de populaþia spaniolã.

Vârsta medie scãzutã a populaþiei rome îºi face simþitã prezenþa în cifrele de
activitate ºi angajare. 25,8% dintre activii romi au sub 25 de ani, pe când procentul
spaniolilor activi este de 8,3%. Acelaºi lucru se întâmplã ºi în cazul populaþiei
inactive, unde procentele sunt de 26,5%, respectiv 15,2%.

La populaþia inactiva predominã femeile, indiferent de populaþia analizatã (68%
în cazul inactivitãþii rome). În plus, numãrul femeilor aflate la ºomaj este mai
mic printre femeile rome (39,1%) decât printre femeile spaniole (46%).

Dupã cum s-a constatat anterior, variabila „vârstã” este determinantã. La inactivii
spanioli predominã persoanele cu vârsta peste 54 de ani (65,5%), iar în cazul
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romilor grupa 25-54 de ani (43,1%). Aceeaºi situaþie se observã ºi la structura
populaþiei ocupate. În timp ce 81,1% dintre persoanele ocupate spaniole au între
25 ºi 54 de ani, la colectivul ocupat rom acest procent coboarã la 69,2%, marcând
o diferenþã de 11,9 procente.

Nivelul studiilor atins este vital atunci când vorbim de încadrarea pe piaþa muncii.
Dintre romii activi 60,9% sunt analfabeþi sau nu au deloc studii ºi numai 9,3% au
atins un nivel de studii din învãþãmântul secundar sau superior. Între timp 57,6%
dintre spanioli au absolvit cel puþin studii secundare sau superioare, ºi numai
2,6% sunt analfabeþi sau fãrã studii. Aceste diferenþe sunt foarte evidente dacã
se analizeazã distribuirile procentuale ale ocupaþilor sau ºomerilor.

91,5% din populaþia ocupatã de etnie romã lucreazã în sectorul serviciilor, cifrã
care ajunge la 74,1% pentru spanioli. De asemenea, se constatã existenþa unei
populaþii rome în care 61,3% presteazã activitãþi în sectorul comercial, spre
deosebire de populaþia spaniolã unde aceastã cifrã ajunge la 16%. Concret,
46,1% din populaþia ocupatã romã presteazã activitãþi comerciale de un anumit
tip, acela de vânzare ambulantã sau la tarabã.

Din punct de vedere al ocupãrii, încadrarea romilor se orienteazã spre locurile de
muncã mai precare ºi pentru care nu este nevoie de un nivel înalt de pregãtire
profesionalã, nu doar pentru activitãþile de producþie, ci ºi pentru tipul de activitate
prestat. O dovadã în acest sens este faptul cã 46,3% dintre ocupaþiile romilor
sunt orientate spre vânzãtori la tarabã.

42,3% din populaþia romã ocupatã îºi desfãºoarã activitatea cu fracþiune de
normã, faþã de 14,1% în cazul populaþiei spaniole; este foarte probabil ca acest
fapt sã se datoreze numãrului mare de romi care lucreazã ca ajutor în activitatea
economicã a familiei.

Aceastã situaþie ar explica ºi rata de salarizare joasã din rândul populaþiei rome
(38,4%); la spanioli aceastã ratã este de 83,6%.

Referitor la munca sezonierã cifrele indicã o mai mare incidenþã în rândul populaþiei
salariate. Rata muncii sezoniere corespunzãtoare spaniolilor se cuantificã la
25,5%, iar dintre romii salariaþi 53,4% au un contract pe duratã determinatã.
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4. EVOLUÞIA OCUPÃRII ÎN RÂNDUL
POPULAÞIEI ROME SPANIOLE 2005 - 2011

Ajunºi în acest punct în care au fost arãtate deja toate cifrele referitoare la ocuparea
populaþiei rome, ne mai rãmâne sã parcurgem o parte importantã a analizei -
compararea cifrelor rezultate din studiul nostru cu cele adunate în 2005; acest fapt
ne va permite sã aflãm care sunt variaþiile ºi fluctuaþiile de interes detectate pe
aspectele privind ocuparea populaþiei rome.

Sã se fi schimbat oare în ultimii ºase ani situaþia globalã a populaþiei rome sub
aspectul ocupãrii? ªi dacã da, putem oare vorbi de faptul cã variaþiile au generat o
evoluþie pozitivã sau, din contrã, cã în tot acest timp situaþia ocupãrii în rândul romilor,
femei ºi bãrbaþi, s-a înrãutãþit? Vom încerca sã rãspundem la aceste întrebãri în paginile
urmãtoare, procedând la compararea situaþiilor ocupaþionale din cei doi ani bazate pe
intervievarea populaþiei.

Vom începe aºadar prin analizarea populaþiei cu vârsta de 16 ani ºi peste din
perspectiva raportului sãu cu activitatea economicã.

În graficul 4.1 se prezintã piramidele populaþiei rome spaniole cu vârsta legalã de
muncã din anii 2005 ºi 2011, din perspectiva raportului lor cu activitatea economicã,
fapt ce ne va permite iniþierea analizei noastre comparative interanuale. Cu aceastã
ocazie, spre deosebire de piramidele din capitolul anterior, vom adãuga în partea de
sus a acestora grupa de vârstã 65 ani ºi peste, fapt ce ne va permite sã apreciem în
mod integral schimbãrile populaþiei noastre în ultimii ºase ani.

Graficul 4.1. Piramida populaþiei rome din perspectiva raportului acesteia cu activitatea economicã
(2005-2011)

A) Populaþia romã 2005
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B) Populaþia romã 2011

Spuneam în capitolul 3 cã în timp ce piramida populaþiei spaniole cu vârsta legalã
de muncã are o bazã foarte micã unde predominã inactivitatea cauzatã de încorporarea
pe piaþa muncii de la vârsta de 25 de ani, în cazul populaþiei rome acest lucru nu se
întâmplã.

Nu numai cã baza piramidei este mai mare, dar ne ºi indicã o încadrare în muncã
de la vârste foarte fragede, în detrimentul inactivitãþii.

Însã ce variaþii substanþiale se observã în piramidele celor doi ani de referinþã, la
populaþia romã cu vârsta legalã de muncã? Putem distinge urmãtoarele elemente:

Pare cã se contureazã un aspect remarcat deja în capitolul 2 al prezentului
raport: deºi rata natalitãþii lasã impresia cã este în creºtere în prezent, la fel de
adevãrat este cã procentul de progresivitate (minori de 4 ani la 100 persoane
cu vârsta între 5 ºi 9 ani) de acum ºase ani era mai micã decât cea actualã
(90,8 faþã de 106,5), drept pentru care cea mai micã ratã a natalitãþii de acum
câþiva ani se reflectã probabil pe segmentul inferior al piramidei noastre din
2011, în raport cu cea de acum ºase ani.

În acelaºi sens ºi în acelaºi capitol arãtam cã indicele de înlocuire al populaþiei
rome a coborât considerabil din 2005 pânã în 2011, scãzând în tot acest timp
cu 36 de procente; acest fapt se traduce printr-un numãr mai mare al populaþiei
între 40 - 65 de ani ºi astfel reiese din piramidele graficului.

Un alt aspect foarte clar care rezultã din piramide este impactul ºomajului în
rândul populaþiei rome. Graficul ilustreazã în mod evident creºterea ratei
ºomajului în ultimii ºase ani. Piramida din 2011 ne indicã practic extinderea
ºomajului la toate grupele de vârstã ºi mai pregnant în rândul bãrbaþilor.
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În acest sens, ratele de activitate la bãrbaþi ºi la femei se menþin stabile în toþi
aceºti ani, deºi bãrbaþii sunt cei mai numeroºi în incidenþa ºomajului.

Ne vom concentra atenþia în continuare în analiza noastrã pe rata activitãþii. În
urmãtoarele pagini vom ilustra curbele de activitate, atât la nivel global, cât ºi la nivel
particular în funcþie de sex; vom avea astfel posibilitatea de a verifica posibilele variaþii
constatate în aceºti ani.

Graficul 4.2. Curba de activitate globalã. Anii 2005 ºi 2011

În conformitate cu caracteristicile populaþiei rome, am vãzut în capitolele anterioare
cum curba de activitate porneºte de la valori procentuale destul de ridicate datoritã
încadrãrii timpurii pe piaþa muncii a componenþilor acesteia.

În urma comparaþiei descoperim un aspect destul de relevant. Dacã în 2005 curba
începea sã coboare de la 30 - 34 de ani, în 2011 curba ne indicã o linie relativ stabilã
între 30 - 34 de ani ºi 45 - 49 de ani, astfel încât abia începând cu segmentul 50 de ani
curba începe sã coboare ºi mai treptat. Adicã, segmentul de inactivi începe sã creascã
în mod clar începând de la 50 de ani, prin urmare în 2011 culmea ocupaþionalã se
amânã pe segmentul de 15 ani.

În orice caz, nu este mai puþin adevãrat cã pe curba din 2011 a dispãrut „arcuirea”
ilustratã de curba din 2005 între 50 ºi 64 de ani; în prezent activitatea descreºte mai
târziu ºi mai treptat, dar acest lucru se întâmplã în mod categoric, fãrã sã se opreascã
niciun moment.

Cele douã procese observate în tendinþa activitãþii profesionale a romilor, ºi pe care
le-am comentat anterior, ne indicã faptul cã curbele de activitate ale populaþiei rome se
apropie din ce în ce mai mult de cele ale populaþiei spaniole. La populaþia romã cu
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vârsta legalã de muncã activitatea a crescut în perioada propice vârstelor oportune de
muncã (între 30 ºi 45-49 ani), situaþie care se explicã dupã cum vom vedea în continuare
printr-un numãr mai mare de încadrãri în muncã la femeile rome. Dacã mai adãugãm
aici ºi scãderea activitãþii începând de la 50 de ani, curba de activitate ne traseazã un
profil ce reflectã o tendinþã similarã celei din rândul populaþiei spaniole ca urmare a
ieºirii de pe piaþa muncii mai devreme decât în 2005 în rândul bãrbaþilor.

Vom studia în graficul 4.3 de mai jos aceeaºi curbã de activitate, dar personalizatã
pe sexe, a populaþiei cu vârsta de 16 ani ºi peste.

Graficul 4.3. Curba de activitate specificã, în funcþie de sexe. Anii 2005 ºi 2011

A) Bãrbaþi

B) Femei
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Dacã ne uitãm la curba de activitate a bãrbaþilor, constatãm cã se produce o scãdere
a ratei de activitate pornind de la grupa de vârstã 45 - 50 ani, faþã de cifrele anului 2005.
Acest fapt explicã scãderea activitãþii în rândul populaþiei rome de care aminteam
anterior. În cazul curbelor de activitate corespunzãtoare femeilor rome, poate cã cea
mai evidentã concluzie ar fi aceea cã femeia romã a reuºit sã-ºi stabilizeze încadrarea
în muncã apropiindu-se tot mai mult de cifrele aferente bãrbaþilor. În ceea ce priveºte
activitatea femininã, aceasta creºte între 2005 ºi 2011 pe segmentul 30 ºi 50 de ani,
justificând astfel aceastã creºtere în curba de activitate globalã.

Aspectele anterior comentate cu privire la stabilitatea ratei de activitate în anii de
referinþã sunt clar ilustrate prin diferenþa din tabelul urmãtor:

Tabelul 4.1. Ratele de activitate în funcþie de sex ºi vârstã. Anii 2005 ºi 2011

Cifrele ne indicã în mod clar cât de puþin a variat activitatea în rândul populaþiei
rome în aceºti ani, fãrã sã arate diferenþe considerabile nici în funcþie de sex ºi nici pe
grupele de vârstã. Ar trebui poate subliniatã numai diferenþa pe negativ a segmentului
de femei rome sub 25 de ani.

Tabelul 4.2. Ratele ºomajului în funcþie de sex ºi vârstã. Anii 2005 ºi 2011
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Cu toate acestea, în aceºti ºase ani s-a modificat radical realitatea ºomajului. Per
ansamblu, diferenþele ne aratã cã rata ºomajului a crescut cu 22,6 procente, cu alte
cuvinte rata ºomajului în 2011 la populaþia romã este de 2,6 ori mai mare decât cea
din 2005.

Din perspectiva variabilei „sex”, se constatã de asemenea incidenþa ºomajului
atât la bãrbaþi, cât ºi la femeile rome, deºi diferenþa este destul de mare pentru
prima categorie care suferã cel mai mult de lipsa unui loc de muncã. Însã existã
un alt element semnificativ. Dacã în 2005 în rândul femeilor rata ºomajului era
mai crescutã, în 2011 bãrbaþii ating o ratã mai mare decât femeile, inversându-
se astfel situaþia de acum ºase ani. Altfel spus, femeia romã joacã în zilele
noastre un rol extrem de important în cifrele de ocupare la populaþia romã în
general, fapt ce reuºeºte sã stabilizeze curba de activitate ºi sã diminueze în
parte incidenþa ºomajului.

În plus, este notabilã creºterea în diferenþa ratei ºomajului faþã de populaþia
spaniolã. Astfel, dacã în 2005 rata ºomajului în rândul romilor era cu 3,4 procente
mai mare decât cea indicatã de APA (13,8% faþã de 10,4%), în 2011 aceastã
diferenþã creºte atingând 15,5 %. Actualul context al crizei economice rezultã
mai virulent în special pentru  sectoarele de populaþie mai puþin calificate, ca de
exemplu populaþia romã, ºi pe sectoarele de activitate mai instabile, aºa cum
sunt cele în care lucreazã romii.

Iar aceastã creºtere a diferenþei îºi face simþitã prezenþa indiferent de sexul
persoanelor. Astfel, diferenþa constatatã la rata ºomajului în 2005 era de 4,3
procente la bãrbaþi (11,9% faþã de 7,6%), în 2011 este de 17,8 procente (38,4%
faþã de 20,6%). În cazul femeilor, care în 2005 înregistrau în rândul populaþiei
rome o ratã a ºomajului mai mare cu 1,9 puncte decât a femeilor spaniole (16,3%
pentru rome ºi 14,4% pentru spaniole), acum în 2011 aceastã diferenþã atinge
pragul de 12,4 procente (33,7%, respectiv 21,3%).

Tabelul 4.3. Ratele ºomajului în funcþie de sex ºi vârstã. Anii 2005 ºi 2011
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Analizând acum cifrele pe cealaltã parte a monedei - rata ocupãrii - vom observa cã în
aceºti ani diferenþa globalã este negativã (-15,9 puncte), în conformitate cu ratele ridicate
ale ºomajului comentate anterior, fãrã sã se constate diferenþe pe segmentul de vârste.

Similar aspectelor dezbãtute în cazul ºomajului, situaþia nu s-a modificat cu aceeaºi
intensitate în ceea ce priveºte sexul persoanelor. Rata ocupãrii a scãzut mai mult în
rândul bãrbaþilor, cu pânã la 21,9 procente, faþã de anul 2005. În ceea ce priveºte
femeile, printre persoanele rome se observã o scãdere cu 10,1 procente, ºi în special
la fetele  sub 25 de ani, adicã la fel cum se întâmplã la nivel global cu toatã populaþia
în general.

Dupã explicarea principalilor indicatori ai pieþei muncii ºi a diferenþelor observate de-a
lungul acestor ultimi ºase ani, vom proceda la o descriere a populaþiei pentru fiecare din
situaþiile ocupaþionale comentate, analizând posibilele miºcãri produse în aceºti ani.

În urmãtoarele trei tabele expuse mai jos vom putea observa distribuirea populaþiei
cu vârsta de 16 ani ºi peste, precum ºi structurarea acesteia în funcþie de calitatea de
active sau inactive.

Tabelul 4.4 Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei cu vârsta
de 16 ºi peste. Anii 2005 ºi 2011

Per ansamblu, structurarea populaþiei cu vârsta de 16 ºi peste nu a suferit mari
schimbãri între anii de referinþã ai studiului nostru comparativ, aºa rezultã de altfel
ºi din cifrele tabelului 4.4. Se constatã numai reducerea, deºi relativ de uºoarã, a
volumului grupelor de vârstã cele mai tinere (-2,7 procente pentru grupa cea mai
tânãrã de 16-19 ani), înregistrându-se contrariul pentru cei mai în vârstã (+2,1
procente pe segmentul de 55 de ani ºi peste).
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Grupele de vârstã cele mai tinere au jucat întotdeauna un rol fundamental în
structurarea ocupaþionalã a populaþiei rome ºi continuã sã joace acest rol chiar ºi în
zilele noastre. De exemplu, în comparaþia efectuatã pe aceºti ultimi ºase ani persoanele
sub 20 de ani menþin o stabilitate mare dacã analizãm procentele de inactivi.

Se întâmplã exact contrariul cu grupele de 25 - 54 de ani ºi grupa de 55 de ani ºi
peste. În primul caz se înregistreazã o scãdere cu 7 procente a inactivitãþii, pe când la
grupa celor mai în vârstã procentul de inactivi creºte cu aproape 9 puncte. Iar aceastã
situaþie se reproduce indiferent cã este vorba de bãrbaþi sau femei.

Tabelul 4.5. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei inactive.
Anii 2005 ºi 2011

Tabelul 4.6. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei active.
Anii 2005 ºi 2011



60

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

Aºa cum era logic, diferenþele cu plus din tabelul 4.5 se transformã în diferenþe cu
minus în tabelul la 4.6. ªi cum nu se putea altfel, o creºtere a inactivitãþii atrage dupã
sine o scãdere a activitãþii ºi viceversa. De aceea cele douã extreme ale structurãrii pe
vârste sunt acelea care prezintã valori negative pe diferenþa populaþiei active.

Este notabil faptul cã populaþia romã cea mai tânãrã, între 16 - 19 ani, nu se
încadreazã în muncã la fel de devreme ca înainte sau poatã cã piaþa muncii o ignorã în
prezent având în vedere circumstanþele economice prezente în acest moment în Spania.
ªomajul în rândul tinerilor afecteazã în egalã mãsurã toate sectoarele de populaþie,
deºi aºa cum s-a arãtat anterior, segmentele de populaþie cu situaþie ocupaþionalã
precarã sunt cele care în prezent au cel mai mult de suferit.

În ceea ce priveºte distribuirea pe sexe, la femei se înregistreazã schimbãri relativ
importante. La cele mai tinere (16 - 19 ani), procentul de rome active scade cu 8,1
procente rãmânând în 2011 la doar 6,9%. Alte cifre întâlnim însã pe grupa 25 - 54 de
ani, adicã acele vârste pe care se concentreazã perioada ocupaþionalã; în aceastã
grupã procentul de persoane active a crescut cu aproape 10 procente, ajungând la
73% în 2011, o dovadã cã încadrarea în muncã a femeii rome a crescut în mod evident
în toþi aceºti ani.

Tabelul 4.7. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei ocupate.
Anii 2005 ºi 2011

Dacã activitatea a scãzut în rândul celor mai tineri, la fel se întâmplã ºi cu procentul
persoanelor ocupate. În aceºti ºase ani persoanele ocupate pierd 5,6 procente, rãmânând
ocupaþi doar 8,1% dintre romii bãrbaþi ºi femei cu vârsta între 16 - 19 ani. Aceastã
scãdere se simte mai intens la femei (-9,8 procente pe grupa 16 - 19 ani).
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Tabelul 4.8. Distribuirea procentualã în funcþie de sex ºi grupe de vârstã a populaþiei ºomere.

Acolo unde creºte procentul de ocupare (grupa de 25 - 54 de ani) ºomajul îºi face
tot mai simþitã prezenþa. Proporþia de ºomeri din aceastã grupã de vârstã creºte în
aceºti ani cu aproximativ 11 procente, trecând de la 58,3% la 69,2%. Referitor la
variabila „sex”, pare evident cã ºomajul a avut o incidenþã mai puternicã în rândul
femeilor din moment ce procentul ºomerelor cu vârsta de 25 - 54 de ani a trecut de la
56,9% la 70,9% (+14 procente). Cât despre bãrbaþii din aceeaºi grupã de vârstã, cea
care a avut cel mai mult de suferit, creºterea înregistratã a fost de 7,6 procente, adicã
jumãtate din diferenþa înregistratã la femeile rome.

Tabelul 4.9. Distribuirea procentualã a populaþiei active, ocupate ºi ºomere în funcþie de
gradul de formare atins, exprimat în niveluri
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Un alt aspect important în analizarea ºi înþelegerea diferenþelor existente pe piaþa
muncii, ºi oscilaþiile care pot surveni în aceasta, îl reprezintã analiza nivelului de formare
atins de populaþie, ca element ce înlesneºte sau îngreuneazã accesul pe piaþa muncii
ºi, mai concret, angajarea. Sã consultãm în acest sens cifrele celor doi ani care fac
obiectul comparaþiei.

Procentul de analfabeþi indicã o uºoarã creºtere, dar la urma urmei tot o creºtere.
În 2011 procentul populaþiei active analfabete se situa la 10,1% (+2,3 procente
faþã de 2005), creºtere susþinutã aproape exclusiv de ºomeri (+5,5 procente).

Totuºi, procentul persoanelor fãrã studii scade moderat, trecând de la 58,7%
la 50,8% (-7,9 procente). Iar în acest caz scãderea în aceºti ºase ani se
observã atât la populaþia ocupatã, cât ºi la cea ºomerã, ºi mai intens în rândul
acesteia din urmã (-10,8 procente).

Celelalte douã trepte de nivel formativ înregistreazã la rândul lor valori pozitive,
cu o creºtere moderatã a procentului de populaþie romã activã care a atins
primul nivel educaþional sau mai multe. Concret, procentul persoanelor care au
atins Nivelul 1 creºte cu 3,7 procente, în timp ce persoanele care au atins
Nivelul 2 sau altul superior creºte cu 1,9 procente.

Cifrele ne indicã în general o panoramã oarecum mai pozitivã cu privire la
calificarea populaþiei active, fiind astfel clar cã în general populaþia activã
romã a Spaniei este oarecum mai bine pregãtitã educaþional în 2011 decât în 2005.

Sã ne îndreptãm acum atenþia în analiza noastrã pe segmentul populaþiei ocupate
ºi sã vedem cum se distribuie aceasta pe diferitele sectoare economice, ºi bineînþeles
care sunt eventualele variaþii survenite în ultimii ani.

Tabelul 4.10. Distribuirea procentualã pe grupe de vârstã a persoanelor ocupate, în funcþie
de sectorul economic. Anii 2005 ºi 2011
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În ceea ce priveºte activitãþile desfãºurate, persoanele rome ocupate obiºnuiesc
sã lucreze în sectorul serviciilor, iar cifrele din prezentul tabel vin sã confirme acest
lucru. Iar dacã cifrele ne aratã cã sectorul serviciilor a crescut în aceºti ani, înseamnã
cã persoanele ocupate rome care lucreazã în acest sector în 2011 sunt ºi mai numeroase
decât acum ºase ani; concret, proporþia a crescut cu aproape 16 procente.

Iar aceastã creºtere se observã pe toate intervalele de vârstã, deºi acolo unde se
simte mai pregnant este în rândurile persoanelor ocupate mai tinere, cu vârsta între 16
- 19 ani, având în vedere cã pe acest segment de vârstã creºterea experimentatã în
sectorul serviciilor se ridicã la 26,8 procente.

În rest, pe celelalte sectoare se produce o scãdere în procentul persoanelor ocupate.
Se disting în special diferenþele negative din agriculturã (-6,8 procente) ºi construcþii (-
6,1 procente), constatându-se cã scãderile s-au produs mai intens la nivelul populaþiei
mai tinere cu vârste între 16 ºi 24 de ani.

Toate aceste variaþii ar indica faptul cã sectorul serviciilor a crescut, printre alte
posibile cauze, în special datoritã încadrãrii în muncã a unui numãr mare de tineri (16-
19 ani), dintre care mulþi proveneau din agriculturã ºi mai ales din construcþii, sector
care în momentul de faþã are foarte mult de suferit.

Sã vedem în continuare cifrele referitoare la tipul programului de lucru ºi volumul
populaþiei salariate din rândul angajaþilor romi.

Tabelul 4.11. Distribuirea procentualã dupã sex a persoanelor ocupate, în funcþie de tipul
programului de lucru ºi rata muncii cu fracþiune de normã. Anii 2005 ºi 2011

Tabelul 4.12. Distribuirea procentualã dupã vârstã a persoanelor ocupate, în funcþie de tipul
contractului ºi rata muncii sezoniere. Anii 2005 ºi 2011
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Referitor la tipul programului de lucru, constatãm cã nu existã nicio diferenþã între
anii ce fac obiectul studiilor; în ambele cazuri rata muncii cu fracþiune de normã este
practic aceeaºi (42%), menþinându-se ºi proporþiile din perspectiva variabilei „sex”.

Cu toate acestea, s-a produs într-adevãr o modificare considerabilã în rata muncii
sezoniere. Între anii 2005 ºi 2011 rata în cauzã a scãzut pânã la 17,5 procente,
trecând de la 70,9% de acum ºase ani la 53,4 din prezent. Iatã fãrã îndoialã o informaþie
extrem de interesantã, având în vedere cã aceste cifre ar putea plasa pe un teritoriu
mai stabil actuala populaþie romã ocupatã care are în componenþa sa tot mai multe
persoane angajate cu contracte pe duratã nedeterminatã. Totuºi, explicaþia acestei
scãderi constã în consecinþele crizei economice ºi ale ocupãrii din Spania care
transformã din angajaþi în ºomeri persoanele cu contract sezonier, având în vedere
cã acestea din urmã sunt mai ieftine la data concedierii. În rândul societãþii spaniole
per ansamblu rata muncii sezoniere a ajuns de la 30,9% în 2005, când s-a efectuat
studiul, la 25,5% în prezent.

Aceastã reducere survenitã în rata muncii sezoniere este aproape similarã la
grupele de vârstã consemnate în tabelul nostru, deºi este un pic mai mare la
persoanele ocupate, cu vârsta 25 de ani ºi peste. În mod normal rata crescutã a
muncii sezoniere în rândul populaþiei rome a avut legãturã cu procentul mare al acesteia
care prestau activitãþi în activitatea economicã a familiei. Însã cifrele din urmãtorul
tabel ne indicã faptul cã scãderea înregistratã la rata muncii sezoniere a provocat o
schimbare în structura situaþiei profesionale rome, scãzând în numãr persoanele
ocupate care erau salariate pentru ca acum sã fie mai numeroºi cei care desfãºoarã
activitãþi în calitate de liber-profesioniºti.

Tabelul 4.13. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de situaþia profesionalã.
Anii 2005 ºi 2011

(*): Ajutor familial: 170 cazuri din care 150 nu au contract (88,2%)

Analizând diferenþele înregistrate la diferitele situaþii profesionale, în ultimii ºase
ani cel mai important amãnunt este acest +11% aferent liber-profesioniºtilor. S-a observat
pe acest segment o creºtere a structurii de la un an la altul, trecând de la mai puþin de
o pãtrime (23,8%) la o treime (34,7%).
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Dacã privim situaþiile profesionale care „au regresat” în acest timp, constatãm cã în
primul rând au scãzut salariaþii atât din sectorul privat (-3,6 procente), cât ºi din cel
public (-7 procente), per ansamblul constatându-se cã segmentul de salariaþi a scãzut
cu 10,6 procente între 2005 ºi 2011, ºi cã aceastã cifrã coincide aproape cu creºterea
menþionatã a liber-profesioniºtilor.

Se constatã de asemenea cã volumul prestaþiilor ce þin de activitatea familialã îºi
menþine valorile în jurul cifrei de 25%. Or, un procent foarte ridicat al persoanelor aflate
în câmpul muncii ne confirmã faptul cã acestea nu au un contract de muncã, iar acest
fapt le accentueazã instabilitatea. În actualul context al crizei economice, este foarte
probabil cã va tinde sã creascã procentul femeilor ºi bãrbaþilor romi care desfãºoarã
activitãþi în cadrul afacerilor de familie.

Tabelul. 4.14. Distribuirea procentualã pe cauze de inactivitate a populaþiei inactive, în funcþie
de sex. Anii 2005 ºi 2011

Spre concluzionare, sã aruncãm o privire la modul de distribuire a persoanelor inactive
pe diferitele situaþii de inactivitate. Per ansamblu, o singurã situaþie prezintã o diferenþã
negativã sau, altfel spus, ºi-a redus procentul de persoane care o prestau: activitãþile
casnice; cu o reducere abia perceptibilã (-1,2 procente), este singura situaþie unde se
înregistreazã un procent mai mic în prezent decât acum ºase ani.
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La restul situaþiilor s-au înregistrat creºteri, ºi în mod special situaþia pensionarilor,
femei ºi bãrbaþi, care creºte cu 6,8 procente de la 11,1% în 2005 la 17,9% în 2011. Nu
foarte departe se aflã diferenþa înregistratã la situaþia incapacitãþii permanente de muncã;
aceste persoane sunt mai puþine decât cele dinainte, însã creºterea în cazul lor a fost
de 6,1 procente.

În încheiere, ºi cu titlu de concluzie, prezentãm un tabel în care se consemneazã
succint principalii indicatori ocupaþionali în rândul populaþiei rome, având în vedere
atât variabila „sex”, cât ºi cei doi ani de referinþã cu care am lucrat de-a lungul
acestui capitol.

Tabelul.4.15. Principalii indicatori ocupaþionali în rândul populaþiei rome spaniole. Diferenþã
între anul 2005 ºi anul 2011
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Rezumatul capitolului

Evoluþia ocupãrii în rândul populaþiei rome. Studiu comparativ anii
2005 - 2011

Segmentul persoanelor inactive începe sã creascã în mod categoric de la grupa
de vârstã peste 50 de ani, pentru ca în 2011, comparativ cu 2005, culmea
ocupaþionalã sã se amâne pe segmentul de 15 ani. Dacã în 2005 curba de
activitate a populaþiei rome începea sã coboare temeinic începând de la 30 - 34
de ani, curba anului 2011 ne aratã o linie relativ stabilã între 30 - 34 de ani ºi
45 - 49 de ani.

Curba de activitate în rândul populaþiei rome se apropie tot mai mult de tendinþa
curbei înregistrate în rândul spaniolilor.

Practic, rata de activitate nu s-a modificat din 2005 (69,3%), înregistrându-se o
scãdere de trei zecimale în 2011.

Cu toate acestea, realitatea ºomajului s-a modificat radical în aceºti ºase ani.
Rata ºomajului a crescut cu 22,6 procente; altfel spus, rata ºomajului în 2011 în
rândul populaþiei rome este de 2,6 ori mai mare decât cea din 2005.

Femeia romã joacã în zilele noastre un rol extrem de important în cifrele referitoare
la ocupare înregistrate în rândul populaþiei rome per ansamblu; a reuºit sã
consolideze ºi sã stabilizeze curba de activitate ºi sã reducã incidenþa ºomajului.

Conform cifrelor referitoare la ºomaj, diferenþa ratei ºomajului în aceºti ani este
negativã (-15,9 procente). Aceastã ratã a scãzutã mai mult la bãrbaþi, pânã la
21,9 procente comparativ cu anul 2005.

În linii generale, populaþia activã romã a Spaniei este mai bine formatã educaþional
în 2011 decât în 2005. Deºi procentul de analfabeþi creºte uºor (+2,3 procente),
se reduce procentul persoanelor „fãrã studii” (-7,9 procente) ºi în acelaºi timp
creºte procentul celor care ating Nivelul 1 (+3,7) ºi Nivelul 2 sau mai mult (+1,9).

Populaþia Ocupatã:

Sectorul serviciilor a înregistrat un procent ridicat în rândul populaþiei rome, iar
în ultimii ºase ani a continuat sã creascã acumulând 91,5% în rândul persoanelor
ocupate (+15,6 procente).



68

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

Sectorul serviciilor a crescut în principal în urma încadrãrii în muncã a unui
numãr mare de tineri. Segmentul 16 - 19 ani îºi mãreºte aportul în acest sector
al serviciilor cu +26,8 procente în ultimii ºase ani; mulþi dintre aceºtia provin din
agriculturã (-5,8 procente) ºi mai ales din construcþii (-11,9).

Rata muncii cu fracþiune de normã se menþine aproape invariabilã în perioada
analizatã, aproximativ 42%.

Foarte diferit este cazul ratei muncii sezoniere. Între 2005 ºi 2011 aceastã ratã
a fost redusã cu pânã la 17,5 procente, trecând de la 70,9% înregistrat acum
ºase ani la 53,4 înregistrat în prezent. Aceastã schimbare s-a produs prin trecerea
de la statutul de angajat sezonier la cel de ºomer, ca urmare a crizei economice.

Scãderea înregistratã în rata muncii sezoniere poate fi motivatã de asemenea
de o schimbare în structura situaþiei profesionale rome, scãzând numãrul locurilor
de muncã salariate ºi crescând activitatea de liber-profesioniºti. În ultimii ºase
ani segmentul de liber-profesioniºti a crescut cu 11 procente atingând 34,7%, în
timp ce segmentul salariaþilor a scãzut cu 10,6 procente.

Persoanele care lucreazã în activitatea economicã a familiei înregistreazã o
pãtrime din total (26%), ºi aproape nouã din zece persoane de acest gen nu au
contract de muncã, fapt care accentueazã precaritatea acestui segment.

Populaþia Inactivã:

O singurã situaþie de inactivitate ºi-a modificat valoarea în comparaþia interanualã:
activitãþile casnice înregistreazã pe 2011 un procent de -1,2 comparativ
cu anul 2005.

Restul situaþiilor ºi-au mãrit procentele ºi în special situaþia persoanelor pensionate
care creºte cu 6,8 procente, trecând de la valoare de 11,1% în 2005 la 17,9% în
2011. Nu foarte departe se aflã diferenþa înregistratã la situaþia incapacitãþii
permanente de muncã; persoanele acestea sunt mai puþin numeroase decât
anterioarele, însã creºterea constatatã în rândul lor a fost de 6,1 procente.
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5. DISCRIMINAREA ªI POPULAÞIA
ROMÃ SPANIOLÃ

Încã de la primul studiu efectuat de Fundación Secretariado Gitano, s-a considerat
oportunã ºi necesarã abordarea fenomenului discriminãrii, ºi în special cunoaºterea
percepþiei pe care romii, bãrbaþi ºi femei, o au în acest sens. În primul studiu realizat
privind ocuparea (Populaþia Romã ºi Ocuparea 2005), precum ºi în urmãtoarele studii
din alte regiuni, s-au pus câteva întrebãri pe aceastã temã considerându-se fundamental
sã se profite de contextul studiului pentru a le pune din nou, cu adãugarea de aceastã
datã a unor nuanþe care ne pot furniza elemente noi.

În acest capitol vom proceda la analizarea percepþiilor personale ale subiecþilor
intervievaþi ºi vom cãuta sã asociem discriminarea cu anumite variabile de analizã
care sã permitã identificarea factorilor asociaþi fenomenului.

5.1 Cum se simt romii când sunt discriminaþi pentru etnia lor

Primul aspect pe care doream sã-l evaluãm în rândul acestor persoane a fost
sentimentul discriminãrii pentru simplul fapt cã sunt rome. În acest sens au fost întrebate
în mod direct dacã au avut vreodatã impresia cã sunt discriminate pentru etnia lor.

Primele rezultate au fost consemnate în graficul 5.1 unde se confruntã cifrele din
2005 cu cele din 2011. Cititorul va trebui sã þinã cont de faptul cã cei doi ani nu sunt
absolut comparabili din moment ce prima oarã intervievaþii au fost întrebaþi de situaþii
discriminatorii pe care le-au trãit „la un moment dat”, pe când în 2011 întrebarea s-a
referit la ultimul an”. Ne-am gândit totuºi cã acest fapt ne permite sã înþelegem posibila
evoluþie a fenomenului studiat, în mãsura în care la data oferirii rãspunsului memoria,
care este de scurtã duratã, poate sã fi asimilat o situaþie dintr-o perspectivã pe termen
lung, dar limitatã, ca în cazul ultimului an.

Graficul 5.1. Percepþia discriminãrii din cauza condiþiei de rom printre cei care rãspund
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Primul lucru care trebuie menþionat este cã aproape 5% dintre persoanele consultate
în 2011 nu ne-au rãspuns la întrebare. Ne-am gândit totuºi cã se vor distribui foarte
probabil la fel pentru ceilalþi intervievaþi, ºi ca urmare, la data efectuãrii graficului, s-a
optat pentru alcãtuirea unei baze 100 cu rãspunsurile oferite de acele persoane care
chiar au rãspuns la întrebarea adresatã.

Când aceastã întrebare le-a fost adresatã în 2005 persoanelor de 16 ani ºi peste din
rândul populaþiei rome, 45,4% au rãspuns cã s-au simþit discriminate la un moment dat
pentru faptul cã sunt rome. Acest procent a fost mai mic când aceeaºi întrebare le-a
fost adresatã ºase ani mai târziu; în 2011 s-au simþit discriminate la un moment dat în
ultimul an trei din zece persoane rome (-15 procente).

Aceste procente ar putea indica o tendinþã de diminuare a fenomenului discriminatoriu
în rândul populaþiei rome, idee ce pare confirmatã într-o oarecare mãsurã de cifrele
consemnate în tabelul 5.1. În acest tabel sunt înscrise procentele acumulate la fiecare
din opþiunile de rãspuns puse la dispoziþie, atunci când subiecþii au fost întrebaþi despre
cum cred cã a evoluat fenomenul discriminãrii romilor în ultimii zece ani.

Tabelul 5.1. Este populaþia romã mai mult, la fel sau mai puþin discriminatã decât acum zece ani
- Distribuire procentualã a opiniilor populaþiei rome

Consultând cifrele acestui tabel, pare evident cã majoritatea persoanelor rome cred
cã dupã zece ani populaþia romã este mai puþin discriminatã în zilele noastre. Aproape
ºase din zece persoane rome intervievate sunt de pãrere cã romii sunt discriminaþi mai
puþin decât acum zece ani sau, în mod direct, cã nu sunt discriminaþi.

În orice caz, circumstanþele personale ale fiecãrei persoane intervievate au un impact
direct asupra opiniilor sale, iar acest fapt este inevitabil (tabelul 5.2). De fapt, dintre cei
care declarã cã s-au simþit discriminaþi în ultimul an, mai mult de o cincime (22,2%)
sunt de pãrere cã fenomenul discriminãrii în rândul populaþiei rome a fost mai mare în
ultima decadã.

ªi dupã cum era de aºteptat, persoanele care au experimentat un numãr mai mare
de situaþii discriminatorii sunt cele mai pesimiste în legãturã cu evoluþia fenomenului în
ultimii zece ani. Asocierea este una foarte strânsã, astfel încât se opineazã pe un ton
cu atât mai negativ cu privire la evoluþia discriminãrii cu cât s-au experimentat un
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numãr mai mare de situaþii de acest gen. Numãrul de situaþii se bazeazã pe o întrebare
din chestionarul care consemna unsprezece situaþii diferite cu caracter discriminatoriu,
dupã cum vom vedea mai concret la urmãtorul alineat din acest subcapitol.

Tabelul 5.2. Evoluþia subiectivã a discriminãrii populaþiei rome în ultimii zece ani printre
femeile ºi bãrbaþii romi din Spania, în funcþie de anumite variabile

Astfel, dintre cei care au trãit o singurã situaþie discriminatorie, 13% cred cã
fenomenul a fost mai puternic în ultimii zece ani. Acest procent se ridicã pânã la 33,1%
printre cei care au suferit patru sau mai multe situaþii discriminatorii, crescând pe
mãsurã ce se înmulþeºte numãrul situaþiilor discriminatorii experimentate.

Dacã vom compara proporþiile anului 2005 cu cele din prezent, nu dispunem de
elemente clare menite sã sprijine tendinþa observatã cu privire la scãderea numãrului
de persoane rome care s-au simþit discriminate. Este evidentã strânsa legãturã dintre
opiniile mai negative ºi discriminarea suferitã, cu atât mai mult cu cât aceasta s-a
produs de mai multe ori. Prin urmare, dacã per ansamblu în ultimii ºase ani numãrul
celor care s-au simþit discriminaþi scade categoric, ar trebui sã ne gândim cã în tot
acest timp a scãzut numãrul acestui tip de situaþii ºi, prin urmare, sunt mai puþini cei
care s-au simþit discriminaþi.

Sã vedem însã câteva caracteristici ale persoanelor care s-au simþit discriminate
prin prisma anumitor variabile de analizã. În graficul 5.2 se prezintã acele atribute care
acumuleazã procentele cele mai mari ºi cele mai mici de romi bãrbaþi ºi femei care s-
au simþit discriminaþi în ultimul an. Consultând graficul vom constata cã:

Acumuleazã cele mai mari proporþii de discriminaþi populaþia romã din grupele
de vârstã intermediare 25 - 44 de ani, aflate în situaþii de ºomaj, care locuiesc
în zone urbane, preferabil în oraºe cu mai mult de 100.000 de locuitori, ºi cu
niveluri inferioare de studii, în special persoanele analfabete.
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La polul opus, cele mai mici procente de discriminaþi sunt asociate cu
urmãtoarele atribute: locuiesc în zone rurale, în special la câmpie ºi în municipii
cu mai puþin de 25.000 de locuitori, sunt femei ºi bãrbaþi romi mai tineri (16 - 19
ani), deºi populaþia peste 45 de ani prezintã la rându-i un procent de discriminaþi
mai mic decât media globalã, ºi care au niveluri mai ridicate de studii.

Tabelul 5.2. Procentul persoanelor rome care s-au simþit discriminate în ultimul an din
cauza etniei lor, în funcþie de diverse caracteristici (%)

Studiind aceste caracteristici, trebuie sã tragem concluzia cã aparent situaþiile
discriminatorii survin mai frecvent, sau mai categoric, în rândul populaþiei rome mai
puþin elevatã, ºi prin urmare cu o ratã mai micã a ºomajului, având în vedere legãtura
strânsã dintre cele douã circumstanþe produse la populaþia noastrã de referinþã. Dupã
cum rezultã, este evident cã vârsta, situaþia profesionalã ºi situarea geograficã reprezintã
atribute care favorizeazã în mãsurã mai mare sau mai micã situaþiile de discriminare.

Cu toate acestea, un alt studiu recent3 indicã date oarecum contradictorii acestora,
în special referitor la vârste. În analiza efectuatã pornind de la ancheta CIS din 2007,

3 Diagnosticul social al comunitãþii rome din Spania. O analizã contrastatã în cadrul Anchetei CIS în
Gospodãriile Populaþiei Rome 2007. Ministerul Sãnãtãþii, Politicii Sociale ºi Egalitãþii. 2011
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se afirmã cã persoanele cele mai tinere simt mai pregnant discriminarea comparativ
cu cele mai în vârstã care percep fenomenul discriminãrii la o scarã mai redusã.
Cea de-a doua afirmaþie, cea cu privire la persoanele în vârstã, ar coincide într-
adevãr cu datele deþinute de noi ºi probabil din motivele amintite în lucrarea
respectivã: o mai micã prezenþã a acestora în spaþiul public ºi, prin urmare, o mai
micã expunere la situaþiile discriminatorii.

Cu toate acestea datele nu mai coincid atunci când vorbim de cei mai tineri.
Diferenþele vor trebui poate cãutate în modalitatea distinctã de a obþine informaþiile
din moment ce în cazul anchetei CIS întrebarea era adresatã altor persoane din
mediul familial, pe când în cazul nostru vorbim strict de propriile experienþe ale
persoanelor intervievate.

5.2 Situaþii ºi contexte discriminatorii faþã de populaþia romã din Spania

Spre deosebire de studiile anterioare realizate de FSG, în acest studiu s-a dorit
cunoaºterea detaliatã a situaþiilor în care populaþia romã s-a simþit discriminatã. De
aceea, persoanele intervievate au fost rugate sã-ºi imagineze o serie de contexte
din viaþa de zi cu zi ºi sã ne spunã în care din acestea s-au simþit discriminate în
ultimul an. Rãspunsurile adunate sunt ilustrate în urmãtorul grafic:

Graficul 5.3. Procentul persoanelor rome spaniole care s-au simþit discriminate în ultimul an
în fiecare din situaþiile date (%)
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Dacã observãm procentele acumulate la fiecare din contextele consultate, vom
observa cã situaþiile care prezintã un procent mare de discriminare sunt acelea unde
se realizeazã interacþiuni sociale instituþionale, impersonale ºi de multe ori de scurtã
duratã. Cu alte cuvinte, sunt mai numeroºi acei romi care afirmã cã au fost discriminaþi
la un moment dat când au fost nevoiþi sã relaþioneze în contextul primirii unor servicii
de la o instituþie publicã sau privatã.

În schimb, când interacþiunile sunt mai personalizate, de mai lungã duratã ºi prin
prisma altei logici decât cea instrumentalã, numãrul persoanelor rome care se simt
discriminate scade considerabil. Un element transcendental în aceastã explicaþie îl
constituie faptul cã acest tip de relaþii, având în vedere cã se întind pe o perioadã mai
lungã de timp, permit depãºirea într-o mãsurã mai mare a prejudecãþilor ºi duc la
cunoaºterea persoanei în sensul cel mai profund, eliminând sau modificând etichetele
sociale ºi stereotipe prezente în relaþiile sociale utilitariste ºi de scurtã duratã.

În pofida faptului cã percepþia subiectivã de discriminare este acuzatã aproape în
totalitate de situaþiile analizate, trebuie amintite dintre acestea toate circumstanþele în
care romii bãrbaþi ºi femei care s-au simþit discriminaþi acumuleazã un procent de 30%
sau mai mult. Se disting în special procentele care acumuleazã situaþiile experimentate
în instituþiile prestatoare de servicii sanitare ºi la interviurile de angajare; în ambele
cazuri s-au simþit discriminate aproape jumãtate dintre persoanele rome de 16 ani ºi
peste care au trãit astfel de situaþii la un moment dat.

La fel de sugestive sunt ºi procentele asociate Serviciilor Sociale ºi Agenþiilor publice
de Angajare. Când vorbim de o populaþie ca cea romã care constituie un impact social
important, este simptomatic faptul cã aproape patru din zece persoane care s-au
prezentat în faþa Serviciilor Sociale au declarat cã s-au simþit discriminate. Inutil sã
mai amintim de procentul de 30% care au experimentat acelaºi lucru în aventura lor de
a-ºi cãuta un loc de muncã.

Rezultã destul de clar cã, pe lângã situaþiile experimentate la instituþiile prestatoare
de servicii sanitare, procesul de cãutare a unui loc de muncã reprezintã alt context
social în care populaþia romã simte mai pregnant aspectul discriminatoriu. Aproape
jumãtate din romii spanioli au avut aceastã impresie în ultimele douãsprezece luni
când au început sã-ºi caute un loc de muncã. Acest procent este asimilat celui înregistrat
în urma studiului anterior din 2005 (53,4%), fapt ce ne aratã cã, deºi au trecut atâþia
ani, situaþia nu s-a îmbunãtãþit substanþial din perspectiva discriminãrii.

Astfel cum ilustreazã graficul, situaþia în care tot mai mulþi romi se simt discriminaþi
este în centrele sanitare, având în vedere cã 53,9% dintre cei care s-au prezentat la un
centru sanitar sau spital declarã cã s-au simþit discriminaþi. Este o cifrã foarte importantã
din moment ce rezultã evident faptul cã genereazã din start o situaþie în care persoanele
rome, prin simplul fapt al apartenenþei lor la etnie, primesc un tratament discriminatoriu
în instituþii prestatoare ale unor servicii publice atât de esenþiale ºi delicate.
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În vederea evaluãrii gravitãþii faptului discriminatoriu, vom încheia prin a analiza
succint numãrul de situaþii în care persoanele rome s-au simþit discriminate, altfel
spus, diferitele situaþii discriminatorii se înregistreazã izolat sau din contrã se
experimenteazã regulat o serie de situaþii diverse ºi în comun.

Vom putea observa în urmãtorul grafic cine a experimentat situaþii discriminatorii în
ultimul an ºi ce procent a fost înregistrat în acest sens pentru una sau mai multe
situaþii diferite.

Graficul 5.4. Procentul persoanelor rome care au fost discriminate în ultimul an, în funcþie
de numãrul situaþiilor experimentate (%)

În primul rând ar trebui sã se sublinieze cã, aºa cum s-a menþionat ºi la începutul
capitolului, ºapte din zece persoane rome întrebate au declarat cã nu s-au simþit
discriminate în niciuna din situaþiile prezentate.

Or, datele aratã cã situaþiile izolate sau sporadice le-au trãit trei din zece romi,
bãrbaþi ºi/sau femei. Restul de 70% au trecut prin situaþii discriminatorii nesporadice,
având sentimentul de discriminare în cel puþin douã situaþii distincte; este cu
precãdere notabil procentul celor care s-au simþit discriminaþi în patru sau mai
multe situaþii distincte.

Referitor la ultimii ani în care s-au adunat mai multe situaþii de discriminare,
putem menþiona trei caracteristici care îi identificã: mai mult de opt din zece (82,8%)
au vârsta sub 44 de ani ºi doar cei sub 29 de ani reprezintã aproape jumãtate
(47,1%); locuiesc în principal în zone urbane (74,7%), iar nivelul lor de studii este
extrem de redus deoarece aproape douã treimi (63,8%) nu au reuºit sã-ºi finalizeze
studiile primare.
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Rezumatul capitolului

Discriminarea ºi populaþia romã

Trei din zece persoane rome de 16 ani ºi peste afirmã cã s-au simþit discriminate
în ultimul an pentru simplul fapt cã sunt rome.

În urma unei comparaþii cu rezultatele obþinute la o întrebare similarã adresatã
în 2005, s-a constatat în ultimii ani o tendinþã spre diminuarea fenomenului
discriminatoriu în rândul populaþiei rome.

Întrebate despre ultimii zece ani, aproape ºase din zece persoane rome
intervievate sunt de pãrere cã în zilele noastre romii sunt mai puþin discriminaþi
decât acum zece ani sau, în mod direct, cã nu sunt discriminaþi.

Generând un indicator de discriminare, cele mai mari cote se înregistreazã la
populaþia romã care alcãtuieºte segmentele de vârstã intermediare 25 - 44 de
ani, care se aflã în ºomaj, care locuiesc în zone urbane, preferabil în localitãþi
cu peste 100.000 de locuitori, ºi care au niveluri inferioare de studii, în special
persoanele analfabete.

La polul opus, cele mai mici procente de discriminaþi sunt asociate cu urmãtoarele
atribute: locuiesc în zone rurale, în special la câmpie ºi în municipii cu mai puþin
de 25.000 de locuitori, sunt femei ºi bãrbaþi romi mai tineri (16 - 19 ani), deºi
populaþia peste 45 de ani prezintã la rându-i un procent de discriminaþi mai mic
decât media globalã, ºi care au un nivel de studii mai ridicat.

Existã o strânsã legãturã destul de evidentã între opiniile mai pesimiste ºi
experienþele de discriminare, cu atât mai mult cu cât acestea s-au produs în mai
multe ocazii. Drept pentru care, dacã per ansamblu în ultimii ºase ani scade
categoric numãrul persoanelor care s-au simþit discriminate, ar trebui sã ne gândit
cã în toatã aceastã perioadã s-au redus aceste situaþii ºi, prin urmare, sunt mai
puþin numeroºi cei care s-au simþit discriminaþi.

Situaþiile care înregistreazã un procent ridicat de discriminare sunt acelea în
care au loc interacþiuni sociale instituþionale, impersonale ºi de multe ori
temporare: 53,9% dintre persoanele intervievate s-au simþit discriminate în ultimul
an la instituþiile prestatoare de servicii sanitare, 47,8% la interviurile de angajare
sau 38,2% când s-au prezentat la serviciile sociale.
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În schimb, când interacþiunile sunt mai personalizate, de mai lungã duratã ºi prin
prisma altei logici decât cea instrumentalã, numãrul persoanelor rome care se
simt discriminate scade considerabil: în relaþiile cu ºefii (16,6%) sau cu profesorii
(18,3%) sau cu colegii de muncã (18,8%).

Pe lângã situaþiile experimentate la instituþiile prestatoare de servicii sanitare,
procesul de cãutare a unui loc de muncã reprezintã alt context social în care
populaþia romã simte mai pregnant aspectul discriminatoriu. Aproape jumãtate
din romii spanioli au avut aceastã impresie în ultimele douãsprezece luni când
au început sã-ºi caute un loc de muncã. Acest procent este asimilat celui
înregistrat în urma studiului anterior din 2005 (53,4%), fapt ce ne aratã cã, deºi
au trecut atâþia ani, situaþia nu s-a îmbunãtãþit substanþial din perspectiva
discriminãrii.
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6. INTEGRAREA SOCIALÃ ªI LOCUINÞA

Continuând analiza realizatã la capitolul anterior, în acest capitol vom insista pe
cunoaºterea anumitor situaþii referitoare la marginalizarea socialã a acestei populaþii,
precum ºi la circumstanþele în care trãieºte (întrebãri formulate cu privire la locuinþele
în care îºi duc traiul ºi condiþiile acestor spaþii).

6.1 Integrarea socialã

În acest subcapitol vom efectua o primã evaluare a unor date referitoare la anumite
situaþii de marginalizare, în principal aspectul cu privire la utilizarea serviciilor publice
de cãtre populaþia romã.

6.1.1. Absenteismul ºcolar ºi tipul de prieteni

Un aspect de o importanþã particularã în studierea populaþiei rome este nivelul
scãzut de studii al romilor comparativ cu cel al restului populaþiei. Acest nivel scãzut
de studii are un impact direct asupra nivelului de trai, deoarece condiþioneazã încadrarea
pe piaþa muncii. De aceea este interesant sã aflãm, deºi în mod indirect, nivelul
absenteismului ºcolar în rândul populaþiei rome din grupele de vârstã la care învãþãmântul
este obligatoriu. În acest sens, persoanelor intervievate li s-a adresat întrebarea dacã
în gospodãria lor existã minori cu vârsta între 6 ºi 16 ani care nu frecventeazã ºcoala.
Rezultatele sunt consemnate în urmãtorul tabel:

Tabelul 6.1. Procentul familiilor în care existã minori cu vârsta între 6 ºi 16 ani care nu
frecventeazã ºcoala

Analizând informaþiile oferite de persoanele intervievate, se constatã cã în 2,9%
dintre gospodãriile în care trãieºte populaþia romã existã o persoanã cu vârsta între 6 ºi
16 ani care nu frecventeazã unitãþile de învãþãmânt. Þinând cont de faptul cã, conform
anchetei noastre, gospodãriile rome spaniole au în mediu 4,55 persoane în componenþa
lor, ºi cã populaþia romã se împarte în aproximativ 99.700 locuinþe, putem trage concluzia
cã în aproximativ 2.900 de gospodãrii cu populaþie romã existã cel puþin un minor care
frecventeazã unitãþile de învãþãmânt la vârsta la care acest lucru este obligatoriu.

Aceastã cifrã este destul de micã, dar continuã sã reprezinte un element critic
pentru care trebuie gãsitã o soluþie. S-au constatat în mod tradiþional niveluri joase de



79

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

studii ºi cote înalte de absenteism ºcolar în rândul populaþiei rome. Aºa se aratã în
raportul întocmit în cadrul anchetei efectuate de CIS4 „ºapte din zece adolescenþi romi
nu-ºi terminã studiile, de unde se poate deduce cã exmatricularea ºi absenteismul
prelungit reprezintã ºi în momentul de faþã o problemã în rândul acestei populaþii”.
Motivele pentru care nu se frecventeazã ºcoala, dupã cum declarã persoanele
intervievate, se rezumã în mare parte la unul singur: nu vor sã înveþe. Alte rãspunsuri
sunt îndreptate ºi asupra faptului cã ajutã la activitãþile casnice sau cã îºi cautã un
loc de muncã.

Se pare cã în mod treptat tinerii romi se încadreazã în tipare comportamentale
relativ asemãnãtoare celor descrise de restul populaþiei: în cadrul apogeului ºi creºterii
economice din anii trecuþi, un anumit procent de tineri au ales repede sã se încadreze
în muncã pentru a-ºi atinge obiectivul de a fi solvenþi din punct de vedere financiar.
Rãmâne de vãzut dacã, în unele cazuri, în conjunctura economicã actualã tinerii romi
îºi vor prelungi procesul de formare ºi/sau în alte cazuri „se vor refugia la adãpostul”
economiei familiale.

Chestionarul cuprindea întrebãri despre prieteni. Este interesant sã aflãm în ce
proporþie copiii romi interacþioneazã numai cu persoane de aceeaºi etnie sau, din contrã,
dacã interacþioneazã activ ºi cu alte persoane. Rãspunsurile adunate s-au consemnat
în urmãtorul tabel:

Tabelul 6.2. Cum sunt cei mai apropiaþi prieteni ai copiilor romi?

Majoritatea rãspunsurilor obþinute (60%) sunt orientate spre faptul cã nu le pasã
dacã prietenii lor sunt sau nu romi. Pe de altã parte, aproape 8% nu interacþioneazã
decât cu persoane de aceeaºi etnie, în comparaþie cu aceia care interacþioneazã cu
alte persoane de etnie diferitã (trei din zece).

La începutul celei de-a doua decade a secolului XXI, interacþiunea dintre romi ºi
non-romi s-a modificat simþitor. În zilele noastre, prin prisma prejudecãþilor deja existente
care vizeazã populaþia romã, este mult mai uºoarã ºi comunã existenþa relaþiilor dintre
persoanele rome ºi cele non-rome.

4 Diagnosticul social al comunitãþii rome din Spania. O analizã contrastatã în cadrul Anchetei CIS în
Gospodãriile Populaþiei Rome 2007. Ministerul Sãnãtãþii, Politicii Sociale ºi Egalitãþii. 2011 Pagina 81.
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6.1.2. Serviciile publice. Utilizare ºi evaluare

În acest subcapitol vom încerca sã aflãm dacã populaþia romã apeleazã la anumite
servicii publice din oraºul sau districtul sãu, ºi cum catalogheazã interacþiunea cu acestea.

Tabelul 6.3. Procentul gospodãriilor în care unul dintre membri a apelat la anumite servicii
în ultimele ºase luni (%)

Referitor la informaþiile oferite de acest tabel, putem extrage urmãtoarele concluzii:

Practic nimeni nu a rãspuns cã nu are nevoie sã apeleze la serviciile sanitare,
ba chiar mai mult, marea majoritate (96,3%) confirmã faptul cã cel puþin o
persoanã din gospodãrie a apelat la aceste servicii în ultimele ºase luni.

Deºi populaþia romã spaniolã cu vârsta de 3 ani sau mai micã reprezintã un
procent mai mare de 7%, ºapte din zece gospodãrii ne-au rãspuns cã nu au
avut nevoie în ultimele luni de serviciile unei grãdiniþe. Numai 5,8% ºi-au dus
un minor la grãdiniþã.

48,4% dintre gospodãrii au un copil cu vârsta între 6 ºi 16 ani: au frecventat
ºcoala minorii care întrunesc 54,4% din gospodãriile de romi care au rãspuns
la întrebãrile anchetei noastre.

Sunt puþine la numãr persoanele rome care au apelat la serviciile centrelor
pentru persoane cu dizabilitãþi sau pentru bãtrâni: 88,2%, respectiv 85,1% ne-
au rãspuns cã în gospodãria lor niciun membru nu a avut nevoie sã utilizeze
astfel de centre.

13,7% dintre persoanele intervievate afirmã cã nici ele ºi nici alte persoane din
gospodãrie nu au avut nevoie sã se prezinte la instituþiile prestatoare de servicii
de orientare profesionalã. Constatãm în mod curios cã proporþia care a apelat
la acest tip de servicii (53,7%) este aproape aceeaºi cu cea a gospodãriilor
care apeleazã la unitãþile de învãþãmânt pentru copiii lor.

Deºi în linii generale observãm cã populaþia romã spaniolã apeleazã la serviciile de
bazã din localitãþile sau districtele în care locuieºte, acest lucru nu se întâmplã
întotdeauna la fel pentru întreaga populaþie.



81

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

Tabelul 6.4. Procentul gospodãriilor de romi care apeleazã la anumite servicii din localitatea
sau districtul în care locuiesc (%)

Analizând acest tabel rezultã destul de clar cã existã trei tipuri de servicii accesibile în
zona în care locuieºte un mare procent din familiile de romi: cele sanitare, cele educaþionale
ºi cele de îngrijire a copiilor. Serviciile destinate îngrijirii bãtrânilor sau persoanelor cu
dizabilitãþi nu mai sunt atât de accesibile în mediul învecinat locului în care trãiesc familiile
de romi. Pentru 13,9%, respectiv 15,5% dintre cazuri, aceste servicii nu existã în localitatea
sau districtul lor. Serviciile aflate cel mai rar în apropierea lor sunt cele specifice persoanelor
rome; trei din zece gospodãrii nu au în localitatea sau districtul lor un serviciu cu aceste
caracteristici. Cum catalogheazã oare cetãþenii romi aceste servicii? Au ei o pãrere mai
curând pozitivã decât negativã despre acestea? Vom analiza acest aspect în continuare.

În urmãtorul grafic sunt consemnate calificãrile obþinute de la persoanele intervievate.
Le-am cerut în acest sens sã catalogheze pe o scalã de la 1 la 4 unde 1 echivala cu o
calificare foarte slabã ºi 4 echivala cu o calificare foarte bunã. Sunt contrastate în acelaºi
grafic opiniile generale ale persoanelor intervievate care apar ca „evaluãri globale” cu opiniile
oferite de persoanele utilizatoare sau potenþial utilizatoare ale serviciilor în cauzã. Acestea
sunt consemnate în grafic ca „evaluãri calificate”. Dar sã vedem care sunt evaluãrile rezultate:

Graficul 6.1. Evaluarea medie a anumitor servicii publice. Notãrile sunt efectuate pe o scalã
unde 1 = Foarte slabe ºi 4 = Foarte bune. Calificãrile sunt exprimate de toþi cetãþenii romi de
16 ani ºi peste (evaluare globalã) ºi numai de aceia care sunt utilizatori sau potenþial utilizatori
ai acestora (evaluare calificatã)
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Pentru o mai bunã lecturã a graficului, vom specifica ce anume înþelegem prin
evaluãri calificate pentru fiecare dintre serviciile consultate. Se vor numãra ca atare
evaluãrile exprimate despre:

Serviciile sanitare: persoanele care au afirmat cã au apelat la aceste servicii
în ultimele ºase luni.
Sistemul educaþional: membri ai familiei care au frecventat unitãþi de învãþãmânt
sau grãdiniþe în ultimele ºase luni.
Servicii de îngrijire a copiilor: persoane care apeleazã la grãdiniþe.
Servicii pentru îngrijirea bãtrânilor ºi persoanelor cu dizabilitãþi: pãrerile
gospodãriilor care au apelat în ultimele ºase luni la centre care lucreazã cu
aceste categorii de persoane.

Þinând cont de faptul cã punctul mediu al scalei este valoarea 2,5, putem afirma
cã, în general, pãrerile adunate calificã în mod pozitiv diversele servicii. În plus, nu se
constatã diferenþe semnificative între evaluãrile exprimate de intervievaþi în general ºi
„evaluãrile calificate” exprimate de persoanele care au utilizat de curând aceste servicii.

Ansamblul de calificãri oscileazã între cele 3,01 procente acumulate de la persoanele
care apeleazã la grãdiniþe ºi cele 2,77 procente acumulate de la persoanele care au
apelat la serviciile de îngrijire a bãtrânilor. Aceste calificãri au fost acordate de persoanele
care au apelat la aceste servicii în cursul semestrului anterior anchetei. Aceastã distanþã
mãsuratã în evaluãrile acordate diverselor servicii ne indicã pãreri destul de omogene,
fãrã sã se constate note negative la data evaluãrii generale a acestora.

6.2 Locuinþele

Accesul la locuinþe a avut dintotdeauna un rol fundamental în procesul de integrare
al populaþiei rome. Vom aborda în acest subcapitol datele adunate referitoare la locuinþele
în care trãiesc persoanele rome. Vom vedea tipul de locuinþe, dotarea ºi tipul de
posesiune asupra acestora.

Graficul 6.2. Distribuirea procentualã a gospodãriilor rome spaniole, în funcþie de tipul
locuinþei în care trãiesc
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Odatã cu trecerea anilor, realitatea rezidenþialã a populaþiei rome s-a schimbat
considerabil. Într-adevãr, tipul de locuinþã unifamilialã sau chiar traiul în cocioabe au
cedat locul clãdirilor pe verticalã cu mai multe locuinþe. Rezultatele anchetei noastre
aratã cã o mare parte din populaþia romã trãieºte în locuinþe aflate în clãdiri etajate:
practic douã treimi trãiesc în acest tip de locuinþe (62,5%). Cel mai mare procent al
populaþiei (40%) trãieºte în clãdiri mari cu mai mult de 10 locuinþe. Cu toate acestea,
locuinþele unifamiliale încã mai adãpostesc un procent important de cetãþeni romi
(30,4%), rezultând destul de redus procentul celor care trãiesc în situaþii extrem de
dificile (2%, cocioabe, caravane etc.).

Aceste date vin sã confirme faptul cã în ultimii 15-20 ani realitatea rezidenþialã a
populaþiei rome s-a schimbat substanþial. S-au fãcut mari progrese din punct de vedere
al integrãrii rezidenþiale a persoanelor rome în Spania, în sensul cã s-a reuºit îndepãrtarea
ecranului peisagistic a imaginilor asociate în mod fundamental cu traiul la cocioabã ºi
marginalizarea. Însã nu este mai puþin cert cã existã în continuare inegalitãþi în sectorul
locuinþei în rândul populaþiei rome: în zonele împânzite de cocioabe procentul persoanelor
rome este foarte ridicat, acestea fiind inclusiv ocupantele exclusive ale unora din aceste
aºezãminte5.

Sã analizãm aceste date în lumina diverselor variabile; vom putea astfel sã distingem
anumite nuanþe cu privire la locuinþele pe care le ocupã persoanele rome din Spania.

Tabelul 6.5. Distribuirea procentualã a gospodãriilor rome spaniole, în funcþie de tipul de
locuinþã în care trãiesc ºi diversele variabile de analizã

5 Pentru mai multe detalii privind situaþia locuinþei ºi populaþiei rome consultaþi Harta Locuinþelor ºi
Comunitãþii Rome în Spania 2007 realizatã de Fundación Secretariado Gitano http://www.gitanos.org/
publicaciones/mapavivienda/
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Cifrele tabelului nu fac altceva decât sã reproducã realitatea urbanisticã a diferitelor
tipuri de habitat ºi zonã. Traiul populaþiei rome în clãdiri cu mai multe locuinþe este în
mod evident extrem de sporit îndeosebi în mediul urban, ºi în special în marile oraºe
de la 50.000 de locuitori în sus. În schimb pe segmentul de anvergurã, cei care
trãiesc în locuinþe unifamiliale au mai mare pondere în zonele rurale ºi/sau în municipii
cu mai puþini locuitori. Vorbim de sate în care locuitorii încã mai trãiesc în mare parte
în acest tip de locuinþe.

Sã vedem acum nivelul de dotare al locuinþelor în care trãieºte populaþia romã
spaniolã. Persoanele intervievate au fost rugate sã ne spunã ce elemente ºi dotãri
aveau locuinþele lor pornind de la o listã care li se arãta pe un cartonaº. Pentru o mai
bunã citire a rezultatelor, lista de elemente de care au fost întrebate am împãrþit-o în
trei blocuri sau niveluri astfel încât elementele nivelului 1 sunt cele mai esenþiale ºi
indispensabile pentru traiul persoanelor decât cele care alcãtuiesc nivelul 3. Rezultatele
obþinute se reflectã în urmãtorul tabel:

Tabelul 6.6. Procentul locuinþelor care dispun de diferite elemente ºi dotãri date (%)

Dupã cum se aratã în mod corect în raportul întocmit pe baza datelor anchetei CIS
din 2007, „nivelul de dotare al gospodãriilor rome s-a îmbunãtãþit considerabil faþã de
studiile anterioare”. Din elementele cele mai esenþiale aflate pe listã, adicã cele de
nivel 1, pe majoritatea le au în toate sau în aproape toate locuinþele populaþiei consultate.
La acest nivel existã o singurã cifrã care se îndepãrteazã de aceastã constantã: 2,8%
dintre locuinþe au toaletã afarã.
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Din fericire în zilele noastre s-a depãºit în mod categoric situaþia defavorabilã în
care populaþia romã trãia la sfârºitul anilor ºaptezeci din secolul trecut. În 2011
cetãþenii romi trãiesc în locuinþe care, în marea lor majoritate, dispun de dotãri de
bazã. Cifrele adunate sunt foarte clare ºi ne permit sã afirmãm cã locuinþele lor
dispun ºi de multe elemente comune întregii populaþii. Dacã analizãm dotãrile de la
nivelurile 2 ºi 3 ale tabelului vom constata aceastã realitate. Elementele nivelului 2,
cu aceeaºi disparitate de procente, le întâlnim destul de des în gospodãriile romilor:
unele dintre acestea precum frigiderul sau maºina de spãlat rufe aflate în aproape
toate gospodãriile. Dintre elementele nivelului 3, cele mai indispensabile sunt deþinute
de un numãr mare de locuinþe (televizor, video, microunde ºi telefon mobil),
rãspunzând astfel standardului de comoditate implementat în societatea noastrã
(întotdeauna peste 85%). În schimb, existã alte dotãri cu o mai micã prezenþã în
locuinþele consultate, ºi întotdeauna sub 45% (calculator, acces la internet, antenã
de satelit ºi televiziune prin cablu).

Am mai vrut sã aflãm ºi dacã locuinþele dispuneau de sistem de evacuare pentru
apele reziduale. Rãspunsurile obþinute ne confirmã cã aproape toþi au într-adevãr þevi
de evacuare în locuinþele lor ºi aproape toþi (98,3%) sunt conectaþi în mod indirect la
sistemul public de canalizare, rãmânând numai câteva care se folosesc de puþuri
septice pentru a-ºi evacua apele. Este evident cã aceste cifre rãspund noii realitãþi
rezidenþiale a populaþiei rome: sunt foarte puþine persoanele care trãiesc în cocioabe
sau alt tip de locuinþe marginale fãrã sã aibã sisteme de evacuare a apelor.

Sã vedem acum tipul de posesiune asupra locuinþelor în care trãieºte populaþia.
Este oare la fel de predominantã la romi  la fel ca la restul societãþii spaniole
nevoia de a-ºi cumpãra spaþiile locuibile? Vom descoperi în urmãtorul grafic:

Graficul 6.3. Distribuirea procentualã a locuinþelor populaþiei rome, în funcþie de tipul de
posesiune asupra acestora
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Rezumatul capitolului

Marginalizarea socialã ºi locuinþa

Practic în trei din zece gospodãrii cu populaþie romã (2,9%) existã cel puþin un
minor cu vârsta între 6 ºi 16 ani care nu frecventeazã unitãþile de învãþãmânt.
În termeni absoluþi se poate spune cã în aproximativ 2.900 de gospodãrii cu
populaþie romã existã cel puþin un minor care nu frecventeazã unitãþile ºcolare,
la vârsta la care acest lucru este obligatoriu.

În prezent este mult mai uºoarã ºi mai normalã existenþa unor relaþii între
persoanele rome ºi cele non-rome. ªase din zece s-au declarat indiferente faþã
de etnia prietenilor lor.

Alãturi de serviciile sanitare utilizate de aproape întreaga populaþie romã,
aproximativ jumãtate dintre cetãþeni apeleazã la ºcoli ºi servicii de orientare
profesionalã.

Cu toate acestea, primul ciclu din învãþãmântul primar este frecventat de relativ
puþine persoane. Deºi populaþia romã din Spania cu vârsta de 3 ani sau mai
mici reprezintã un procent de peste 7%, ºapte din zece gospodãrii ne-au spus
cã nu au avut nevoie de grãdiniþe în ultimele luni. Este foarte probabil ca acest
procent sã fie influenþat de faptul cã ciclul respectiv nu este gratuit.

În general, opiniile adunate de la intervievaþi calificã pozitiv diversele servicii.
Ba mai mult, nu se observã diferenþe foarte mari între evaluãrile exprimate de
toþi intervievaþii ºi aceea exprimatã de persoanele care aveau opinii ceva mai
avizate din moment ce fuseserã utilizatoarele directe ºi recente ale acestora.

Imaginea ne confirmã cã cei mai mulþi dintre bãrbaþii ºi femeile rome preferã sã
cumpere locuinþele aflate în proprietate. Mai mult de jumãtate dintre romi (54%) deþin
locuinþe în regim de proprietate, iar 46% dintre ei încã mai plãtesc o ipotecã. Aceasta
este o informaþie care confirmã ideea cã populaþia romã a evoluat spre integrarea
socialã: nu numai cã se schimbã stilul ºi modul de trai tradiþionale, trecându-se de la
locuinþele unifamiliale la cele comunitare ºi de la orizontalitate la verticalitate, ci se ºi
adoptã cutume eminamente specifice populaþiei în general ca de exemplu cumpãrarea
proprietãþii asupra locuinþelor în care trãiesc. Având în vedere actualul context economic
trebuie analizat, dupã un anumit timp, impactul acestuia asupra populaþiei rome. Regimul
de închiriere ocupã ºi el un oarecare procent: patru din zece locuinþe (39,8%) sunt
închiriate, multe dintre acestea fiind proprietatea diferitelor administraþii publice (de
stat, autonome sau locale).
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Locuinþele

Odatã cu trecerea anilor, realitatea rezidenþialã a populaþiei rome s-a schimbat ºi
s-a îmbunãtãþit considerabil: tipul de locuinþã unifamilialã sau chiar traiul în
cocioabe a cedat locul clãdirilor pe verticalã ºi celor cu mai multe locuinþe.

O mare parte din populaþia romã trãieºte în imobile cu mai multe locuinþe, practic
douã treimi trãiesc în acest tip de locuinþe (62,5%). Cel mai mare procent al
populaþiei (40%) în clãdiri mari cu mai mult de 10 locuinþe.

Cu toate acestea existã în continuare inegalitãþi în sectorul locuinþei în rândurile
populaþiei rome: continuã sã existe zone împânzite de cocioabe locuite de persoane
rome al cãror procent este foarte ridicat, acestea fiind inclusiv ocupantele exclusive
ale unora din aceste aºezãminte.

Conform prezentei anchete, 2% dintre persoanele rome cu vârsta de 16 ani ºi
peste trãiesc în locuinþe marginale (cocioabe, caravane etc.).

Schimbarea considerabilã din ultimii ani a persoanelor rome a survenit nu atât în
realitatea rezidenþialã, cât ºi în dotarea locuinþelor pe care le ocupã. Practic toate
locuinþele sunt dotate astfel încât sã acopere necesitãþile de bazã: apã curentã
ºi caldã, baie ºi toaletã în interiorul locuinþei, ºi accesul la energia electricã.

Mai mult de jumãtate din locuinþele testate (54%) sunt deþinute în regim de
proprietate, în timp ce un alt mare procent de femei ºi bãrbaþi romi (39,8%)
trãiesc în locuinþe închiriate (cele mai multe închiriate de la administraþia publicã).
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PARTEA A II-A

POPULAÞIA ROMÃ
DIN SPANIA PROVENITÃ DIN EST

7. POPULAÞIA ROMÃ PROVENITÃ DIN EST.6

CARACTERISTICI

7.1. Caracteristicile populaþiei rome din Est în general

Am rugat persoanele intervievate sã ne ofere câteva informaþii importante despre
toate ºi fiecare dintre persoanele care convieþuiesc cu el sau ea în aceeaºi locuinþã:
sexul, vârsta ºi situaþia ocupaþionalã în care se aflã la data anchetei. Din toate aceste
informaþii putem afla caracteristicile principale ale persoanelor ce alcãtuiesc populaþia
romã provenitã din Est, cu o amplã bazã statisticã.

Referitor la cele anterior menþionate, trebuie avute în vedere trei aspecte. Primul
este cã informaþiile puse la dispoziþie fac trimitere la toate persoanele, indiferent dacã
sunt sau nu rude directe. Al doilea este cã informaþiile adunate nu sunt de prima mânã.
La treilea este cã s-a consemnat percepþia persoanei intervievate, adicã punctele de
vedere subiective (în special referitor la situaþia ocupaþionalã).

Dacã privim piramida categoriilor de romi proveniþi din Est, constatãm douã lucruri.
Primul este procentul scãzut al persoanelor cu vârste mai înaintate: începând cu vârsta
de 65 de ani populaþia coboarã sub 1%. În al doilea rând se observã o piramidã a cãrei
bazã (0 - 9 ani) este de mare amploare; ºi totuºi, de la 10 ani începe sã scadã procentul
populaþiei ca sã creascã din nou pe segmentul de vârste 20 - 29 de ani, scãzând
ulterior treptat pe mãsurã ce vârsta creºte.

Dacã vom compara piramida populaþiei rome din Est cu cea a romilor spanioli, vom
constata cã în rândul romilor spanioli se înregistreazã un procent mai mic pe segmentul
de vârstã 0 - 9 ani ºi o creºtere pe segmentul 15 - 24 de ani, pentru ca progresiv sã
scadã pe mãsurã ce se avanseazã în vârstã. O altã mare diferenþã este cã la populaþia
romã spaniolã se constatã cã sunt mai numeroase persoanele peste 64 de ani. Dacã

6 În textul acestui document noþiunea de „romi din Est” se va folosi pentru a face referire la persoanele
rome provenite din Estul Europei. Se va combina analizarea populaþiei rome române ºi bulgare diferenþiatã
cu analizarea grupatã a ambelor populaþii sub denumirea de „populaþie romã din Est sau romii din Est”.
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vom compara cu societatea spaniolã în general, vom observa cã aceste diferenþe sunt
ºi mai mari deoarece spaniolii care alcãtuiesc piramida populaþionalã se aflã într-un
proces accelerat de îmbãtrânire (piramida prezintã un vârf mai lat ºi o bazã mai îngustã
decât în cazul celor douã populaþii rome ce fac obiectul analizei). Aºadar, dupã cum
vom vedea în paginile urmãtoare, tendinþa demograficã a respectivelor populaþii rome
este foarte asemãnãtoare ºi în acelaºi timp ambele sunt foarte diferite de populaþia
spaniolã în general.

Graficul 7.1. Piramidele populaþionale

A) Populaþia romã din Est

B) Populaþia romã spaniolã
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C) Populaþia spaniolã în general

Piramidele populaþionale sunt o bunã metodã de a observa configuraþia
demograficã a unei populaþii, iar indicatorii permit analizarea amãnunþitã a
diferenþelor ºi similitudinilor specifice existente între romii din Est ºi cei spanioli.

O primã informaþie care trebuie semnalatã este cea derivatã din indicele de
feminitate ce indicã numãrul de femei la 100 de bãrbaþi. Pentru populaþia romã din
Est acest indicator ne face dovada existenþei unui numãr mult mai mare de bãrbaþi
decât de femei (91,41 femei). Populaþia romã spaniolã indicã aceeaºi tendinþã,
dar cu o intensitate mult mai micã (97,78). La populaþia spaniolã în general, tendinþa
este una contrarie din moment ce existã mai multe femei decât bãrbaþi (102,45).

Aºa cum ne arãtau piramidele ºi aºa cum indicã vârsta medie ºi ponderea
copiilor ºi adolescenþilor, populaþia romã din Est este mai tânãrã decât populaþia
romã autohtonã ºi decât populaþia spaniolã în general. Vârsta medie a populaþiei
rome din Est este de 25,04 de ani, cea a populaþiei rome spaniole este de 28,13
de ani, iar cea a populaþiei în general este de 40,53 de ani. Procentul copiilor este
de 30,2%, 26,3%, respectiv 14,7%, iar cel al adolescenþilor este de 30,43%,
31,03% ºi 17,96%.
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Tabelul 7.1. Indicatori demografici principali

Aºadar, persoanele rome din est prezintã o pondere ridicatã de dependenþã
infantilã ºi o pondere scãzutã de bãtrâni, aceasta fiind o consecinþã logicã a
existenþei unui procent ridicat al populaþiei tinere ºi infantile ºi a unui procent scãzut
al bãtrânilor (indicatorul de dependenþã infantilã înregistreazã un 43,53, iar indicatorul
de dependenþã a bãtrânilor înregistreazã 0,51). Populaþia romã spaniolã prezintã o
tendinþã similarã, dar de mai micã intensitate.

7.2. Populaþia romã cu vârsta de 16 ani ºi peste

În acest subcapitol vom analiza caracteristicile populaþiei rome din Est cu
vârsta de 16 ani ºi peste. Sã ne reamintim cã la subcapitolul anterior analiza se
realiza pe o bazã eºantionarã mai amplã cu informaþii de la toþi membrii gospodãriei
persoanelor intervievate (ancheta s-a realizat cu un singur interviu pe gospodãrie).
Având în vedere cã au existat mai multe registre, eroarea eºantionarã era micã.
Cu toate acestea, în prezentul subcapitol eºantionarea se va concentra pe
persoanele intervievate ºi nu pe toþi membrii gospodãriilor intervievate, deoarece
informaþiile la care se face referire aici au un caracter mai subiectiv sau pur ºi
simplu condiþioneazã informatorul sã ºtie mai multe despre realitatea membrilor
sãi, prin urmare ar putea exista eventuale erori în ceea ce priveºte calitatea
informaþiilor. De aceea au fost chestionate numai persoanele intervievate, colectând
astfel informaþii de primã mânã ºi directe.
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7.2.1. Nivelul de studii ºi limbile cunoscute

Dorim în primul rând sã prezentãm diferitele niveluri de studii deþinute atât de populaþia
romã din Est, cât ºi de populaþia spaniolã. Problema educaþiei, alãturi de structurarea
demograficã defalcatã pe sexe ºi mai ales pe vârste, este foarte importantã pentru a
putea explica anumite fenomene care se produc în rândul persoanelor rome. Iar acest
lucru se întâmplã nu numai pe piaþa muncii, aºa cum am vãzut în alte capitole ºi cum
vom vedea în continuare, ci ºi în alte sectoare ºi contexte sociale mult mai ample ca
de exemplu integrarea ºi coeziunea socialã.

Astfel, nivelul de studii atins de persoanele rome din Est se caracterizeazã prin
segmentare, coabitând în procente similare o parte reprezentatã de analfabeþi (nu ºtiu
nici sã citeascã, nici sã scrie) sau de cei care nu ºi-au finalizat studiile primare, cu altã
parte care ºi-a finalizat studiile primare ºi alta care are studii secundare sau mai mult.
De fapt, 16,5% sunt analfabeþi ºi 16,5% care, deºi abia ºtiu sã citeascã ºi sã scrie, nu
au finalizat niciun nivel de studii: un total de 33% care nu au finalizat primul nivel
educaþional. În plus, 36,6% au un nivel maxim de studii primare sau au început studiile
secundare dar nu le-au finalizat. ªi al treilea segment reprezentat de aceia care au
finalizat cel puþin nivelul secundar este în procent de 30,3%.

Comparând cu populaþia romã spaniolã, constatãm cã populaþia romã imigrantã per
ansamblu este mai pregãtitã din punct de vedere educaþional. Populaþia autohtonã are
rata analfabetismului mai micã (8,7%), iar ponderea celor care nu ºi-au finalizat studiile
primare nu este foarte mare (50,7%). În schimb, se constatã prezenþa unui procent
pentru care nivelul maxim atins sunt studiile primare complete sau care, deºi au început
studiile secundare nu le-au finalizat (30,7%), mai rãmânând un procent modic de 10%
care au cel puþin nivelul secundar terminat.

De asemenea, trebuie subliniate anumite diferenþe interne între persoanele rome
din România ºi Bulgaria. În general, se observã cã romii bulgari au un nivel educaþional
mai mare decât romii români. Prima diferenþã se observã la cei fãrã studii, procentul
este mai mare în rândul românilor, decât în rândul bulgarilor (17,5% faþã de 12,5%).
Altã diferenþã se observã la procentul mai ridicat al persoanelor bulgare care au finalizat
complet studiile secundare sau studiile superioare (41,7%, 14,2 procente mai mare
decât 27,5% înregistrat în rândul romilor români).

Tabelul 7.2. Distribuirea procentualã a populaþiei de 16 ani ºi peste în funcþie de nivelul de studii
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Cele mai ridicate niveluri educaþionale ale romilor bulgari se pot vedea reflectate
la nivelul de cunoºtinþe sau stãpânirea altor limbi strãine. Astfel, 91,4% dintre romii
bulgari vorbesc limba spaniolã, pe când la romii români procentul este de 79%. La
fel se întâmplã ºi când sunt întrebaþi de altã limbã decât spaniola ºi limba lor
maternã: 33% dintre romii români spun cã stãpânesc altã limbã, spre deosebire de
48,6% dintre bulgari. În realitate, date fiind cifrele tabelului, populaþia bulgarã nu
numai cã citeºte în limba spaniolã în procent ridicat, ci ºi citeºte ºi scrie în altã
limbã. Acelaºi lucru se întâmplã la aspectele privind alte limbi strãine.

Tabelul 7.3 Procentul populaþiei în funcþie de limba cunoscutã

Chiar dacã este adevãrat cã, în general, populaþia romã din Est poate vorbi limba
spaniolã (aºa au afirmat 8 din 10), peste jumãtate recunosc cã ºtiu sã citeascã în
aceastã limbã ºi mai puþin de jumãtate cã ºtiu sã scrie în aceastã limbã. Vorbirea limbii
unei þãri este o condiþie indispensabilã pentru integrarea ºi incluziunea socialã a oricãrei
persoane imigrante, pentru cã o face pãrtaºã la relaþiile sociale ºi îi permite sã-ºi
gestioneze poziþia în contextele sociale de interacþiune personalã. Cu toate acestea,
jumãtate dintre persoanele rome din Est nu au nici acces autonom la informaþiile scrise
ºi nici nu se pot descurca bine în situaþii care solicitã scrisul, aºa cum este cazul
problemelor de tip administrativ.

7.2.2. Stare civilã, partener de viaþã, copii ºi religie

Dupã analizarea efectuatã pe marginea nivelului de studii ºi a limbilor ºtiute de
romii din Est, vom încerca sã aflãm alte aspecte relevante care ne vor ajuta sã
cunoaºtem mai bine aceastã populaþie: starea civilã, reºedinþa partenerului de viaþã,
numãrul de copii ºi religia.

În ceea ce priveºte starea civilã, se constatã diferenþe evidente comparând
populaþia romã din Est cu populaþia romã spaniolã: existã un procent mai mic de
necãsãtoriþi printre persoanele din Est decât printre persoanele spaniole (la 8,6 procente
diferenþã). O altã diferenþã majorã constã în faptul cã romii din Est adoptã regimul de
concubinaj în mai mare mãsurã decât romii spanioli.
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Cu toate acestea, nu se identificã mari diferenþe procentuale la starea civilã
între romii din România ºi romii din Bulgaria, fiind extrem de omogenã la
comunitatea romilor din Est. Concret, 17,6% dintre romii români sunt necãsãtoriþi
ºi 19,7% dintre cei bulgari. O altã uºoarã diferenþã se remarcã în cazul procentului
de cãsãtoriþi, unde romii români ating 55,7%, iar romii bulgari 50,7%, la 5 procente
diferenþã.

Tabelul 7.4. Distribuirea populaþiei în funcþie starea civilã

În ceea ce priveºte reºedinþa partenerului de viaþã, majoritatea persoanelor
rome trãiesc cu partenerul în aceeaºi locuinþã (70,2% faþã de 8,4% care nu
trãiesc în aceeaºi locuinþã). Existã diferenþe considerabile între bulgari ºi români:
românii care trãiesc cu partenerii lor sunt mai numeroºi decât bulgarii (la diferenþã
de 14 procente). În mod similar, procentul persoanelor cu partener care nu împart
acelaºi spaþiu este mai mare la romii bulgari decât la romii români (14,3% faþã
de 6,9%). Existã un procent de 21,4% din totalul romilor din Est care nu au
partener de viaþã.

Tabelul 7.5 Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de locul de reºedinþã al
partenerului de viaþã

În ceea ce priveºte afinitatea religioasã, vom constata diferenþe comparând
romii din Est cu romii spanioli. Astfel, în timp ce religia predominantã în rândul
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persoanelor din Est este cea ortodoxã, pentru romii spanioli este cea evanghelicã
(astfel declarã 66,2%, respectiv 62,1% din populaþie). Diferenþele religioase dintre
romii din România ºi romii din Bulgaria sunt la fel de evidente. Îmbrãþiºarea religiei
ortodoxe este categoric mai mare la romii români decât la cei bulgari (71,2% faþã
de 44,4%). O diferenþã similarã distingem în cazul religiei evanghelice cãtre care
se îndreaptã mai mulþi romi bulgari decât români (33,3%, respectiv 10,3%).

Tabelul 7.6 Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de afinitatea religioasã

Consultând datele referitoare la paternitate sau maternitate, vom observa cã
majoritatea persoanelor rome din Est au copii, acest fapt constatându-se în mai
mare mãsurã decât în cazul romilor spanioli ºi în ciuda faptului cã prima categorie
este alcãtuitã dintr-o populaþie mai tânãrã decât a doua categorie. În timp ce
79,2% din populaþia romã din Est are copii, pentru populaþia romã autohtonã acest
indicator coboarã pânã la 67,9%, marcând astfel o diferenþã de 11,3 procente.
Alcãtuirea internã a populaþiei rome din Est este una omogenã în acest sens:
79,4% dintre romii din România au copii ºi 78,6% dintre romii bulgari.

Tabelul 7.7. Distribuirea procentualã a persoanelor rome în funcþie de statutul de pãrinþi pe
care îl deþin sau nu

Media copiilor la romii din Est ºi la romii spanioli este aproximativ aceeaºi (2,42
copii faþã de 2,67, la o diferenþã de 0,25%). Defalcând situaþia din perspectiva
naþionalitãþii, populaþia romã bulgarã are în medie mai puþini copii (1,84) decât
populaþia romã românã (2,56).
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Graficul 7.2 Numãrul mediu de copii la populaþia romã

7.2.3. Starea de sãnãtate ºi dizabilitatea

În încheierea acestei analize asupra caracteristicilor principale ale populaþiei rome
cu vârsta de 16 ani ºi peste, prezentãm rezultatele anchetei în legãturã cu starea de
sãnãtate în viziunea populaþiei, precum ºi impactul dizabilitãþii. În acest sens, persoanele
rome au fost întrebate în primul rând despre starea generalã de sãnãtate care considerau
cã le caracterizeazã folosindu-se de urmãtoarea scalã de evaluare: 1 foarte precarã, 2
precarã, 3 normalã, 4 bunã, 5 foarte bunã. În al doilea rând, au fost întrebate dacã
sufereau de vreo dizabilitate sau boalã cronicã ºi, în caz afirmativ, dacã acest fapt le
conferea un grad de invaliditate total sau parþial.

Diferenþele privind percepþia stãrii de sãnãtate în rândul persoanelor rome spaniole
raportatã la starea celor provenite din Est nu sunt foarte mari (cu medii pe o scalã de
la 1 la 5, de 3,94 respectiv 3,78). Trebuie remarcat cã la ambele populaþii existã o
percepþie relativ bunã, cu medii apropiate de valoarea 4, adicã echivalentul rãspunsului
„stare bunã de sãnãtate”: 75,7% dintre spanioli ºi 67,4% dintre persoanele din Est
declarã cã au o stare foarte bunã de sãnãtate. Chiar dacã existã diferenþe foarte
mici, datele reflectã o mai bunã percepþie a sãnãtãþii la populaþia bulgarã faþã de cea
românã (3,75 respectiv 3,86). Astfel, în timp ce 64,7% dintre români afirmã cã au o
stare bunã sau foarte bunã de sãnãtate, bulgarii sunt cu 13,9 procente mai sus
atingând o cotã de 78,6%.

Tabelul 7.8. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de starea de sãnãtate perceputã
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Numãrul persoanelor care confirmã o stare bunã de sãnãtate la populaþia romã
spaniolã faþã de populaþia provenitã din Est nu mai este acelaºi când vine vorba de
dizabilitãþile de care suferã, ci din contrã. Astfel, 13,8% dintre persoanele rome spaniole
acuzã o dizabilitate sau o boalã cronicã, iar acest procent coboarã la 10,5% în cazul
persoanelor din Est. În plus, evaluarea mai bunã a sãnãtãþii în rândul persoanelor
bulgare faþã de persoanele române este foarte clarã în materie de dizabilitãþi sau boli
cronice: 11,3% dintre persoanele primei categorii suferã de o dizabilitate sau boalã
cronicã, pe când în cazul celei de-a doua categorii procentul este de 7,1%, adicã la 4,2
procente diferenþã.

Tabelul 7.9. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de dizabilitatea sau boala
cronicã suferitã
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Rezumatul capitolului

Caracteristici demografice principale

S-a înregistrat o prezenþã femininã mai mare în rândul populaþiei rome decât în
rândul populaþiei spaniole în general. Indicele de feminitate ne aratã numãrul de
femei la 100 de bãrbaþi, constatându-se cã pentru populaþia romã provenitã din
Est indicatorul este de 91,41 femei, adicã existã în mod categoric mai mulþi
bãrbaþi decât femei. Aceeaºi tendinþã, dar de o intensitate mai redusã, o aratã ºi
romii din Spania (97,78), în timp ce la populaþia generalã spaniolã se constatã o
tendinþã opusã, deoarece existã mai multe femei decât bãrbaþi (102,45).

Populaþia romã din Est este mai tânãrã decât populaþia romã autohtonã ºi decât
populaþia spaniolã în general. Acest fapt se confirmã constatând vârsta medie,
procentul copiilor ºi procentul bãtrânilor. Prima variabilã ne aratã cã vârsta medie
a romilor din Est este de 25,04 ani, cea a populaþiei rome spaniole este de 28,13
ani, iar cea a populaþiei în general este de 40,53 ani. Procentul copiilor este de
30,2%, 26,3%, respectiv 14,7%, iar al adolescenþilor este de 30,43%, 31,03%
ºi 17,96%.

Nivelul de studii

Nivelul de studii atins de persoanele rome din Est se caracterizeazã prin
segmentare, coabitând în procente similare o parte reprezentatã de analfabeþi
(nu ºtiu nici sã citeascã, nici sã scrie) sau de cei care nu ºi-au finalizat studiile
primare, cu altã parte care ºi-a finalizat studiile primare ºi alta care are studii
secundare sau mai mult. De fapt, 16,5% sunt analfabeþi ºi 16,5% care, deºi abia
ºtiu sã citeascã ºi sã scrie, nu au finalizat niciun nivel de studii, totalizând astfel
33% care nu au finalizat primul nivel educaþional. În plus, 36,6% au un nivel
maxim de studii primare sau au început studiile secundare, dar nu le-au finalizat.
ªi al treilea segment reprezentat de aceia care au finalizat cel puþin nivelul
secundar este în procent de 30,3%.

Comparând cu populaþia romã spaniolã, constatãm cã populaþia romã imigrantã
per ansamblu este mai pregãtitã din punct de vedere educaþional. Populaþia
autohtonã are rata analfabetismului mai micã (8,7%), iar ponderea celor care nu
ºi-au finalizat studiile primare nu este foarte mare (50,7%). În schimb, se constatã
prezenþa unui procent pentru care nivelul maxim sunt studiile primare complete
sau care, deºi au început studiile secundare, nu le-au finalizat (30,7%), mai
rãmânând un procent modic de 10% care au cel puþin nivelul secundar terminat.
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Starea civilã

În ceea ce priveºte starea civilã, se constatã diferenþe evidente comparând populaþia
romã din Est cu populaþia romã spaniolã: existã un procent mai mic de necãsãtoriþi
printre romii din Est (18,1%) decât printre cei spanioli (26,7%), la 8,6 procente
diferenþã. O altã diferenþã majorã constã în faptul cã romii din Est (15,6%) adoptã
regimul de concubinaj mai des decât romii spanioli (5,7%). Locul de reºedinþã al
soþului/soþiei sau concubinului/concubinei.

Numai pentru 8,4% din populaþia romã provenitã din Est concubinul/concubina
sau soþul/soþia nu trãiesc în aceeaºi locuinþã, 70,2% trãiesc în aceeaºi locuinþã
ºi 21,4% nu au partener de viaþã.

Afinitatea religioasã

Existã anumite diferenþe comparând romii din Est cu romii spanioli. Astfel, în
timp ce religia predominantã la persoanele din Est este cea ortodoxã, pentru
romii spanioli religia evanghelicã este cea predominantã (aºa au declarat 66,2%,
respectiv 62,1% din populaþie).

Numãrul de copii

Existã un procent mai mare de familii cu copii în rândul populaþiei rome din Est
decât în rândul romilor spanioli. În timp ce 79,2% din rândul populaþiei rome din
Est are copii, pentru populaþia romã autohtonã acest indicator coboarã la 67,9%,
marcând o diferenþã de 11,3 procente.

Nu existã foarte mari diferenþe între numãrul de copii deþinut de persoanele
rome din Est ºi cel deþinut de romii spanioli. Numãrul mediu de copii la romii din
Est este de 2,42, adicã cu 0,25 copii mai puþin decât la romii din Spania cu 2,67 copii.

Starea de sãnãtate perceputã ºi dizabilitãþile

La ambele populaþii existã o percepþie relativ bunã din moment ce 75,7% dintre
spanioli ºi 67,4% dintre persoanele din Est declarã cã au o stare bunã sau foarte
bunã de sãnãtate.

Numãrul persoanelor care confirmã o stare bunã de sãnãtate la populaþia romã
spaniolã faþã de cea provenitã din Est nu mai este acelaºi când vine vorba de
dizabilitãþile de care suferã, ci din contrã. Astfel, 13,8% dintre persoanele rome
spaniole acuzã o dizabilitate sau o boalã cronicã, iar acest procent coboarã la
10,5% în cazul romilor din Est.
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8. POPULAÞIA ROMÃ DIN EST ªI PIAÞA MUNCII

Dupã ce am analizat caracteristicile socio-demografice ale populaþiei rome din
Spania provenite din Est, vom prezenta o imagine de ansamblu a pieþei muncii. În
acest sens, se expun în tabelul de mai jos mai mulþi indicatori principali comparând
rezultatele romilor din România cu cele ale romilor din Bulgaria.

Rata de activitate la nivelul întregii populaþii rome din Est este de 81,4%,
adicã 8 din 10 persoane cu vârsta legalã de muncã lucreazã sau sunt ºomeri.
Acest indicator este omogen între populaþia românã (81,1%) ºi cea bulgarã (82,9%).
În ceea ce priveºte rata ocupãrii, aceasta este de 53,3%, iar dintre români  53,8%
ºi dintre bulgari 51,4%. Mai exact, aproape jumãtate din populaþia cu vârsta de 16
ani sau peste este încadratã în muncã.

Procentele ridicate de ocupare ºi angajare sunt foarte evidente la aceastã
populaþie, depãºind cu mai mult de 20 procente rata activitãþii spaniole ºi cu 6
procente rata angajãrii. Aceastã caracteristicã trebuie perceputã ca fiind în strânsã
legãturã cu procentul tineretului din rândurile acestei populaþii: vârsta medie a
populaþiei active este de 34,2 ani (aproape jumãtate are între 16 ºi 29 ani).

Rata ºomajului pentru populaþia romã din Est se cuantificã la peste o treime
din populaþia activã (34,4%). ªomajul afecteazã mai mult bulgarii decât românii
(37,9%, respectiv 33,5%). Reamintim cã, pentru a fi consideratã în ºomaj, o
persoanã trebuie sã îndeplineascã simultan aceste trei criterii: nu are un loc de
muncã ca liber-profesionist sau ca angajat, este disponibilã pentru a munci ºi
cautã activ un loc de muncã.

Tabelul 8.1. Indicatorii pieþei muncii în cazul populaþiei rome din Est
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Pe lângã ratele mari ale ºomajului, precaritatea locurilor de muncã este o
trãsãturã distinctivã a acestei populaþii. Astfel, 58% dintre persoanele ocupate
sunt salariate, iar restul de 42% exercitã activitãþi de liber-profesioniºti; 45,5%
lucreazã cu fracþiune de normã. Se constatã în acest context diferenþe între romii
proveniþi din România ºi cei proveniþi din Bulgaria. De fapt, în timp ce rata salarizãrii
este de 56,1% pentru Rumânia, pentru Bulgaria acest procent se ridicã la 66,7%.
De asemenea, rata muncii cu fracþiune de normã este de 45%, respectiv 52,8%.
Se poate observa o dublã tendinþã: pe de o parte activitatea salariatã se întâlneºte
mai des în rândul romilor bulgari, oferind mai des garanþia unor drepturi, ºi pe de
altã parte orarul aferent fracþiunii de normã mai des întâlnit în Bulgaria are directã
legãturã cu cele mai dificile condiþii de muncã.

Însã nu numai aceºti indicatori reflectã poziþionarea populaþiei rome din Est
pe segmentul cel mai instabil ºi mai precar al pieþei muncii. Astfel, 60,6% presteazã
„ocupaþii elementare”, aceasta fiind categoria cu cel mai mic nivel de calificare
conform Nomenclatorului Naþional al Meseriilor (NNM-2011), urmatã de “prestatorii
de servicii de restaurant, personale, protecþie ºi vânzãtori” cu 13,6%. În urma
unei defalcãri mai detaliate a NNM-2011, rezultã cã aproape jumãtate presteazã
activitãþi aferente unor ocupaþii caracterizate prin precaritate: gunoieri (25% din
ocupaþii), personal de curãþenie (13,4%) ºi muncitori necalificaþi în agriculturã
(9,8%). Nu este prin urmare o surprizã faptul cã o altã dimensiune a precaritãþii în
muncã, rata muncii sezoniere extrem de ridicatã, se constatã în rândurile comunitãþii
rome din Est. Astfel, 83,3% dintre salariaþi au o colaborare profesionalã de tip
sezonier, un procent relativ asemãnãtor în România (83,7%) ºi în Bulgaria (82,1%).

Având în vedere încadrarea profesionalã pe posturi caracterizate de
instabilitate, precaritate ºi calificare scãzutã, formarea se transformã într-o resursã
indispensabilã pentru orientarea acestor persoane cãtre activitãþi caracterizate
prin condiþii mai bune ºi perspective mai stabile. De aceea o altã problemã care
trebuie avutã în vedere în cadrul acestui studiu este relaþia pe care persoanele
ocupate ºi ºomere o au cu formarea profesionalã. Astfel, 17,2% din populaþia
ocupatã romã din Est au realizat un curs de formare sau au terminat studii în
ultimele ºase luni (16,7% pentru români ºi 19,4% pentru bulgari). De asemenea,
39,2% dintre ºomeri au absolvit un curs sau o formare orientatã spre o activitate
sau ocupaþie (41,8% pentru România ºi 30,4% pentru Bulgaria).

Câþiva dintre aceºti indicatori se prezintã în urmãtorul tabel, comparând în
funcþie de sex populaþia romã din Est, populaþia romã spaniolã ºi datele APA
pentru întreaga populaþie ºi aferentã trimestrului doi din 2011. Vom analiza în
continuare indicatorii privind populaþia romã din Est pentru a vedea diferenþele
dintre bãrbaþi ºi femei. Analiza comparatã cu APA ºi populaþia romã spaniolã se
aratã în a treia parte a prezentului raport.



102

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

Primul aspect care trebuie subliniat este existenþa unor diferenþe evidente
între cele douã sexe în activitatea profesionalã. Astfel, în timp ce 75,1% dintre
femeile de 16 ani ºi peste sunt active, pentru bãrbaþi acest indicator este cu 12,7
procente mai mare ajungând la 87,8%. Se poate deduce o oarecare repartizare pe
roluri în funcþie de sex în sectorul muncii ºi în sectorul domestic, deºi este adevãrat
cã în pofida unei diferenþe de 12,7 procente, rata activitãþii feminine continuã sã
fie destul de ridicatã (17,1 procente mai mare decât în rândul femeilor rome spaniole
ºi cu 22 procente mai mult decât populaþia femininã conform APA).

Tabelul 8.2. Indicatori ai pieþei muncii (%). Populaþia romã din Est, romii spanioli ºi romii
conform APA.

Un alt aspect de interes îl constituie ponderea mai ridicatã a statutului de angajat
în rândul femeilor rome din Est (73,3%) decât în rândul bãrbaþilor (44,6%), cu o
diferenþã de 28,7 procente. Aceastã diferenþã ar putea fi explicatã în principal prin
tipul de activitate cãtre care se îndreaptã fiecare sex în parte. Bãrbaþii cãtre activitãþi
în care primeazã statutul de liber-profesionist ºi femeile cãtre statutul de angajat.
De fapt, în timp ce bãrbaþii lucreazã în principal ca gunoieri ºi muncitori necalificaþi
în sectorul agricol, femeile lucreazã ca personal de curãþenie.
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Rezumatul capitolului

Rata de activitate la nivelul întregii populaþii rome din Est este de 81,4%, mai
exact 8 din 10 persoane cu vârsta legalã de muncã lucreazã sau sunt ºomere.
În ceea ce priveºte rata angajãrii aceasta este de 53,3%, mai exact aproape
jumãtate din populaþia cu vârsta de 16 ani sau peste este încadratã în muncã.

Populaþia activã se caracterizeazã prin faptul cã este tânãrã. Vârsta medie a
populaþiei active este de 34,2 ani ºi aproape jumãtate are între 16 ºi 29 de ani.

Rata ºomajului este totalizatã la peste o treime din populaþia activã. Mai exact
34,4%.

Pe lângã ratele mari ale ºomajului, precaritatea locurilor de muncã este o trãsãturã
distinctivã a acestei populaþii. Astfel, 42% exercitã activitãþi de liber-profesioniºti
ºi 45,5% lucreazã cu fracþiune de normã.

Presteazã activitãþi pentru locuri de muncã precare: gunoieri (25% din populaþie),
personal de curãþenie (13,4%) ºi muncitori necalificaþi în sectorul agricol (9,8%).

Rata muncii sezoniere extrem de ridicatã: 83,3% dintre salariaþi se aflã într-o
colaborare profesionalã de tip sezonier.
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9. TRAIECTORIA MIGRAÞIEI

9.1. Situaþia ocupaþionalã anterioarã experienþei migraþiei în Spania

De multe ori la baza deciziei de a emigra într-o þarã se aflã situaþia economicã ºi/
sau ocupaþionalã, ambele aflate în strânsã legãturã. De aceea este relevant sã aruncãm
o privire asupra situaþiei ocupaþionale a romilor din Est înainte de sosirea lor în Spania.
Astfel, se observã un procent ridicat de romi din Est care îºi cãutau un loc de muncã
înainte sã emigreze în Spania (55,5%). Dacã privim situaþia ocupaþionalã în care se
aflau persoanele care au ajuns în Spania, putem observa cã 17% erau angajaþi, 13%
exercitau activitãþi casnice ºi 10,8% studiau.

Tabelul 9.1. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de situaþia ocupaþionalã
anterioarã emigrãrii.

Având în vedere cã o bunã parte din romii din Est îºi cãutau un loc de muncã
înainte de momentul emigrãrii, motivul economic se transformã în una din principalele
justificãri ale sosirii lor în Spania. Pe baza datelor obþinute în urma anchetei, tragem
concluzia cã jumãtate din persoane afirmau cã motivul  principal de a emigra în
Spania a fost pentru a-ºi cãuta un loc de muncã ºi un alt procent de 40,1% pentru
a-ºi îmbunãtãþi calitatea vieþii. Acestea sunt motivele fundamentale de emigrare,
acumulând 90% din total.

Tabelul 9.2. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de motivul principal al emigrãrii
în Spania.
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Sã vedem care era situaþia concretã a acelor persoane rome din Est care înainte de
momentul emigrãrii în Spania aveau un loc de muncã. Un prim punct de pornire important
este sã aflãm care era sectorul economic în care erau încadrate. Graficul ne aratã cã
aproape 6 din 10 lucrau în sectorul serviciilor (56,3%), 19,3% în industrie, 13,4% în
construcþii ºi 11% în agriculturã. Cu toate acestea, trebuie semnalat faptul cã ramura
de activitate în care sunt cei mai prezenþi este comerþul unde se înregistreazã 30,1%
dintre persoanele ocupate din Est în þãrile lor de origine.

Graficul 9.1. Distribuirea procentualã a persoanelor ocupate anterioarã momentului emigrãrii,
în funcþie de sectoarele economice.

Referitor la tipul de ocupaþii în rândul persoanelor rome provenite din Est anterior
momentului emigrãrii în Spania, putem observa cã 28,8% aveau ocupaþii elementare,
26,5% erau plasaþi în locuri de muncã calificatã din industria manufacturierã ºi 26,2%
prestau servicii de restaurant, personale, protecþie ºi vânzare. Aceste trei mari sectoare
ocupaþionale totalizeazã 81,5% din ocupaþii.

Trebuie subliniat cã dintre cei care aveau un loc de muncã înainte de momentul
emigrãrii un procent important presta o activitate profesionalã relativ calificatã, totalizând
un procent de 32% aferent ocupaþiilor calificate din industrie ºi construcþii, din agriculturã
ºi posturi tehnice.

Graficul 9.2. Distribuirea procentualã a persoanelor ocupate anterioarã momentului emigrãrii,
în funcþie de ocupaþie.
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Dupã analizarea sectorului ºi tipului de ocupaþie, sã vedem acum situaþia profesionalã
în care se aflau persoanele rome înainte de a emigra. Distingem un procent ridicat de
salariaþi atât în sectorul privat (56%), cât ºi în sectorul public (9,6%), rezultând astfel
o ratã de salarizare de 65,6%. Cei care lucrau la angajator totalizau 8,2%, iar cei care
lucrau ca liber-profesioniºti 26%.

Graficul 9.3. Distribuirea procentualã a persoanelor ocupate anterioarã momentului emigrãrii,
în funcþie de situaþia profesionalã.

Concretizând motivul principal pentru care persoanele rome provenite din Est au
ales sã emigreze, putem spune cã acesta este unul cu caracter economic: fie se
aflau în cãutarea unui loc de muncã, fie doreau sã ducã o viaþã mai bunã. Acest
argument are perfect sens din moment ce un procent foarte ridicat al acestei populaþii
se afla în situaþie de ºomaj înainte de emigrare. Trebuie subliniat de asemenea cã cei
care erau încadraþi în muncã anterior momentului emigrãrii ocupau posturi calificate
moderat, tipic unei relaþii de muncã la angajator, lucrând în mare parte în sectorul
serviciilor, mai ales în comerþ.

9.2. Experienþele migraþiei

Cea mai mare parte dintre romii din Est care locuiesc în Spania provin direct din
þara lor de origine. Astfel, aproape 95% dintre romii români locuiau în România înainte
sã vinã în Spania. În acelaºi procent sunt ºi romii din Bulgaria. Numai 4,1% dintre
români ºi 4,3% dintre bulgari veneau din alte þãri.

Tabelul 9.3. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de þara de reºedinþã anterioarã.
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Pentru majoritatea persoanelor rome provenite din Est, experienþa migraþiei trãitã
pe teritoriul Spaniei este prima: aproape 8 din 10 romi proveniþi din Est nu a mai
trãit nicio altã experienþã a migraþiei decât cea din Spania. Mai exact pentru 79%
experienþa lor în Spania este prima experienþã a migraþiei. Pe de altã parte 15,9%
dintre romii bulgari au trãit în altã þarã decât Spania ºi þara lor natalã. Tot cu privire
la acest aspect, romii români totalizeazã 11%.

Tabelul 9.4. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de numãrul þãrilor în care a trãit
mai mult de o lunã, cu excepþia Spaniei ºi þãrii natale.

Studiind procentul romilor din Est care ºi-au început de curând (de mai puþin
de 1 an) statutul de imigranþi în Spania, constatãm o oarecare diferenþã procentualã
între romii români ºi cei bulgari. Astfel, 4,1% dintre romii români trãiau în altã þarã
cu un an în urmã, pe când procentul romilor bulgari în acelaºi context sunt de
douã ori mai numeroºi (8,7%).

Iatã ºi fluxul intern sau imigraþia romilor din Est pe teritoriul Spaniei: 87,2%
dintre romii români ºi 82,6% dintre romii bulgari locuiesc în acelaºi loc ca acum
exact un an (86,4% per ansamblu). În ceea ce priveºte romii din Est care cu un
an în urmã trãiau în altã localitate sau comunitate autohtonã, aceºtia sunt în
procent de 8,6%.

Tabelul 9.5. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de locul de reºedinþã avut cu un
an în urmã.

În definitiv, din perspectiva parcursului migraþiei, emigrarea în Spania este
pentru populaþia romã din Est prima experienþã a migraþiei, deºi pentru o mare
parte þara de reºedinþã anterioarã era þara de naþionalitate. De asemenea, acest
parcurs are un caracter static ºi consolidat datoritã faptului cã pentru o mare
parte din aceastã populaþie reºedinþa actualã este aceeaºi cu cea pe care o
aveau cu un an în urmã.
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9.3. Migraþia în Spania

Deºi 95% dintre romii proveniþi din Est locuiau ºi cu un an în urmã pe teritoriul
spaniol, trebuie specificat cã aproape douã treimi au mai fost în Spania cu alte
ocazii pentru mai mult de o lunã, iar pentru o treime este prima oarã când se aflã în
Spania. În consecinþã, putem presupune cã existã un flux migrator intermitent la
migraþia romilor din Est.

Graficul 9.4. Distribuirea populaþiei care a venit în Spania cu altã ocazie pentru mai mult de o lunã.

Dacã observãm vârsta medie a romilor din Est la sosirea lor în Spania, vom constata
o uºoarã diferenþã între români ºi bulgari. Cu o medie totalã de 28,9 ani, pentru romii din
România media este de 28,7 ani, iar pentru romii din Bulgaria de 29,5 ani. Prin urmare,
trãsãtura distinctivã a acestei migraþii, ca multe altele, este caracterul tânãr, o etapã
vitalã pentru obþinerea unei poziþii sociale care împreunã cu motivele economice deja
menþionate fac ca deþinerea unui loc de muncã sã fie un scop principal pentru
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii.

Graficul 9.5. Vârsta medie a populaþiei la sosirea în Spania.
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Tot aici mai putem observa ºi anii în care au plecat din þãrile de origine. Astfel,
putem vedea cã este vorba de o populaþie care a emigrat în perioada de prosperitate
economicã al cãrei boom a avut loc între 2002 ºi 2006 (53,7%), ºi care a suferit o
cãdere la începutul anului 2007 (32,2%). Anticipam deja cã principalul motiv al emigrãrii
romilor din Est este cãutarea unui loc de muncã ºi creºterea nivelului de trai. Dacã
acestea sunt motivele cele mai importante pentru a emigra, þara de destinaþie trebuie
sã fie un loc în care sã persoana respectivã sã poatã gãsi un loc de muncã sau cel
puþin sã i se ofere condiþii bune de muncã.

Graficul 9.6. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de anul plecãrii din þara de origine.

În afarã de anul în care romii au plecat din þara de origine, dorim sã arãtãm rezultatele
în legãturã cu anul sosirii în Spania. În acest sens, se constatã cã un procent important
al populaþiei rome din Est a sosit în Spania ultima oarã în perioada crizei economice,
mai exact 77,2% dintre aceºtia au ajuns între 2007 ºi 2011. În rândul populaþiei rome
din România 76,3% au ajuns în Spania în aceeaºi perioadã, 22% între 2002 ºi 2006 ºi
1,7% între 1999 ºi 2001. În ceea ce priveºte populaþia romã bulgarã, procentele acesteia
în contextele date sunt de 80,9%, 17,6%, respectiv 1,5%.

Astfel, contrasteazã diferenþa temporarã dintre anul ieºirii din þara de origine ºi anul
sosirii în Spania ultima oarã. Dupã cum am putut vedea, romii au ieºit din þara de
origine în perioada de prosperitate economicã, dar au ajuns în Spania ultima oarã în
perioada de crizã economicã. Acest fapt se explicã, dupã cum vom vedea în continuare,
prin vizitele intermitente pe care au fost nevoiþi sã le efectueze în þara lor. Existã astfel
un procent de 72,5% dintre persoanele rome din Est care ºi-au vizitat þara cel puþin o
datã de la sosirea lor în Spania, efectuând în medie 2 vizite. De asemenea, 91,1% au
fost în þara lor în perioada de crizã între 2007-2011, aceasta fiind perioada în care
majoritatea s-au stabilit în Spania ultima oarã. O posibilã ipotezã asupra acestui aspect
ar fi cã în perioada crizei aceastã populaþie a încercat sã se întoarcã în þara sa unde
expectativele sau necesitãþile profesionale sau cotidiene nu au avut succesul scontat,
vãzându-se astfel obligatã sã-ºi continue procesul migrator ºi îndreptându-se de aceastã
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datã spre Spania. În acest sens, reamintim cã pentru 65,6% dintre persoanele rome
din Est aceastã ºedere actualã în Spania este prima.

Graficul 9.7. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de anul sosirii în Spania ultima oarã.

O altã problemã de interes în elaborarea acestui studiu a fost strângerea de
informaþii despre reþeaua de ajutor social de care a beneficiat populaþia romã la
sosirea sa pe teritoriul spaniol. În acest sens datele ne aratã cã 27,2% nu au avut
ajutorul nimãnui, constatându-se unele diferenþe în funcþie de naþionalitate: 28,9%
pentru România ºi 20,3% pentru Bulgaria. Prin urmare, existã un procent de 72,8%
care au avut o persoanã de contact în Spania, dar cel mai important este cã 58,7%
avea la sosire o rudã care trãia în Spania, acest procent ridicându-se la 65,2%
pentru romii bulgari ºi 57,1% pentru romii români. Dupã cum se poate vedea, familia
este instituþia socialã cu rol de punte solidã între origine ºi punctul de destinaþie al
imigrantului, un contact puternic, apropiat ºi necondiþional dupã câte se pare pentru
a face faþã dificultãþilor cu care se confruntã noul venit.

Tabelul 9.6. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de persoana de contact la
sosirea în Spania.

În încheierea acestui subcapitol ne vom îndrepta atenþia asupra tipului de acte
cu caracter administrativ pe care le deþin persoanele rome din Est. Persoanele
intervievate au fost întrebate dacã sunt posesoarele mai multor documente
personale. Astfel, 4,4% dintre romii români nu au depus cererea pentru permisul
de rezidenþã, procentul în cauzã ajungând la zero în cazul bulgarilor. Pe de altã
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parte, romii din Est per ansamblu au un alt nivel de „legalitate” sau intenþie de „a
deveni legali” din moment ce 87,5% sunt posesorii unui act de identitate spaniol
(Numãr de Identificare a Cetãþenilor Strãini), pe când 13,2% se aflã în proces de
legalizare din moment ce au solicitat rezidenþa. Astfel,  83,7% sunt înscriºi în
Registrul de Evidenþa Populaþiei din Spania, o condiþie importantã pentru a face
dovada rezidenþei spaniole ºi a generãrii de drepturi pe care acest fapt o implicã.

Aºadar, în afarã de caracterul permanent al imigrãrii trebuie specificat cã
Spania este prima lor experienþã de migraþie, iar ºederea actualã este prima în
þara noastrã. Însã în acelaºi timp este vorba de o imigrare permanentã de du-te-
vino constant între Spania ºi þara de origine. O dovadã în acest sens este faptul
cã plecarea din þara natalã s-a realizat în general în perioada de prosperitate
economicã (2002-2006), dar ultima sosire în Spania s-a produs pe timp de crizã
(2007-2011). În acelaºi timp, este vorba de un proces migrator care a beneficiat
de o reþea socialã de sprijin din partea familiei, bine înrãdãcinatã, existentã
dinaintea sosirii imigrantului.

Tabelul 9.7. Procentul populaþiei în funcþie de actele personale de care dispune.

9.4. Perspective de viitor

Vom analiza în cele ce urmeazã perspectivele de viitor ale persoanelor rome din
Est, în ceea ce priveºte mobilitatea geograficã pe care se gândesc sã o efectueze în
continuare. Primul aspect ce trebuie avut în vedere este perioada la care se gândesc
sã rãmânã în Spania, constatându-se un procent de aproape 52,4% care declarã cã
doresc sã rãmânã definitiv, fapt ce reflectã caracterul permanent al acestui val de
imigranþi care doresc nu doar o ºedere temporarã, ci una pe viitor. Cu toate acestea,
existã diferenþe care trebuie amintite între populaþia românã ºi populaþia bulgarã,
deoarece aceastã cifrã oscileazã între 56% la prima categorie ºi 38,6% la a doua, o
variaþie care depãºeºte 17 procente. Oricum un lucru este cert: 44% doresc sã plece
din Spania în urmãtorii zece ani, 2,9% în mai puþin de 1 an, 25,1% între 1 ºi 5 ani, ºi
19,6% între 5 ºi 10 ani.
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Tabelul 9.8. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de perioada la care se gândesc
sã rãmânã în Spania

Persoanele care au afirmat cã doresc sã plece la un moment dat au fost întrebate
în ce þarã s-ar duce dupã experienþa de pe teritoriul spaniol, þara natalã fiind cel mai
des amintitã (83%, 81,5% pentru români ºi 88,4% pentru bulgari). Cei care ºi-au exprimat
dorinþa sã plece în altã þarã decât þara natalã întrunesc un procent de 9,6%, în timp ce
7,3% nu ºtiu care va fi urmãtoarea destinaþie.

Graficul 9.8. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de intenþia de a pleca din Spania.

În afarã de intenþia de a pleca din Spania, persoanele rome au mai fost întrebate
dacã preconizeazã sã-ºi schimbe reºedinþa din Spania în urmãtoarele douãsprezece
luni. Referitor la acest aspect, 76,1% au declarat cã nu intenþioneazã sã o schimbe,
18% doresc sã-ºi schimbe reºedinþa pe teritoriul aceluiaºi municipiu, 3,7% în altã
regiune ºi în sfârºit 2,2% se gândesc sã se mute în alt municipiu din aceeaºi regiune.
Aceste cifre sunt relaþionate direct cu rezultatele menþionate anterior, confirmând ideea
unei populaþii imigrante care are intenþia clarã de a rãmâne în locul de reºedinþã actual.

Tabelul 9.9. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de intenþia de a-ºi muta reºedinþa în
urmãtorul an tot pe teritoriul Spaniei.
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Sintetizând, perspectivele de viitor ale acestei populaþii sunt în mare parte de a
rãmâne permanent sau pe termen lung în Spania (iar dacã hotãrãsc sã pãrãseascã
teritoriul Spaniei, intenþia lor va fi sã se întoarcã în þara de origine). Pe termen
scurt, în urmãtoarele douãsprezece luni nu intenþioneazã sã-ºi schimbe reºedinþa,
iar dacã vor face acest lucru, mutarea se va realiza în acelaºi municipiu.

9.5. Sprijin ºi ajutor instituþional în Spania

Am vorbit mai înainte despre cât de important este ca imigrantul sã aibã o
persoanã de contact apropiatã (familie, prieteni sau cunoscuþi) la sosirea în þara
de destinaþie. Acest fapt este demonstrat de 7 din 10 romi veniþi din Est care
aveau o persoanã de contact la sosirea în Spania. Însã, în plus faþã de eventualul
ajutor venit din partea reþelelor sociale în aceastã þarã de destinaþie, la fel de
important sunt ajutorul ºi sprijinul venite din partea instituþiilor pentru înlesnirea
procesului de adaptare, integrare ºi incluziune. În interviu persoanele au fost
întrebate dacã au primit ajutor sau consultanþã de la instituþii de când au venit în
Spania, constatându-se în acest sens o acoperire destul de mare. Astfel, 81,7%
din populaþia romã din Est au primit un anumit tip de ajutor sau consultanþã de
când au venit în Spania, deºi este adevãrat cã existã diferenþe considerabile
între români (86,3%) ºi bulgari (62,9%). Existã un procent de 18,3% dintre
persoanele rome din Est care afirmã cã nu au primit niciun fel de ajutor sau
consultanþã din partea instituþiilor.

Graficul 9.9. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie primirea sau nu de consultanþã
în Spania.

Analizând categoria persoanelor care au primit sprijin instituþional vom vedea
cã „ONG-urile destinate romilor” ocupã un loc fruntaº de 90%, procent urmat la
mare diferenþã de Serviciile Sociale ºi Serviciile de Recrutare ºi Formare cu 53%,
respectiv 51,9%. Instituþiile care au sprijinit cel mai puþin aceastã populaþie sunt
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biserica (37,6%) ºi primãriile (38,9%). Per total, conform declaraþiilor romilor din
Est, instituþiile destinate exclusiv populaþiei rome sunt cele care le-au acordat
cel mai mult sprijin ºi consultanþã.

Graficul 9.10. Procentul populaþiei care a primit consultanþã, în funcþie de tipul entitãþii.

În afarã de tipul entitãþii, am dorit sã aflãm tipul de ajutor pe care l-au primit.
Consultanþa ºi ajutoarele s-au referit în principal la sectoare elementare ca de
exemplu aspectele juridice (75%) care sã ofere mai ales posibilitatea de a locui pe
teritoriul Spaniei în baza unui statut „legal”. Se poate de asemenea observa cã o
mare parte din consultanþã ºi ajutor sunt orientate pe resursele ce fac posibilã
subzistenþa (69,2%) ºi cãutarea unui loc de muncã (68,7%). Cu o pondere ceva
mai redusã, 46,3% dintre persoanele rome din Est au primit ajutor pe teme de
formare ºi 31,7% în probleme legate de locuinþã.

Graficul 9.11. Procent al populaþiei care a primit consultanþã, în funcþie de tipul de ajutor.

Aºadar, populaþia romã din Est beneficiazã nu numai de sprijin din partea propriei
sale reþele sociale formatã din rude sau prieteni, ci ºi din partea instituþiilor în
legãturã cu servicii elementare precum cele juridice, subzistenþã sau recrutare.
Dintre instituþiile care ajutã cel mai mult aceste persoane se disting cele special
înfiinþate pentru a ajuta populaþia romã.
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9.6. Dificultãþi întâmpinate

Am vãzut pânã acum diverse tematici relaþionate cu populaþia romã imigrantã din
Est: situaþia ocupaþionalã anterioarã experienþei migraþiei, diversele procese migratorii
trãite pânã în momentul de faþã, experienþa spaniolã în mod particular, perspectivele de
viitor în ceea ce priveºte mobilitatea geograficã ºi sprijinul instituþional primit. În acest
subcapitol vom oferi o viziune de ansamblu asupra percepþiei pe care aceste persoane o
au despre propriul lor proces de migraþie în Spania ºi despre adaptarea lor la contextul
spaniol ºi integrarea lor socialã.

Pentru aceasta, subiecþii au fost rugaþi în timpul interviului sã-ºi califice experienþa
trãitã în Spania, mai exact gradul de satisfacþie legat de adaptarea lor, nivelul de trai ºi
relaþiile cu persoanele non-rome, utilizând scala: 1 deloc satisfãcut, 2 puþin, 3 suficient,
4 foarte satisfãcut. Media obþinutã pe aceste trei dimensiuni se apropie de item-ul 3
echivalent rãspunsului „suficient de satisfãcut”. Concret, mediile obþinute sunt de 3,06
pentru adaptarea în Spania, 2,75 pentru nivelul lor de trai ºi 3,1 pentru relaþiile lor cu
persoanele non-rome.

Dupã cum se poate observa, cel mai redus grad de satisfacþie se referã la „nivelul de
trai din Spania”, presupunându-se cã expectativele create la data emigrãrii nu sunt deloc
atinse sau sunt atinse moderat. Reamintim cã 40% dintre romii proveniþi din Est afirmã
cã principalul lor motiv de a emigra a fost tocmai sã aibã o viaþã mai bunã.

Tabelul 9.10. Evaluarea medie a satisfacþiei privind aspectele ce þin de Spania (escalã 1 - 4).

Pe de altã parte, evaluarea adaptãrii la Spania, deºi nu are cote surprinzãtor de
ridicate, are o medie destul de mare. Factorii importanþi ai adaptãrii sunt legaþi de capitalurile
sociale care sprijinã adaptarea. În acest sens am vãzut cã 3 din 4 romi aveau o persoanã
de contact înainte de sosirea lor în Spania, aceasta fiind asimilatã cu ceea ce se numeºte
capital social de uniune. Datele mai indicã ºi existenþa unei extinse interacþiuni cu
instituþiile, capitalul instituþional, care îi ajutã în materie juridicã, profesionalã ºi de
subzistenþã.

Aspectul pentru care romii manifestã cel mai înalt grad de satisfacþie este relaþia cu
persoanele non-rome din Spania, circumscriind relaþiile bune personale sau cel puþin
cordiale cu populaþia autohtonã. Ar merita analizat pânã la ce punct aceastã evaluare
este influenþatã de tratativele directe sau majoritare cu agenþii instituþionali care le oferã
sprijin ºi consiliere din moment ce 8 din 10 persoane rome din Est au primit ajutor
instituþional de la persoane probabil autohtone.
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Toate aceste evaluãri trebuie contextualizate atât în funcþie de experienþele trãite
anterior în þãrile lor de origine, cât ºi în funcþie de modul în care îºi fac relaþii care, prin
comparaþie, s-ar putea dovedi satisfãcãtoare deºi din punct de vedere obiectiv acestea
ar putea fi îmbunãtãþite substanþial.

Observãm în acest sens cã un procent relativ mic din aceastã populaþie afirmã cã
printre principalele dificultãþi întâmpinate se aflã discriminarea la care sunt supuºi din
partea populaþiei spaniole, a funcþionarilor sau poliþiei (9%, 6%, respectiv 2,6%). Dupã
cum am vãzut în capitolul despre discriminare, 26% dintre persoanele rome din Est
afirmã cã s-au simþit discriminate în ultimele douãsprezece luni.

Tabelul 9.11. Procentul populaþiei în funcþie de dificultãþile întâmpinate în Spania.

Marea majoritate a romilor din Est afirmã cã principala dificultate întâmpinatã în
Spania a fost gãsirea unui loc de muncã (90,4%), limba (68,7%) ºi locuinþa (53,1%).
Referitor la locul de muncã, acesta reprezintã o problemã sensibilã ºi de preocupare
majorã. Cu toate acestea, aproape 69% declarã cã au primit ajutor de la o instituþie în
vederea cãutãrii unui loc de muncã, subliniind astfel importanþa pe care o are reþeaua
instituþionalã în ajutorarea ºi consultanþa oferitã în problema integrãrii ºi îndeplinirii
expectativelor. La fel se întâmplã ºi în cazul locuinþei, având în vedere cã deþinerea
unei locuinþe reprezintã un aspect principal relaþionat cu calitatea vieþii, aceasta din
urmã fiind al doilea motiv principal al emigrãrii menþionat de romii din Est. Cu toate
acestea, ajutorul venit din partea unei instituþii în acest sens nu a fost menþionat decât
de 31,7% din aceastã populaþie.

Pe lângã toate acestea, romii au mai fost rugaþi sã califice gradul de importanþã
care îl au pentru ei aspecte precum  deþinerea unor acte de identificare oficiale spaniole,
sau naþionalitatea spaniolã, deþinerea unui loc de muncã stabil, sau o locuinþã
corespunzãtoare, iar copiii lor sã aibã studii secundare sau superioare. Scala utilizatã
a fost de 1 deloc important, 2 puþin, 3 suficient, 4 foarte important.

Tabelul 9.12. Evaluarea medie a importanþei de a obþine anumite aspecte generale (scala 1 - 5).
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Elementul cu cel mai mare grad de importanþã a fost „obþinerea naþionalitãþii
spaniole” cu un procent de 2,32. Restul circumstanþelor au depãºit, în medie,
codul 3 asociat calificativului „suficient de important”. Deþinerea unui loc de muncã
stabil atinge cota cea mai ridicatã conferindu-i astfel cea mai mare importanþã
(3,6). Acest din urmã procent este urmat de elementul „locuinþã corespunzãtoare”
(3,33), „studii secundare sau superioare pentru copiii lor” (3,28) ºi „deþinerea de
acte oficiale spaniole” (3,14).

În definitiv, ca urmare a sprijinului oferit de propria reþea socialã ºi a serviciilor
primite din partea instituþiilor, se pare cã adaptarea este perceputã de aceastã
populaþie ca satisfãcãtoare, în special relaþia cu persoanele non-rome. Chiar ºi
aºa, principalele dificultãþi întâmpinate de romi au fost locul de muncã, limba ºi
locuinþa, aceºtia percepând ca fiind destul de importante: deþinerea de acte oficiale,
a unui loc de muncã stabil, a unei locuinþe  corespunzãtoare ºi absolvirea de
studii secundare sau superioare de cãtre copiii lor.

9.7. Contactul ºi relaþia cu rudele ºi prietenii din þara de origine

Dupã ce am aflat situaþia romilor din Est în Spania, vom analiza acum tipul de
contact pe care aceastã populaþie îl pãstreazã cu þara sa de origine. Se aratã în primul
rând cã 87,3% din aceastã populaþie pãstreazã un anumit tip de contact cu persoanele,
familia sau prietenii lor aflaþi în þara de origine.

Tabelul 9.13. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de contactul cu familia sau prietenii
din þara natalã.

În ceea ce priveºte nivelul de frecvenþã în comunicarea cu persoanele din þara lor,
constatãm cã 41,6% pãstreazã legãtura sãptãmânal, 14,3% de douã ori pe lunã ºi
26,9% o datã pe lunã, de unde rezultã un total de 82,8%. Altfel spus, mai mult de 8 din
10 persoane îºi contacteazã rudele ºi prietenii cel puþin o datã pe lunã. Prin urmare, nu
numai cã un procent ridicat de persoane pãstreazã o comunicare directã cu þara lor de
origine, dar acest lucru se ºi întâmplã cu o anumitã frecvenþã.
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Graficul 9.12. Distribuirea procentualã a populaþiei care pãstreazã contactul cu familia sau
prietenii din þara natalã, în funcþie de frecvenþa comunicãrii.

Referitor la contactul fizic (vizitarea þãrii de origine), romii din Est au cãlãtorit în þara
natalã în medie de 2 ori, mai exact 42,8% s-au deplasat acolo între o datã ºi de douã
ori. Totuºi, 27,5% nu ºi-au vizitat þara de când au ajuns în Spania. Aceste date ar putea
fi explicate prin recentul val de imigranþi romi ajunºi în Spania (reamintim cã o parte
importantã a venit începând cu anul 2007).

Graficul 9.13. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie numãrul de vizite efectuate în þara
natalã de la sosirea lor în Spania. (media = 2,02)

Se indicã de asemenea anul ultimei vizite realizate în þara de origine, servind
drept etalon acele persoane care au fost cel puþin o datã; se constatã cã cel
mai mare procent (33,8%) se înregistreazã în anul 2011 ºi scade treptat în anii
anteriori acestuia. Urmãtorul amãnunt pare la fel de interesant: 3 din 4 romi din
Est au fost în þara de origine în ultimii 3 ani, între 2009 ºi 2011. Prin urmare,
deºi vorbim de un val de imigranþi relativ recent, factor susþinut ºi de frecvenþa
comunicãrii la distanþã, s-au produs totuºi vizite ºi ºederi în þara de origine cu o
oarecare regularitate.



119

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

Pentru o populaþie sositã destul de recent în Spania, nu ne rãmâne decât sã
presupunem diferitele motivaþii pentru care aceºtia s-au deplasat în þara lor de origine.
Prima, ºi cea mai puþin probabilã, ar fi perioadele de concedii în care au dorit sã-ºi
petreacã timpul liber în þara de origine. A doua, ar fi revenirile în þarã pentru gãsirea
unor noi oportunitãþi, cu atât mai mult în timpuri de crizã. A treia, ºi cu siguranþã cea
mai solidã motivaþie, ar fi cã se genereazã mobilitãþi de persoane, dar ºi de bunuri sau
sume de bani, care sunt transferate din Spania în þãrile lor de origine, stabilind astfel
relaþii de reciprocitate cu cei mai apropiaþi. Aceste vizite ar ajuta la consolidarea
legãturilor de solidaritate ºi la distribuirea în þãrile ºi mediul lor a banilor agonisiþi.

Graficul 9.14. Distribuirea procentualã a populaþiei care ºi-a vizitat þara natalã de la sosirea în
Spania, în funcþie de anul ultimei vizite.

Trecând acum la legãtura economicã pe care o menþin cu þara lor de origine prin
trimiterea de bani, mai mult de o treime din totalul romilor veniþi din Est ºi aflaþi pe
teritoriul Spaniei trimit bani în afara Spaniei (38,3%). Dupã cum se observã în urmãtorul
grafic, 39,7% din romii români ºi 32,9% din romii bulgari trimit bani.

Graficul 9.15. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de situaþia în care au trimis
sau nu bani în afara Spaniei.
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În ceea ce priveºte frecvenþa cu care au trimis bani, 30,4% trimit bani cel puþin o
datã pe lunã, 23,2% o datã la fiecare trei luni, 24,2% o datã la ºase luni, 13,9% o datã
pe an ºi 8,4% mai puþin de o datã pe an. Sintetizând putem observa cã aproape 1 din
2 romi proveniþi din Est care locuiesc pe teritoriul Spaniei trimit bani în þara lor de
origine cel puþin o datã la trei luni.

Graficul 9.16. Distribuirea procentualã a populaþiei care trimite bani în afara Spaniei, în funcþie
de frecvenþa trimiterii.

Este la fel de important sã semnalãm cã dintre toate persoanele rome din Est care
trimit bani în þãrile lor, 51,1% le trimit pãrinþilor, 25,4% copiilor (posibil fii naturali sau
rude foarte apropiate), 10,8% fraþilor/surorilor, 8,8% partenerului de viaþã, 25,9% altor
rude ºi numai 6,1% persoanelor fãrã legãturã cu familia. Concret, peste 96% dintre
romii din Est trimit bani rudelor apropiate.

Graficul 9.17. Distribuirea procentualã a populaþiei care trimite bani în afara Spaniei, în
funcþie de persoana receptoare a acestora.
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În sfârºit, referitor la metoda trimiterii, cel mai des întâlnite sunt printr-o agenþie
bursierã cu 46,7% ºi mandatul poºtal cu 45%. Mult mai jos se aflã transferurile bancare
(6,7%) ºi trimiterea prin alte persoane (1,7%).

Graficul 9.18. Distribuirea procentualã a populaþiei care trimite bani în afara Spaniei, în
funcþie de metoda trimiterii acestora.

Sintetizând, avem de-a face cu o populaþie imigrantã a cãrei prime experienþe
de migraþie este chiar cea spaniolã ºi care are expectative de ºedere pe termen
lung sau foarte lung, inclusiv permanent. Are nevoie nu numai de ajutorul
compatrioþilor sãu aflaþi în þara de destinaþie ºi al instituþiilor, ci ºi sã înlesneascã
legãturi ºi canale de comunicare cu persoanele pe care le-au lãsat în þara de origine.
O dovadã în acest sens este cã majoritatea pãstreazã contactul cu rudele sau
prietenii din þarã, iar acest lucru se întâmplã cu o frecvenþã destul de mare. Dupã
cum am mai spus, procesul migraþiei este intermitent ºi cu efectuarea de vizite
regulate în þara de origine, fapt ce apare ca un mecanism de distribuþie ºi miºcare
a resurselor obþinute în þara de destinaþie. De fapt, miºcarea capitalurilor se produce
de asemenea din Spania din moment ce romii trimit bani regulat familiilor sau
prietenilor lor (astfel procedeazã 4 din 10 romi).
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Rezumatul capitolului

Situaþia ocupaþionalã anterioarã experienþei migraþiei din Spania

Existã un procent ridicat de romi din Est care înainte sã emigreze în Spania se
aflau în cãutarea unui loc de muncã (55,5%). 17% erau deja angajaþi înainte sã
emigreze, 13% erau casnici ºi 10,8% studiau.

Având în vedere cã o bunã parte din populaþia romã din Est îºi cãuta un loc de
muncã înainte de momentul migraþiei, motivaþia economicã se transformã în una
din principalele argumente de a veni în Spania. Astfel, 50% afirmã cã motivul
principal pentru care au emigrat în Spania a fost sã caute un loc de muncã ºi
celãlalt, cu un procent de 40,1%, sã-ºi îmbunãtãþeascã calitatea vieþii, acestea
fiind cele douã motive principale pentru care au emigrat (acumulând astfel 90%
din total).

În ceea ce priveºte sectorul economic în care lucrau: 56,3% lucrau în sectorul
serviciilor, 19,3% în industrie, 13,4% în construcþii ºi 11% în agriculturã. Ramura
de activitate preponderentã este comerþul unde se aflã 30,1% dintre persoanele
ocupate din Est.

Referitor la tipul de ocupaþie al acestei populaþii înainte de emigrarea în Spania,
28,8% avea ocupaþii elementare, 26,5% aveau locuri de muncã calificate în
industria manufacturierã, 26,2% prestau servicii de restaurant, personale, protecþie
ºi vânzare. Aceste trei mari sectoare ocupaþionale totalizeazã 81,5% dintre
ocupaþii.

În ceea ce priveºte situaþia profesionalã, se constatã un ridicat procent reprezentat
de salariaþii atât din sectorul privat (56%), cât ºi din sectorul public (9,6%),
rezultând astfel o ratã a salarizãrii de 65,6%. Persoanele angajate erau 8,2%, iar
liber-profesioniºtii 26%.

Experienþele migraþiei

Dacã detaliem numeric experienþele migraþiei anterioare trãite de romii din Est
rezidenþi în Spania, vedem cã aproape 8 din 10 romi din Est nu au experimentat
niciun proces de migraþiune diferit de cel trãit în Spania: pentru 79% experienþa
lor în Spania este prima experienþã de migraþie.

Mai putem constata ºi fluxul intern sau imigrarea romilor din Est pe teritoriul
Spaniei. Astfel, 86,4% locuieºte în acelaºi loc ca acum exact un an.
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Migraþia în Spania

În pofida faptului cã 95% dintre romii din Est locuiau deja pe teritoriul spaniol cu
un an în urmã, aproape douã treimi au mai fost în Spania cu alte ocazii pentru
mai mult de o lunã. Pentru o treime dintre aceºtia este prima oarã când se aflã în
Spania. Prin urmare, în cazul romilor proveniþi din Est putem presupune cã existã
un flux de migraþie intermitent.

Este o populaþie care a emigrat din þara sa în perioada de prosperitate economicã,
al cãrei boom s-a produs între 2002 ºi 2006, ºi care a suferit o cãdere la începutul
anului 2007 odatã cu venirea crizei. În legãturã cu anul sosirii în Spania, se
constatã cã un procent important al populaþiei a ajuns în Spania ultima oarã în
perioada de recesiune economicã, adicã 77,2% au sosit între 2007 ºi 2011.

Astfel, contrasteazã diferenþa temporarã dintre anul plecãrii din þara de origine ºi
anul sosirii în Spania ultima oarã. Acest fapt se explicã prin vizitele intermitente
pe care le-au efectuat în þara lor din moment ce 72,5% dintre persoanele rome
din Est ºi-au vizitat þara cel puþin o datã dupã sosirea în Spania. Mai trebuie
menþionat ºi cã 91,1% au fost în þara de origine în perioada crizei între 2007-
2011, aceasta fiind perioada în care majoritatea dintre ei s-au stabilit în Spania.

Referitor la sprijinul social de care au beneficiat romii din Est la sosirea în Spania,
72,8% dintre persoane aveau o reþea socialã de sprijin încã dinainte de a veni în
Spania, în comparaþie cu 27,2% care nu aveau nicio persoanã de contact la
sosire.

Perspective de viitor

52,4% declarã cã le-ar plãcea sã rãmânã de tot în Spania, de unde rezultã
caracterul permanent al acestei populaþii. 44% doresc sã plece din Spania în
urmãtorii zece ani.

Pentru persoanele care au afirmat cã doresc sã plece din Spania la un moment
dat, destinaþia lor ar fi þara natalã (83% dintre persoanele care se gândesc sã
plece din Spania).

Sprijin ºi ajutor instituþional

Beneficierea de ajutor sau consultanþã din partea instituþiilor dupã sosirea în
Spania are o acoperire destul de ridicatã: 81,7% din populaþia romã din Est a
primit un anumit tip de ajutor sau consultanþã de când se aflã pe teritoriul Spaniei.
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Luând drept etalon persoanele care într-adevãr au primit sprijin instituþional, 90%
au fost ajutate de “ONG-urile destinate romilor”. Consultanþa ºi ajutorul primite
sunt orientate în principal pe elemente de bazã precum aspectele juridice (75%),
resursele ce fac posibilã subzistenþa (69,2%) ºi cãutarea unui loc de muncã
(68,7%).

Dificultãþi întâmpinate

Majoritatea romilor din Est afirmã cã principala dificultate întâmpinatã în Spania
a fost gãsirea unui loc de muncã (90,4%), limba (68,7%) ºi locuinþa (53,1%).

Contactul ºi relaþia cu rudele ºi prietenii din þara de origine

87,3% din populaþia romã din Est pãstreazã un anumit tip de contact cu
persoanele, familia sau prietenii, aflaþi în þara lor de origine.

În ceea ce priveºte nivelul de frecvenþã în comunicarea cu persoanele din þara
lor, constatãm cã 41,6% pãstreazã legãtura sãptãmânal, 14,3% de douã ori pe
lunã ºi 26,9% o datã pe lunã. Altfel spus, mai mult de 8 din 10 persoane îºi
contacteazã rudele ºi prietenii cel puþin o datã pe lunã.

Referitor la contactul fizic (vizitarea þãrii de origine), romii din Est au cãlãtorit în
þara natalã în medie de 2 ori. Totuºi, 27,5% nu ºi-au vizitat þara de când au ajuns
în Spania ºi 42,8% au fost acolo o datã sau de douã ori.

38,3% dintre romii din Est trimit bani în þara de origine, cu o frecvenþã regulatã de
cel puþin o datã pe lunã (30,4%) sau o datã la fiecare trei luni (23,2%). Persoanele
la care de obicei ajung banii sunt pãrinþii (51,1%) sau copiii minori (25,4%).
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PARTEA A III-A

ANALIZÃ COMPARATÃ

10. PIAÞA MUNCII

Începem partea de analizã comparatã prin oferirea unui diagnostic de situaþie în
legãturã cu piaþa muncii. Pentru aceasta vom prezenta principalii indicatori în materie
în patru subcapitole diferite: populaþia activã, populaþia ocupatã, populaþia ºomerã ºi
populaþia inactivã.

10.1. Populaþia activã

Rata de activitate a populaþiei rome din Est este mare atât la romii spanioli, cât
ºi la romii ce fac obiectul studiului  APA-IIT 2011. Astfel, 81,4% dintre romii din Est
cu vârsta legalã de muncã se aflã în situaþie de activitate ocupaþionalã (sunt ocupaþi
sau ºomeri), pentru populaþia romã spaniolã aceastã cifrã este de 68,9% (12,5
procente diferenþã), iar pentru populaþia spaniolã în general aceastã cifrã este de
60,1% (21,3 procente diferenþã). Având în vedere cã populaþia romã din Est este o
populaþie imigrantã ºi prin în urmare mereu în cãutare de noi oportunitãþi, printre
care locul de muncã, rata mare de activitate are perfect sens. De fapt, aceasta se
aliniazã ratelor de activitate ale populaþiei strãine rezidente pe teritoriul spaniol
care, conform APA, se ridicã la 76,7%.

Graficul 10.1. Ratele de activitate



126

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

De asemenea, ponderea micã în rândul femeilor populaþiei active rome din Est
pãstreazã aceeaºi structurã cu cea constatatã în cazul celorlalte douã realitãþi.
Astfel, 45,9% din activitatea romilor din Est este prestatã de femei, cifrã oarecum
similarã cu a populaþiei rome spaniole 42,2% ºi cu a celorlalþi spanioli 45,2%. În
funcþie de vârstã, distingem o populaþie romã mai tânãrã decât populaþia Spaniei
în general, urmând aceeaºi tendinþã ca cele menþionate în capitolul demografic.
Astfel, procentul persoanelor cu vârsta între 16 ºi 29 de ani este de 42,9% pentru
romii din est, 41,9% pentru romii spanioli ºi 20% pentru populaþia Spaniei în
general. În consecinþã, aproape jumãtate (49,5%) dintre toate persoanele active
din Spania are 40 de ani sau peste, cifrã ce contrasteazã cu 29,9% pentru romii
din est ºi 32,2% pentru romii spanioli.

Tabelul 10.1. Distribuirea în funcþie de sex ºi vârstã la populaþia activã

Aºadar, rata de activitate ridicatã este o trãsãturã distinctivã a populaþiei rome
atât spaniole, cât ºi din Est, deºi este adevãrat cã aceºtia din urmã reprezintã un
procent oarecum mai mare. Diferenþa constã în structura demograficã a ambelor
populaþii. Dupã cum vom vedea în capitolele demografice, populaþia din Est este
cea mai tânãrã, având o medie totalã de vârstã de 25,04 ani faþã de 28,13 ani în
cazul romilor spanioli în general. Migraþia romilor este de obicei legatã de o
necesitate mai mare de muncã ºi prin urmare de cãutarea unui loc de muncã,
fenomen foarte evident în rândul imigranþilor.

10.2. Populaþia ocupatã

În ceea ce priveºte populaþia ocupatã, rata ocupãrii populaþiei rome din Est
este mai mare atât faþã de persoanele rome spaniole, cât ºi faþã de întreaga
populaþie spaniolã. Astfel, dacã 53,3% dintre romii din Est aflaþi la vârsta legalã
de muncã au o ocupaþie, aceastã cifrã este de 43,8% pentru romii spanioli (la 9,5
procente diferenþã) ºi 47,6% pentru spanioli în general (5,7 procente diferenþã).
Similar activitãþii, aceastã populaþie se aliniazã fenomenelor din sectorul pieþei
muncii pentru persoanele imigrante, cu o ratã ocupaþionalã a strãinilor rezidenþi în
Spania de 52,3%.
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Graficul 10.2. Ratele ocupaþionale

Cele mai multe dintre femeile rome ocupate din Est urmeazã aceeaºi tendinþã ca
cea constatatã la persoanele rome spaniole, dar diferitã de spanioli în general. Astfel,
un procent de 54,2% din ocuparea romilor din Est îl întrunesc femeile, o cifrã similarã
cu procentul de 55,1% înregistrat în rândul populaþiei rome spaniole ºi diferitã de
45% din rândul populaþiei spaniole per ansamblu. Din punct de vedere al vârstei, se
constatã prezenþa unei populaþii rome mai tinere decât în cazul populaþiei de pe
întreg teritoriul spaniol. Astfel, numãrul persoanelor care au între 16 ºi 29 de ani este
de 44% pentru romii din Est, 41,7% pentru romii spanioli ºi 16,6% pentru populaþia
spaniolã în general. Aproape mai mult de jumãtate (52,4%) dintre toate persoanele
ocupate spaniole au 40 de ani sau peste, cifrã ce contrasteazã cu 37,2% pentru
romii din Est ºi 41,9% pentru romii spanioli.

Tabelul 10.2. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de sex ºi vârstã

Altã problemã care ar trebui avutã în vedere în sectorul muncii o constituie ocuparea
în rândul lucrãtorilor romi femei ºi bãrbaþi. În tabel se poate vedea distribuirea procentualã
a persoanelor ocupate conform Nomenclatorului  Naþional al Meseriilor (NNM-2011).
Astfel, 65,7% dintre romii din Est care lucreazã exercitã „ocupaþii elementare”, acesta
fiind nivelul inferior de calificare în muncã. Aceastã cifrã contrasteazã cu cei 22,2%
dintre romii spanioli care ocupã posturi cu un nivel de calificare mai mare. Astfel,
59,3% dintre romii spanioli ocupaþi exercitã activitãþi în calitate de „lucrãtori în servicii
de restaurant, personale, protecþie ºi vânzãtori”.
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Tabelul 10.3. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de activitatea
prestatã NNM-2011

Se remarcã cu toate acestea poziþionarea populaþiei rome pe segmentul cel
mai instabil ºi precar al pieþei muncii. În urma unei defalcãri mai detaliate a NNM-
2011, rezultã cã aproape jumãtate dintre persoanele ocupate din Est presteazã
activitãþi aferente unor ocupaþii caracterizate prin precaritate: gunoieri (25% din
totalul ocupãrii), personal de curãþenie femei ºi bãrbaþi (13,4%) ºi muncitori
necalificaþi în agriculturã (9,8%). Procentul ocupãrii romilor spanioli este de 46,3%
(vânzãtori la tarabã).

Analizând sectoarele economice, se constatã anumite diferenþe între populaþia
ocupatã din Est ºi romii spanioli. Astfel, 86,9% din totalul ocupãrii rome spaniole
se orienteazã spre sectorul serviciilor, în comparaþie cu 80% înregistrat în rândul
populaþiei rome din Est (la 6,9 procente diferenþã). Aceastã diferenþã pe sectorul
serviciilor este de referinþã în cazul ocupãrii romilor din Est în sectorul agriculturii,
10,9% faþã de 3,7% întrunit de romii spanioli. În urma defalcãrii mai detaliate a
activitãþilor economice aferente ocupãrii rome (NNM-2009), rezultã o tendinþã
profesionalã cãtre ramuri de activitate caracterizate prin precaritate ºi instabilitate.
Pe de o parte, 46,1% din populaþia ocupatã romã spaniolã presteazã un anumit
tip de comerþ - vânzarea ambulantã sau la tarabã, pe de altã parte ocuparea
romilor din Est se orienteazã spre „activitãþile casnice ca personal domestic”
(16,9%), „comerþ cu amãnuntul care nu se realizeazã în unitãþi, în posturi de
vânzare sau la tarabe” (16,4%) ºi spre „alt comerþ cu ridicata specializat” din care
face parte comerþul cu ridicata de fiare vechi ºi produse reziduale (14,6%).
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Tabelul 10.4. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de sectorul economic

Existã o diferenþã fundamentalã în ceea ce priveºte situaþia profesionalã. Se
observã o pondere mai micã de ocupare în rândul romilor din Est ca „ajutor familial”
cu 7,8% în comparaþie cu procentul de 26% înregistrat în rândul romilor spanioli,
aceastã diferenþã orientând o mai mare pondere pe munca salariatã. Astfel, în timp
ce 58% dintre lucrãtorii romi din Est îºi presteazã activitatea la angajator, doar 38,4%
dintre romii spanioli se pot lãuda cu acest lucru.

Tabelul 10.5. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de situaþia profesionalã

Diferenþã substanþialã constatatã în cazul ajutorului familial trebuie înþeleasã
ca fiind absolut normalã din moment ce populaþia romã spaniolã îºi are toate
legãturile de familie în þarã, o realitate contrarã în cazul romilor veniþi din Est.
Având în vedere cã aceºtia din urmã chiar nu-ºi pot orienta activitatea profesionalã
spre ajutorul familial, sunt constrânºi sã obþinã un loc de muncã la angajatori. Cu
toate acestea, dupã cum am vãzut în capitolul anterior, acest val de imigranþi
intenþioneazã sã rãmânã în Spania pentru o perioadã cât mai lungã, astfel încât
numai timpul ne va spune dacã aceastã dinamicã ocupaþionalã proprie romilor
spanioli se va produce treptat ºi la romii imigranþi.
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Graficul 10.4. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de situaþia profesionalã

Dupã cum se arãta anterior, ocuparea romilor spanioli ºi din Est se circumscrie pe
un segment de muncã caracterizate prin instabilitate ºi precaritate, aºa cum ne indicã
ºi rata muncii cu fracþiune de normã ºi a muncii sezoniere. De fapt, ziua de lucru cu
fracþiune de normã este o altã trãsãturã distinctivã a ocupãrii în rândul populaþiei rome,
atât din Est, cât ºi din Spania. Privind graficul constatãm cã 46,5% din romii din Est
ocupaþi lucreazã cu fracþiune de normã, un procent similar romilor spanioli cu 42,3%.
Procentele înregistrate la aceste douã populaþii sunt departe de 14,1% calculat în
cazul societãþii spaniole per ansamblu ºi reprezentând persoanele ocupate cu normã
întreagã.

Graficul 10.3. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de tipul
programului de lucru

Referitor la ceilalþi indicatori specifici analizei pieþei muncii, unul dintre aceºtia este
rata muncii sezoniere care reflectã importanþa muncii sezoniere în rândul salariaþilor.
Rata muncii sezoniere pentru salariaþii romi din Est este de 83,3%, cu aproape 30 de
procente mai mult decât omonimii lor spanioli în rândul cãrora se înregistreazã un
procent de 53,4%. Aceste date descriu în mod evident atât precaritatea profesionalã în
rândul persoanelor salariate rome, cât ºi distanþa existentã faþã de întreaga populaþie
spaniolã la care s-au calculat indici de muncã sezonierã de 25,5%.
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Graficul 10.5. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de tipul contractului

Referitor la numãrul mediu de ore lucrate pe sãptãmânã, putem observa cã populaþia
romã din Est lucreazã mai multe ore. Astfel, în timp ce aceºtia din urmã lucreazã în
medie 37,5 ore, romii spanioli lucreazã 33,6 ore pe sãptãmânã, mai exact cu 3,9 mai
puþine. Deºi este evident cã romii români sunt cei care lucreazã cel mai mult în rândul
lor înregistrându-se o medie de 38,5 ore pe sãptãmânã. Astfel, media este mai mare la
populaþia romã din Est (18,3 ore) decât la cea spaniolã (15,1 ore), rezultând cã nivelul
cel mai mare de eterogenitate se înregistreazã la prima categorie de romi.

Graficul 10.6. Numãrul mediu de ore pe sãptãmânã lucrate de populaþia ocupatã

Deºi lucreazã mai multe ore pe sãptãmânã, populaþia romã din Est doreºte sã-ºi
dedice ºi mai multe ore unei activitãþi profesionale. Astfel, 59,6% dintre persoanele
ocupate afirmã cã doresc sã lucreze mai multe ore, spre deosebire de romii spanioli în
cazul cãrora aceastã cifrã se ridicã la 40,9%, la 18,7 procente diferenþã. În orice caz,
preferinþa de a lucra mai multe ore este marcatã de situaþia în care acest fapt ar
surveni la un alt loc de muncã, sau cel puþin aºa au rãspuns 21,8% dintre persoanele
ocupate din Est ºi 20% dintre romii spanioli. Or, nu trebuie ignorat procentul de 15%
dintre romii din Est care au un loc de muncã ºi doresc sã lucreze mai multe ore la
acest loc de muncã, ºi procentul de 15,5% cãrora le este indiferent dacã aceste ore
suplimentare le vor executa la locul actual de muncã sau la altul, procente care sunt
mai mici pentru romii spanioli cu 8,4%, respectiv 8,1%.
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Tabelul 10.6. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de dorinþa de a lucra sau
nu mai multe ore

Populaþia ocupatã a mai fost rugatã sã ne spunã care este numãrul de ore pe care ar
dori sã-l lucreze pe sãptãmânã. Aici, media obþinutã de populaþia romã din Est este de 40,3
ore, cu 3,9 ore mai mult decât cele 36,4 numãrate în cazul populaþiei rome spaniole. În
concluzie, ambele populaþii doresc sã lucreze în medie cu 2,8 ore mai mult pe sãptãmânã.

Graficul 10.7. Numãrul mediu de ore pe sãptãmânã pe care ar dori sã le lucreze populaþia
ocupatã

Sã vedem în încheiere distribuirea procentualã a ocupãrii în funcþie de formarea
obþinutã în ultimele ºase luni. Existã diferenþe abia perceptibile între populaþia romã
spaniolã ºi populaþia din Est. În timp ce prima categorie ºi-a realizat o formare într-un
procent de 17,2%, pentru a doua categorie aceastã cifrã se ridicã la 12,6%.

Graficul 10.8. Distribuirea procentualã a populaþiei ocupate în funcþie de formarea obþinutã
în ultimele 6 luni
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Sintetizând ºi pãstrând ideea anterior expusã referitor la activitatea profesionalã,
rata angajãrii în rândul populaþiei rome din Est este mai ridicatã decât în cazul
romilor spanioli ºi al întregii societãþi spaniole. Imigrarea este o trãsãturã aparte
care face distincþia între aceastã realitate ºi celelalte douã în materie de angajare,
imigrarea în cãutarea unor noi oportunitãþi printre care ºi angajarea. Însã locurile de
muncã gãsite nu sunt foarte diferite de cele deþinute deja de romii spanioli: locuri
de muncã instabile, precare ºi în condiþii dificile. Ocuparea romilor din Est se
orienteazã spre slujbe de adunãtori de reziduuri cum ar fi fiare vechi; servicii
domestice ºi muncitori necalificaþi în sectorul agricol. Femeile rome spaniole lucreazã
cu precãdere ca vânzãtoare la tarabã. O dovadã a precaritãþii ºi vulnerabilitãþii
profesionale a romilor o reprezintã impactul pe care îl are atât caracterul sezonier,
cât ºi munca cu fracþiune de normã, evidente la ambele populaþii. De aceea atât
unii, cât ºi ceilalþi doresc sã lucreze mai multe ore decât cele lucrate în mod normal
pe sãptãmânã. Persoanele rome din Est nu presteazã activitãþi legate de ajutorul
familial în aceeaºi mãsurã în care o face populaþia romã spaniolã.

10.3. Populaþia ºomerã

Vom începe analiza comparatã a populaþiei ºomere punând la dispoziþie cifrele
ratelor ºomajului obþinute în acest studiu. Aºa cum reiese din grafic, ºomajul atinge o
mare parte dintre persoanele rome, atât spaniole, cât ºi din Est. Astfel, 36,4% dintre
activii romi spanioli ºi 34,4% dintre romii din Est se aflã în ºomaj. Aceste cifre lasã
mult în urmã procentul de 20,9% reprezentând rata ºomajului corespunzãtoare societãþii
spaniole în general.

Graficul 10.9. Ratele de ºomaj

La repartizarea pe sexe a ºomajului, se constatã cã mult mai numeroºi sunt bãrbaþii,
cu precãdere la populaþia romã spaniolã, având în vedere cã în rândul bãrbaþilor se
înregistreazã un procent 60,9% ºomeri. De asemenea, 54,5% dintre romii ºomeri din
Est sunt bãrbaþi, cifrã asemãnãtoare cu 54% corespunzãtoare populaþiei spaniole în
general. Din punct de vedere al vârstei, ºi în legãturã cu structurarea demograficã
proprie celor trei populaþii, se constatã o populaþie mai tânãrã printre ºomerii romi decât
printre cetãþenii spanioli în general.
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Tabelul 10.7. Distribuirea procentualã a populaþiei ºomere în funcþie de sex ºi vârstã

Vom analiza în continuare metodele de cãutare a unui loc de muncã în cazul
persoanelor care nu lucreazã. Astfel, atât la populaþia romã din Est, cât ºi la populaþia
spaniolã metoda principalã este înscrierea în evidenþa unei agenþii oficiale de recrutare,
sau cel puþin asta au afirmat 84% dintre romii ºomeri din Est ºi 88,6% dintre romii
spanioli aflaþi în ºomaj. Constatãm în plus câteva diferenþe între ambele populaþii, nu
atât la metodele utilizate, cât la procentul de ºomeri aflaþi în cãutarea unui loc de
muncã. Pentru romii din Est, cãutarea prin alte metode (52,8%) ºi consultarea prietenilor,
rudelor sau a unui sindicat (52,1%), sunt cel mai des utilizate pe lângã înscrierea la
Agenþia Naþionalã de Ocupare a Forþei de Muncã. În ceea ce priveºte populaþia romã
spaniolã aflatã în ºomaj, existã printre aceºtia persoane care utilizeazã alte metode
(38,4%), care contacteazã o agenþie oficialã de recrutare (35,8%) ºi care consultã
prieteni, rude sau sindicate (32,2%).

Tabelul 10.8. Distribuirea procentualã a populaþiei ºomere în funcþie de metodele utilizate pentru
cãutarea unui loc de muncã

ªomerii au mai fost întrebaþi despre situaþia profesionalã pe care o aveau cu un an
în urmã. În acest sens, ºi consultând urmãtorul tabel, nu se observã mari diferenþe:
24,8% dintre ºomerii romi din Est lucrau cu un an în urmã, acelaºi procent pentru
spanioli cu 22,2%. În rândul lor, 62,4% respectiv 59,9% se aflau în situaþie de ºomaj.
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Tabelul 10.9. Distribuirea procentualã a populaþiei ºomere în funcþie de situaþia profesionalã cu
un an în urmã

Formarea este un instrument important care oferã mai multe oportunitãþi persoanelor
ºomere de a se încadra în muncã. De aceea au fost întrebate dacã au realizat vreun fel
de studii sau formare orientate spre sectorul muncii. Dupã cum se aratã în grafic,
populaþia romã din Est este cea care s-a ocupat cel mai mult de propria-i formare, sau
cel puþin astfel au afirmat 39,2% dintre ºomeri comparativ cu 30,2% pentru populaþia
romã spaniolã aflatã în situaþie de ºomaj. Însã, acoperirea formãrii pentru ºomeri este
destul de ridicatã în ambele contexte, deºi este adevãrat cã se constatã utilizarea mai
frecventã a serviciilor instituþionale de cãtre romii din Est, referitor la aspectele
menþionate în capitolul 9 unde s-a putut observa cã 52% dintre romii din Est cu vârsta
legalã de muncã s-au prezentat la entitãþile prestatoare de servicii de recrutare ºi
formare dupã ce au sosit în Spania.

Graficul 10.10. Distribuirea procentualã a populaþiei ºomere în funcþie de formarea dobânditã

Romii ºomeri din Est au înregistrat o medie de 7,3 ore libere cu o zi înaintea interviului,
cu 0,4 procente mai puþin decât omonimii lor spanioli care au înregistrat 7,7 ore. Printre
activitãþile prestate în timpul liber impus se numãrã activitãþile casnice ºi cãutarea
unui loc de muncã, deºi este adevãrat cã ºomerii din Est fac acest lucru mult mai des.
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24,5% dintre ºomerii din Est ºi-au dedicat timpul liber impus activitãþilor domestice,
precum ºi cãutãrii unui loc de muncã (34,7%). ªi populaþia romã spaniolã în ºomaj a
prestat activitãþi domestice în procent de 25,9%, 16,2% s-au ocupat de îngrijirea rudelor
ºi 16% ºi-au cãutat un loc de muncã.

Graficul 10.11. Numãrul mediu de ore libere în cazul populaþiei ºomere cu o zi înainte de interviu

Tabelul 10.10. Distribuirea procentualã a populaþiei ºomere în funcþie de sarcinile executate în
timpul liber impus

Sintetizând, pe lângã instabilitatea locului de muncã pe care îl au persoanele ocupate,
ºomajul este altã trãsãturã distinctivã a populaþiei rome, indiferent dacã aceasta provine
din Est sau sunt spanioli. Numãrul bãrbaþilor ºomeri este mai mare pentru ambele
realitãþi, cu toate cã existã un procent mai mare de bãrbaþi la romii spanioli. Aceste
date trebuie înþelese ºi în cadrul contextului actual al crizei economice: atât la romii din
Est, cât ºi la cei spanioli predominã ºomerii care cu un an în urmã se aflau în ºomaj.

10.4. Populaþia inactivã

Dupã cum s-a arãtat în analiza privind activitatea, rata de activitate în rândul populaþiei
rome din Est este mai mare atât la romii spanioli, cât ºi conform rezultatelor APA-IIT
2011. Prin urmare, procentul de inactivi este 18,6% ºi se înregistreazã la persoanele
cu vârsta legalã de muncã. Aceastã cifrã coboarã pânã la 31,1% pentru populaþia romã
spaniolã ºi 39,9% pentru societatea spaniolã per ansamblu.
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Graficul 10.12. Ratele de inactivitate

Structurarea populaþiei inactive în funcþie de sex ºi vârstã se poate vedea în urmãtorul
tabel. Dupã cum se constatã, atât în rândul populaþiei rome spaniole, cât ºi la restul
populaþiei, femeile sunt cele care predominã cu un procent de 68%, respectiv 60,1%.
La populaþia romã din Est existã o compensare mai mare în procente cu 50,2% la
bãrbaþi ºi 49,8% la femei, probabil datoritã caracterului intrinsec al imigraþiei economice
existente atât la bãrbaþi, cât ºi la femei.

Din punct de vedere al vârstei, se subliniazã ideea unei populaþii inactive mai
tinere atât la romii din Est, cât ºi la romii din Spania. Conform APA, inactivitatea
spaniolã acumuleazã un procent de 76,7% la persoanele cu vârsta de 40 de ani ºi
peste, cifrã redusã cu pânã la 50% dacã vorbim de romii spanioli ºi pânã la 38,2%
dacã vorbim de romii din Est.

Tabelul 10.11. Distribuirea în funcþie de sex ºi vârstã a populaþiei inactive

În încheiere, se comparã situaþia inactivitãþii în rândul romilor din Est ºi în rândul
romilor spanioli. În acest sens, se remarcã unele diferenþe pe care trebuie sã le
menþionãm. În ceea ce priveºte romii din Est, cele mai multe situaþii de inactivitate
sunt activitãþile casnice (51,7%), încasarea unei pensii minime sau similarã (21,5%) ºi
alte situaþii (32,8%). Referitor la romii spanioli, situaþiile de inactivitate sunt: activitãþile
casnice (52,3%), alte situaþii (17,9%), pensionare de vechime sau pensionare anticipatã
(17,9%), pensie diferitã de cea de vechime (11,2%) ºi studenþie (10,5%).
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Se poate observa aºadar cã nu le este deloc uºor romilor din Est care au ajuns aici
încercând sã-ºi îmbunãtãþeascã condiþiile de trai prin muncã. Se constatã de asemenea
o mai bunã integrare economicã în societate a populaþiei rome spaniole. O dovadã în
acest sens o constituie diferenþa în procentul romilor inactivi care dispun de o pensie
minimã sau similarã: 21,5% dintre romii din Est ºi 9,1% dintre romii spanioli.

Tabelul 10.12. Situaþia inactivitãþii
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Rezumatul capitolului

Populaþia activã

Rata de activitate a populaþiei rome din Est este mare atât la romii spanioli, cât
ºi la romii ce fac obiectul studiului APA. Astfel, 81,4% dintre romii din Est cu
vârsta legalã de muncã se aflã în situaþie de activitate ocupaþionalã (sunt ocupaþi
sau ºomeri), pentru populaþia romã spaniolã aceastã cifrã este de 68,9% (la 12,5
procente diferenþã), iar pentru populaþia spaniolã în general aceastã cifrã este de
60,1% (la 21,3 procente diferenþã).

Ponderea micã în rândul femeilor populaþiei active rome din Est pãstreazã aceeaºi
structurã cu cea constatatã în cazul celorlalte douã realitãþi. Astfel, 45,9% din
activitatea romilor din Est este prestatã de femei, cifrã oarecum similarã cu a
populaþiei rome spaniole 42,2% ºi cu a celorlalþi spanioli 45,2%.

Populaþia ocupatã

În ceea ce priveºte populaþia ocupatã, rata ocupãrii populaþiei rome din Est este
mai mare atât faþã de persoanele rome spaniole, cât ºi faþã de întreaga populaþie
spaniolã. Astfel, dacã 53,3% dintre romii din Est aflaþi la vârsta legalã de muncã
au o ocupaþie, aceastã cifrã este de 43,8% pentru romii spanioli (la 9,5 procente
diferenþã) ºi 47,6% pentru spanioli în general (la 5,7 procente diferenþã). Se
dovedeºte încã o datã cã imigraþia economicã face ca pentru romii din Est locul
de muncã sã fie acoperirea de subzistenþã, pe lângã alte instituþii ca de exemplu
familia.

Se remarcã cu toate acestea poziþionarea populaþiei rome pe segmentul cel mai
instabil ºi precar al pieþei muncii. Aproape jumãtate dintre persoanele ocupate
din Est presteazã activitãþi aferente unor ocupaþii, 3 la numãr, caracterizate prin
precaritate: gunoieri (25%), personal de curãþenie femei ºi bãrbaþi (13,4%) ºi
muncitori necalificaþi în agriculturã (9,8%). Procentul ocupãrii romilor spanioli
este de 46,3% fiind orientat spre categoria vânzãtorilor la tarabã.

Existã o diferenþã fundamentalã în ceea ce priveºte situaþia profesionalã. Se
observã o pondere mai micã de ocupare în rândul romilor din Est ca “ajutor
familial” cu 7,8% în comparaþie cu procentul de 26% înregistrat în rândul romilor
spanioli, aceastã diferenþã orientând o mai mare pondere pe munca salariatã.
Astfel, în timp ce 58% dintre lucrãtorii romi din Est îºi presteazã activitatea la
angajator, doar 38,4% dintre romii spanioli se pot lãuda cu acest lucru.
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Poziþionarea pe segmentul de muncã cel mai instabil se aflã în strânsã legãturã
cu fracþiunea de normã ºi munca sezonierã. Astfel, 46,5% din ocuparea romilor
din Est lucreazã cu fracþiune de normã, un procent similar romilor spanioli cu
42,3%. Procentele înregistrate la aceste douã populaþii sunt departe de 14,1%
de ocupare cu normã întreagã calculat în cazul societãþii spaniole per ansamblu.
Rata muncii sezoniere pentru salariaþii romi din Est este de 83,3%, cu aproape
30 de procente mai mare decât omonimii lor spanioli în rândul cãrora se
înregistreazã un procent de 53,4, aceste douã cifre lãsând în urmã procentul de
25,5% care marcheazã caracterul sezonier al muncii prestate de lucrãtorii spanioli
în general.

Populaþia ºomerã

Se constatã cã ºomajul are un impact considerabil asupra persoanelor rome,
atât spaniole, cât ºi din Est: 36,4% dintre activii romi spanioli ºi 34,4% dintre
romii din Est se aflã în ºomaj. Aceste cifre lasã mult în urmã procentul de 20,9%
de ratã a ºomajului întrunit de societatea spaniolã în general.

La repartizarea pe sexe a ºomajului, se constatã cã mult mai numeroºi sunt
bãrbaþii, cu precãdere la populaþia romã spaniolã (60,9% ºomeri se înregistreazã
în rândul bãrbaþilor). De asemenea, 54,5% dintre romii ºomeri din Est sunt bãrbaþi,
cifrã asemãnãtoare cu 54% corespunzãtoare populaþiei spaniole în general.

Pe lângã instabilitatea locului de muncã pe care îl au persoanele ocupate, ºomajul
este o altã trãsãturã distinctivã a populaþiei rome, indiferent dacã aceasta provine
din Est sau sunt spanioli. Aceste date trebuie înþelese ºi în cadrul contextului
actual al crizei economice: atât la romii din Est, cât ºi la cei spanioli predominã
ºomerii care cu un an în urmã se aflau în ºomaj.

Populaþia inactivã

Atât în rândul populaþiei rome spaniole, cât ºi la restul populaþiei spaniole, femeile
sunt cele care predominã cu un procent de 68%, respectiv 60,1%. La populaþia
romã din Est existã o compensare mai mare în procente cu 50,2% la bãrbaþi ºi
49,8% la femei, probabil datoritã caracterului intrinsec al imigraþiei economice
existente atât la bãrbaþi, cât ºi la femei.

Se poate observa aºadar cã nu le este deloc uºor romilor din Est care au ajuns
aici încercând sã-ºi îmbunãtãþeascã condiþiile de trai prin muncã. Se constatã de
asemenea o mai bunã integrare economicã în societate a populaþiei rome spaniole.
O dovadã în acest sens o constituie diferenþa în procentul romilor inactivi care
dispun de o pensie minimã sau similarã: 21,5% dintre romii din Est ºi 9,1% dintre
romii spanioli.
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11. DISCRIMINARE

Vom aborda în acest capitol percepþia asupra discriminãrii pe care o au atât populaþia
romã spaniolã, cât ºi populaþia romã din Est. Trebuie avut în vedere cã este vorba de
aspecte subiective din moment ce analizãm rãspunsurile intervievaþilor în funcþie de
propria lor percepþie asupra discriminãrii trãite. Cu toate acestea, sentimentul
discriminatoriu ocupã un loc important în studiile sociale în mãsura în care aceste
persoane sunt cele care au experienþele ºi prin urmare proiecteazã acest sentiment
asupra societãþii în general. Aºadar, ne vom concentra atenþia în principal pe analizarea
procentului de romi care au experimentat anumite situaþii precum cele discriminatorii ºi
locurile sau contextele sociale în care acestea s-au produs. Vom întreba de asemenea
despre percepþia asupra discriminãrii în trecut pentru ca astfel sã dispunem de informaþii
privind tendinþele produse în acest sector în ultimii ani.

Observãm în primul rând cã 27,6% dintre romii din Est s-au simþit discriminaþi în
ultimele douãsprezece luni, în timp ce 72,4% declarã cã nu s-au simþit niciodatã
discriminaþi în aceastã perioadã. Percepþia asupra discriminãrii printre romii spanioli
este cu 2,6 procente mai mare, ajungând la 30,2%. Trebuie amintit cã existã diferenþe
între populaþia romã bulgarã ºi cea românã. Astfel, în timp ce 24,9% dintre romii români
s-au simþit discriminaþi, pentru romii bulgari procentul ajunge la 38,2%, adicã cu 13,3
procente mai mare. În urma unui raport statistic „Riego” s-a arãtat cã printre subiecþii
care s-au simþit discriminaþi, probabilitatea de a întâlni bulgari este de 1,87 ori mai
mare decât români.

Tabelul 11.1. Distribuirea procentualã a populaþiei rome în funcþie de existenþa sau nu a
sentimentului discriminatoriu în ultimul an

Referitor la situaþiile în care s-au simþit discriminaþi romii din Est, observãm cã
tocmai acele situaþii de interacþionare socialã instituþionalã sunt cele în care ambele
grupuri s-au simþit cel mai discriminate. Se disting douã situaþii percepute în mare
mãsurã ca fiind discriminatorii atât la o populaþie, cât ºi la cealaltã. Astfel, pentru 40%
din populaþia romã care au trecut prin interviuri de angajare s-au simþit discriminaþi, ºi
acelaºi context pentru 47,8% din populaþia spaniolã. În situaþiile de interacþiune cu
personalul sanitar, aceastã cifrã este de 33,9% pentru romii din Est ºi 53,9% pentru
romii spanioli.
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Referitor la situaþiile în care au perceput mai puþin discriminarea, pentru romii din
Est acestea au fost în interacþiunea cu colegii de studii (10,9%), profesorii (16,7%),
serviciile publice de recrutare (16,8%), precum ºi cu clienþii sau furnizorii (17%). În
cazul romilor spanioli, aceste situaþii au existat în interacþiunea cu ºefii (16,6%), profesorii
(18,3%), colegii de muncã (18,8%) ºi clienþii sau furnizorii (19,4%).

Tabelul 11.2. Procentul persoanelor care s-au simþit discriminate în ultimele douãsprezece luni,
în funcþie de situaþii

Referitor la situaþia din trecut, la întrebarea dacã credeau cã populaþia romã este în
prezent mai mult, la fel sau mai puþin discriminatã decât acum zece ani, vom observa
cã printre romii din Est existã o viziune mai pesimistã din moment ce 34,4% afirmã cã
în prezent sunt mai mult discriminaþi. Aceastã cifrã ajunge la doar 12,4% în cazul
romilor spanioli. La polul opus, cei care afirmã cã în prezent sunt mai puþin discriminaþi,
cifrele sunt de 24%, respectiv 55%.

Tabelul 11.3. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de opinia asupra discriminãrii
comunitãþii rome acum zece ani
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Rezumatul capitolului

Dintre romii din Est 27,6% s-au simþit discriminaþi în ultimele douãsprezece
luni, în timp ce 72,4% declarã cã nu s-au simþit niciodatã discriminaþi în aceastã
perioadã. Percepþia asupra discriminãrii printre romii spanioli este cu 2,6 procente
mai mare, ajungând la 30,2%.

Situaþiile în care s-au simþit cel mai discriminaþi sunt douã: la interviurile de
angajare (40% dintre persoanele rome din Est comparativ cu 47,8% dintre
persoanele rome spaniole) ºi în interacþionarea cu personalul sanitar (33,9%
dintre romii din Est ºi 53,9% dintre romii spanioli).

Referitor la evoluþia discriminãrii, în opinia populaþiei rome, vom observa cã
printre romii din Est existã o viziune mai pesimistã (34,4% afirmã cã în prezent
sunt mai mult discriminaþi). Aceastã cifrã ajunge la doar 12,4% în cazul romilor
spanioli. La polul opus se aflã cei care afirmã cã în prezent sunt mai puþin
discriminaþi, cifrele sunt de 24%, respectiv 55%.



144

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

12. INTEGRARE SOCIALÃ ªI LOCUINÞÃ

În încheierea acestui raport, dorim sã punem la dispoziþie date ºi cifre ale anchetei
în legãturã cu anumite aspecte cu ajutorul cãrora putem afla posibilele situaþii de
marginalizare socialã a acestor populaþii, precum ºi circumstanþele în care trãiesc,
prin anumite întrebãri formulate cu privire la spaþiile locuibile ºi condiþiile acestora.

Unul din aspectele care trebuie subliniate în materie de marginalizare-integrare
socialã are legãturã cu absenteismul ºcolar în rândul populaþiei rome inclusã în
grupele de vârstã pentru care învãþãmântul este obligatoriu. În acest sens,
persoanele intervievate au fost întrebate dacã în gospodãriile lor existã un minor
cu vârsta între 6 ºi 16 ani care nu frecventeazã ºcoala. S-a observat astfel un
numãr mai mare de gospodãrii rome din Est cu minori neînmatriculaþi în nicio
unitate ºcolarã (6,9%), cu 4 procente mai mult faþã de 2,9% înregistrate în rândul
gospodãriilor rome spaniole.

Acest indicator este mai mare în cazul gospodãriilor rome de naþionalitate
românã cu 7,2% faþã de cele bulgare cu 5,7%. Aceastã micã diferenþã dintre cele
douã populaþii ar putea face parte dintr-o tendinþã educaþionalã de amploare mai
mare printre persoanele rome de origine bulgarã (niveluri mai mari de studii). Dupã
cum s-a arãtat în capitolul demografic, 41,7% dintre romii bulgari peste 16 ani a
atins cel puþin nivelul secundar de studii, cifrã care coboarã la 27,5% când vine
vorba de romii români. Dar s-ar mai putea explica ºi prin accesul mai facil la
centrele de învãþãmânt la romii bulgari, aºa cum se poate vedea în continuare:
pentru 94,1% dintre gospodãriile bulgare existã în cartierul sau localitatea lor
servicii educaþionale, aceastã cifrã coborând la 89,3% când vine vorba de
gospodãriile rome româneºti.

Graficul 12.1. Procentul de gospodãrii în care existã minori cu vârsta între 6 ºi 16 ani care nu
frecventeazã ºcoala
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Persoanele de 16 ani ºi peste au mai fost întrebate despre ce fel de prieteni au,
adicã dacã sunt romi sau nu. În legãturã cu acest aspect, un procent ridicat au afirmat
cã le este indiferent dacã sunt romi sau nu, mai exact 64,2% pentru romii din Est ºi
60% pentru cei spanioli. Cu toate acestea, la ambele populaþii s-a constatat o
predominanþã a prietenilor romi (31,7% la romii din Est ºi 39,3% la romii spanioli). Se
distinge o mai mare incidenþã de prieteni numai romi la populaþia din Est cu 15,3%
comparativ cu 7,7% la romii spanioli, ca rezultat categoric al procesului migraþiei care
îngreuna uneori, ºi la începutul sosirii în þara de destinaþie, relaþiile sociale cu orice tip
de persoane. Cu toate acestea, atragem atenþia asupra unui numãr de persoane rome
atât din Est, cât ºi spaniole care trãiesc într-o oarecare izolare socialã, care au numai
prieteni apropiaþi romi, fenomen ce limiteazã procesul integrator al acestor populaþii.

Tabelul 12.1. Distribuirea procentualã a populaþiei în funcþie de prietenii apropiaþi

Revenind la aspectul gospodãriei ca unitate de analizã vom vedea dacã populaþia
romã apeleazã la anumite servicii publice existente în oraºul sau districtul lor, ºi cum
le calificã. În urmãtorul tabel se consemneazã procentele de gospodãrii în care existã
cel puþin o persoanã care a utilizat diferite servicii în ultimele ºase luni. Serviciile
sanitare sunt cele mai utilizate de ambele populaþii: 75,9% dintre gospodãriile rome ºi
96,3% dintre gospodãriile rome spaniole. Dupã cum se poate vedea, serviciile sanitare
sunt cele mai utilizate de gospodãriile spaniole, cu o diferenþã de 20,4 procente. Mai
existã însã douã servicii destul de des utilizate: centrele de învãþãmânt cu 53,3% în
cazul romilor din Est ºi 54,4% în cazul romilor spanioli, ºi serviciile de orientare
profesionalã cu 56,7%, respectiv 53,7%.

Tabelul 12.2. Procentele de gospodãrii care au în componenþa lor un membru care a utilizat
diferite servicii în ultimele ºase luni
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Subiecþii au mai fost întrebaþi despre multe alte servicii pentru a se afla dacã
ºtiau sau nu de existenþa lor în cartierele de reºedinþã. Astfel, se observã douã
servicii accesibile pentru majoritatea gospodãriilor de romi din Est ºi spanioli,
având în vedere prevalenþa lor în peste 90% din gospodãrii. Aceste servicii sunt
cele sanitare ºi cele educaþionale. Mai existã ºi alte servicii în aria lor de interes,
dar în procente diferite de la o populaþie la alta. Astfel, se disting serviciile de
îngrijiri pentru copii disponibile pentru 93,5% dintre gospodãriile rome spaniole ºi
pentru 57,3% dintre gospodãriile rome din Est, serviciile de îngrijire a bãtrânilor
cu un procent de 86,1%, respectiv 43%, precum ºi serviciile pentru persoanele
cu dizabilitãþi cu 84,5%, respectiv 44%.

Se constatã de altfel o mare preponderenþã a serviciilor destinate cu precãdere
persoanelor rome cu 92,9% în rândul romilor din Est, faþã de 69,9% în rândul
gospodãriilor spaniole. Aceastã diferenþã poate fi pusã pe seama derulãrii
activitãþii pe teren a acestei anchete din moment ce o mare parte dintre romii
din Est chestionaþi locuiau în oraºe în care FSG realiza un proiect de intervenþie
pe lângã aceste persoane. Pentru orice lãmurire cu caracter metodologic,
consultaþi capitolul respectiv.

Tabelul 12.3. Procentele de gospodãrii care dispun în cartierele lor de diferite servicii

Li s-a cerut membrilor gospodãriilor care au recunoscut cã se folosesc de
diferite servicii sã califice calitatea acestora în baza urmãtoarei scale: 1 foarte
slabe, 2 slabe, 3 bune, 4 foarte bune. Din rezultatele obþinute tragem concluzia
cã existã o calificare mai bunã din partea romilor din Est în cazul tuturor serviciilor.
Pentru acestea, media cea mai joasã se situeazã la 3,12 la serviciile sanitare, iar
cea mai mare se situeazã la 3,47 pentru serviciile destinate populaþiei rome.
Calificãrile spaniolilor oscileazã între 2,81 pentru serviciile de îngrijire a bãtrânilor
ºi 2,93 pentru serviciile educaþionale. Chiar ºi aºa, toate calificãrile obþinute sunt
ridicate, depãºind jumãtate din scalã ºi apropiindu-se sau fiind peste valoarea 3
echivalentã unei evaluãri bune.
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Tabelul 12.4. Evaluarea medie a serviciilor disponibile în cartier

Dupã analizarea dispunerii, accesãrii ºi evaluãrii diferitelor servicii fundamentale
pentru orice tip de populaþie, care reflectã într-o oarecare mãsurã tipul ºi nivelul integrãrii
sociale, dorim sã expunem aspectele referitoare la locuinþã. Pentru aceasta, punem la
dispoziþie rezultatele privind tipul de locuinþe, dotarea acestora ºi tipul de proprietate.

Începând cu tipul de locuinþã, gospodãriile rome din Est sunt în principiu de patru
tipuri. Astfel, 34,2% dintre aceste gospodãrii trãiesc în apartamente situate în clãdiri
cu peste 10 locuinþe, 27,7% în apartamente situate în clãdiri cu mai puþin de 10 locuinþe,
12,9% într-o locuinþã unifamilialã ºi 12,9% într-o parte a unei case. Gospodãriile romilor
spanioli se împart ºi ele în trei categorii: apartamente situate în clãdiri cu peste 10
locuinþe (40,1%), locuinþe unifamiliale (30,4%), ºi locuinþe situate în clãdiri cu mai puþin
de 10 locuinþe (22,5%).

De asemenea, o menþiune specialã meritã ºi incidenþa ridicatã a locuinþelor comune
la romii din Est. În vederea unei evaluãri globale a acestui concept pe baza rezultatelor
anchetei, ºi fãrã o abordare strictã deºi chestionarul nu permite acest lucru în mod clar,
vom considera locuinþe comune cocioabele, barãcile ºi caravanele. Aºadar, în timp ce
8,4% dintre gospodãriile rome din Est locuiesc în acest tip de locuinþe, doar 1,2%
dintre romii spanioli fac acest lucru.

Tabelul 12.5. Distribuirea procentualã a gospodãriilor în funcþie de tipul de locuinþã în
care trãiesc
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În afarã de tipul locuinþei este la fel de interesant sã aflãm dotãrile disponibile în
acestea. Lista elementelor de care au fost întrebaþi subiecþii am împãrþit-o pe 3 capitole
sau niveluri, astfel încât elementele de nivel 1 sunt cele mai elementare ºi indispensabile
pentru traiul persoanelor decât cele cuprinse la nivelul 3.

Astfel, primul aspect pe care dorim sã-l subliniem este numãrul mare de gospodãrii
rome care dispun de toate dotãrile, cu precãdere trei dintre acestea în cazul gospodãriilor
de romi din Est în rândul cãrora s-au înregistrat cele mai mari procente: telefon mobil,
antenã de satelit ºi televiziune prin cablu. Dupã cum se poate observa, sunt tocmai
acele trei elemente care înlesnesc comunicarea cu þara de origine, fie pentru a relaþiona
personal (telefon mobil), fie pentru a putea sta conectaþi la realitatea din þara lor prin
intermediul televizorului (satelit ºi cablu).

Este evident cã dotãrile locuinþelor rome din Est sunt mai deficitare în comparaþie
cu ponderea mare pe care o au locuinþele comune din rândul acestei populaþii. Printre
dotãrile cele mai elementare observãm cã 17% dintre gospodãriile romilor din Est nu
au apã curentã, 22,9% nu dispun de apã caldã ºi 14,3% nu au frigider. În afarã de
dotãri, subiecþii au mai fost întrebaþi dacã gospodãriile dispuneau de sisteme de
evacuare a apelor reziduale. În acest sens se înregistreazã un procent de 10,8% dintre
gospodãriile romilor din Est care nu dispun de acest tip de sistem în locuinþã, faþã de
0,1% în cazul spaniolilor.

Tabelul 12.6. Procentul gospodãriilor care dispun de diferite echipamente în locuinþã
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Tabelul 12.7. Distribuirea procentualã a gospodãriilor în funcþie de tipul de evacuare a apelor
reziduale din locuinþã

Prezentãm în încheiere distribuirea procentualã a cãminelor în funcþie de tipul de
proprietate al locuinþei. Dintre gospodãriile rome din Est majoritatea locuiesc cu chirie
la persoane particulare (68,9% dintre gospodãrii), distingându-se de asemenea cesiunea
fãrã platã (14,5%) ºi aºezãmintele ilegale (9,3%). În rândul romilor spanioli, distingem
proprietatea fãrã ipotecã (29,1%), proprietatea cu ipotecã (24,9%), închirierea de la
administraþia publicã (24,6%) ºi închirierea de la persoane particulare (15,2%). De
unde rezultã cã în rândul populaþiei imigrante închirierea este mai frecventã decât
deþinerea în proprietate, fenomen contrar populaþiei rome spaniole poate ºi pentru cã
este vorba de þara lor de origine.

Tabelul 12.8. Distribuirea procentualã a gospodãriilor în funcþie tipul de proprietate al locuinþei

Prin urmare, în materie de locuinþã existã o discrepanþã izbitoare între cele douã
populaþii, unde populaþia romã din Est este cea care trãieºte în cele mai rele condiþii.
Nu atât prin prisma tipului de proprietate, unde închirierea devanseazã deþinerea
proprietãþii observatã în rândul romilor spanioli, ci ºi printr-o mare incidenþã a locuinþelor
comune ºi a unui numãr mai mare de dotãri elementare precum cele menþionate anterior.
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Rezumatul capitolului

Absenteismul ºcolar

Unul dintre aspectele care trebuie subliniate în materie de marginalizare-integrare
socialã are legãturã cu absenteismul ºcolar în rândul populaþiei rome inclusã în
grupele de vârstã pentru care învãþãmântul este obligatoriu. În acest sens, se
observã un numãr mai mare de gospodãrii rome din Est cu minori neînmatriculaþi
în nicio unitate ºcolarã (6,9%), cu 4 procente mai mult faþã de 2,9% înregistrate
în rândul gospodãriilor rome spaniole.

Utilizarea serviciilor

Analizând procentul de gospodãrii în care existã cel puþin o persoanã care a
utilizat diferite servicii în ultimele ºase luni, vom descoperi cã serviciile de tip
sanitar sunt cele mai utilizate de ambele populaþii: 75,9% dintre gospodãriile
rome ºi 96,3% dintre gospodãriile rome spaniole. Mai existã însã douã servicii
destul de des utilizate: centrele de învãþãmânt cu 53,3% în cazul romilor din Est
ºi 54,4% în cazul romilor spanioli, ºi serviciile de orientare profesionalã cu 56,7%,
respectiv 53,7%.

Dispunerea sau accesul la servicii

Subiecþii romi au mai fost întrebaþi dacã ºtiau sau nu de existenþa mai multor
servicii în cartierele de reºedinþã. Astfel, se observã douã servicii accesibile
pentru majoritatea gospodãriilor de romi din Est ºi spanioli, având în vedere
prevalenþa lor în peste 90% din gospodãrii. Aceste servicii sunt cele sanitare ºi
cele educaþionale. Mai existã ºi alte servicii în aria lor de interes, dar în procente
diferite de la o populaþie la alta. Astfel, se disting serviciile de îngrijiri pentru
copii disponibile pentru 93,5% dintre gospodãriile rome spaniole ºi pentru 57,3%
dintre gospodãriile rome din Est, serviciile de îngrijire a bãtrânilor cu un procent
de 86,1%, respectiv 43%, precum ºi serviciile pentru persoanele cu dizabilitãþi
cu 84,5%, respectiv 44%.

Locuinþã

Referitor la tipul de locuinþã, gospodãriile rome din Est sunt în principiu de patru
tipuri. Astfel, 34,2% dintre aceste gospodãrii trãiesc în apartamente situate în
clãdiri cu peste 10 locuinþe, 27,7% în apartamente situate în clãdiri cu mai puþin
de 10 locuinþe, 12,9% într-o locuinþã unifamilialã ºi 12,9% într-o parte a unei
case. Gospodãriile romilor spanioli se împart ºi ele în trei categorii: apartamente
situate în clãdiri cu peste 10 locuinþe (40,1%), locuinþe unifamiliale (30,4%) ºi
locuinþe situate în clãdiri cu mai puþin de 10 locuinþe (22,5%).
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De asemenea, trebuie efectuatã o menþiune specialã cu privire la incidenþa ridicatã
a locuinþelor comune la romii din Est. Când vorbim de locuinþe comune ne referim
la cocioabe, barãci ºi caravane în care trãiesc 8,4% dintre romii din Est ºi doar
1,2% dintre romii spanioli.

În materie de dotãri, se constatã un numãr mare de gospodãrii rome spaniole
care dispun de toate dotãrile, cu precãdere trei dintre acestea în cazul gospodãriilor
de romi din Est în rândul cãrora s-au înregistrat cele mai mari procente: telefon
mobil, antenã de satelit ºi televiziune prin cablu. Dupã cum se poate observa,
sunt tocmai acele trei elemente care înlesnesc comunicarea cu þara de origine.

Dotãrile locuinþelor rome din Est sunt cele mai deficitare. În ceea ce priveºte
dotãrile cele mai elementare se înregistreazã un procent de 17% dintre gospodãriile
rome din Est care nu au apã curentã, 22,9% care nu dispun de apã caldã ºi
14,3% care nu au frigidere.

Existã un procent de 10,8% dintre gospodãriile romilor din Est care nu au sisteme
de evacuare a apelor reziduale. Pentru romii spanioli, doar un procent de 0,1%
nu dispun de acest sistem.
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13. CONCLUZII

Populaþia romã spaniolã ºi cea din Estul Europei au în comun multe caracteristici
demografice ºi niveluri de studii. Aceste douã aspecte obþin valenþe de atribute
explicative cu variate dinamici sociale, în special la poziþionarea lor pe piaþa muncii
unde ocupã un segment dintre cele mai instabile ºi precare. Din punct de vedere
demografic, este vorba de o populaþie cu precãdere tânãrã a cãrei vârstã medie
este de 28,1 ani pentru populaþia romã spaniolã ºi de 25 de ani pentru populaþia
romã din Est. Acest indicator contrasteazã cu vârsta medie de 40,5 de ani constatatã
la populaþia spaniolã în general. Persoanele rome au niveluri de studii foarte scãzute
faþã de populaþia spaniolã în general (persoanele rome spaniole în mai mare mãsurã
decât persoanele rome din Est). Astfel, în timp ce numai 10,4% din populaþia
spaniolã nu au studii, procentul înregistrat în rândul romilor din Est este de 33%, iar
în rândul celor spanioli de 59,3%.

Vârsta fragedã ºi nivelul scãzut de studii acumulate de persoanele rome explicã
rata mare de activitate în rândul acestora, dar le condamnã sã se situeze la limita
dintre ºomaj ºi ocupaþiile precare. Rata de activitate a persoanelor rome din Est este
de 81,4% ºi se aliniazã celor constatate la imigranþii în Spania în general. În cazul
romilor spanioli aceastã ratã este mai micã (68,9%), pe când cea înregistratã în rândul
societãþii spaniole este de 60,1%. În linii generale, tineretul spaniol per ansamblu rãmâne
inactiv pentru mai mult timp, dar investeºte în dobândirea unor niveluri mai ridicate de
studii pentru a obþine în viitor o calificare profesionalã mai bunã în ideea încadrãrii sale
în muncã. În timp ce generaþiile de spanioli îºi consacrã acum ºi în trecut tinereþea
pentru o mai bunã pregãtire în vederea încadrãrii, generaþiile tinere de romi îºi petrec
timpul lucrând sau cãutând un loc de muncã. Aceastã distincþie este capitalã ºi reprezintã
o disparitate care genereazã o evidentã inegalitate.

Una dintre diferenþele cele mai evidente se observã la rata ºomajului înregistratã în
rândul celor trei populaþii. În timp ce acest procent se ridicã la 20,9% în rândul populaþiei
spaniole în general, pentru romii din Est acesta este de 34,4%, iar pentru romii autohtoni
de 36,4%. Criza economicã ºi a angajãrilor afecteazã Spania ºi atinge societatea
acesteia în special printre persoanele cele mai defavorizate precum populaþia romã. În
cazul populaþiei rome spaniole este evidentã creºterea începând cu anul 2005 a ratei
ºomajului cu 22,6 procente, mãrind astfel breºa faþã de populaþia spaniolã în general
de la 3,4 procente la 15,5.

Criza a afectat în mai mare mãsurã populaþia romã în cauza poziþionãrii acesteia pe
un segment de muncã precar. Indicatorii precum rata muncii cu fracþiune de normã sau
rata muncii sezoniere aratã mai multe disparitãþi în rândul populaþiei rome. Munca cu
fracþiune de normã afecteazã 46,5% din populaþia romã din Est ºi 42,3% din populaþia
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romã spaniolã, în timp ce procentul înregistrat în rândul populaþiei spaniole în
general este de 14,1%. Procentele de salariaþi care au un contract sezonier sunt
de 83,3%, 53,4%, respectiv 25,5%. Dar dacã existã un aspect care sã defineascã
ocuparea romã spaniolã acela este „ajutorul în activitatea economicã familialã”
unde se concentreazã 26% din ocupare. Acest fenomen abia dacã s-a schimbat
din 2005, fãcând din munca salarialã un element minoritar pentru populaþia romã
cu 38,4% comparativ cu 58% pentru ocuparea romã din Est, ºi 83,6% pentru
Spania în general.

Toþi aceºti indicatori îºi gãsesc explicaþia în mare parte în observarea tipului
de ocupare ºi activitate în care lucreazã romii bãrbaþi ºi femei. Astfel, aceºtia
ocupã posturi cu calificare redusã (se impune un grad mai mic de pregãtire, conform
unui nivel de studii relativ scãzut). Aproape jumãtate dintre romii ocupaþi din Est
presteazã urmãtoarele tipuri de ocupaþii: gunoieri (25%), personal de curãþenie
(13,4%) ºi muncitori necalificaþi în agriculturã (9,8%). În ceea ce priveºte romii
spanioli, aceºtia lucreazã în procent de 46,3% ca vânzãtori la tarabã. Referitor la
sectorul de producþie în care sunt încadraþi profesional, ramurile de activitate a
cãror caracteristicã principalã este precaritatea ºi instabilitatea au în mare mãsurã
un impact negativ asupra ciclurilor economice recesive.

Comparând situaþia din 2005 cu cea din 2011, observãm cã s-a înrãutãþit din
multe puncte de vedere (XXX). Nu se constatã decât semne de evoluþie spre o
oarecare egalitate între populaþia romã spaniolã ºi societatea spaniolã în ceea ce
priveºte rata muncii sezoniere, procentele persoanelor fãrã studii ºi discriminarea.
De exemplu, procentul populaþiei cu vârsta de 16 ani ºi peste fãrã studii a scãzut
cu 12 procente, iar la populaþia activã acesta a fost de aproape 6 procente. Referitor
la discriminare, pare sã se constate o diminuare a percepþiei de discriminare
pentru statutul de rom: în 2005 un procent de 45,4% dintre persoanele rome afirmau
cã se simt discriminate, iar în 2011 doar 30,2%. De fapt, 59,2% dintre persoanele
rome spaniole sunt de pãrere cã în prezent existã mai puþinã discriminare îndreptatã
împotriva lor decât cu zece ani în urmã (28,5% cred cã situaþia este la fel).

Cu toate acestea, percepþia romilor bãrbaþi ºi femei din Est este foarte diferitã,
deoarece 34,4% sunt de pãrere cã sunt mai discriminaþi decât cu 10 ani în urmã,
trãind poate o dublã discriminare în calitate de rom ºi imigrant ºi în aceste timpuri
de crizã ºi neliniºte socialã. Trebuie subliniat în acest sens faptul cã situaþiile
sociale în care aceastã populaþie trãieºte cel mai intens actul discriminatoriu
sunt „interviurile de angajare”. Acest lucru li se întâmplã atât romilor spanioli, cât
ºi romilor din Est (47,8% dintre romii spanioli care au avut interviuri de angajare
s-au simþit discriminaþi; 40% dintre persoanele rome din Est). În afarã de aceste
situaþii, mai existã ºi cele legate de personalul sanitar (53,9% pentru romii spanioli
ºi 33,9% pentru romii din Est), acestea fiind cele douã contexte sociale cu un
impact discriminatoriu mai mare.
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Este evident cã inegalitatea dintre populaþia romã ºi populaþia spaniolã în general
persistã, chiar dacã întâlnim unele elemente care par sã indice anumite schimbãri
odatã cu trecerea timpului. Provocarea administraþiilor publice ºi a entitãþilor sociale
este sã desfãºoare în continuare programe eficiente care sã contribuie la eliminarea
inegalitãþilor persistente din societatea noastrã. Aceste programe vor trebui adaptate
contextului actual de crizã economicã ºi schimbãrilor survenite în modelul de producþie
spaniol. Ele vor trebui în acelaºi timp sã abordeze în mod agresiv formele de xenofobie
ºi discriminare existente în prezent în societatea noastrã ºi care, din nefericire, se
pot agrava în viitorul apropiat pe fondul crizei economice ºi al lipsei de oportunitãþi
de încadrare pentru toþi.

Rezultã astfel esenþialã direcþionarea investiþiilor astfel încât populaþia romã sã-ºi
creascã nivelurile educaþionale ºi de formare care sã le permitã sã pãtrundã pe piaþa
muncii în condiþii mai bune decât cele deþinute în prezent. Mizarea aºadar pe egalitatea
ºanselor populaþiei rome, pe integrare ºi nediscriminare, înseamnã investirea în
coeziunea socialã ºi astfel în dezvoltarea socialã a întregii societãþi.
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14. POVEªTI DE VIAÞÃ

14.1. POPULAÞIA ACTIVÃ SPANIOLÃ

14.1.1. Populaþia activã ocupatã angajatã

EMILIA MUÑOZ.EMILIA MUÑOZ.EMILIA MUÑOZ.EMILIA MUÑOZ.EMILIA MUÑOZ.
Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.

Emiliei îi place viaþa pe care o are.
Lucreazã la Spitalul „12 de Octubre”, iar
colegele ei îi spun „la Tana”, singura
romã din echipa de curãþenie. La cei 47
de ani ai sãi este mama a trei bãieþi ºi
o fatã, iar cel mai mare dintre ei i-a oferit
deja doi nepoþi.

Este optimistã, liniºtitã, curioasã ºi mânatã de un acerb spirit vindicativ ºi de
autodepãºire. Este mândrã cã este romã, „pentru cã este cel mai frumos lucru care mi
s-a întâmplat”, povesteºte ea râzând de prietenele ei care îi spun mereu cã e o „romã
reciclatã”, pentru simplul fapt cã demonteazã stereotipurile prin propriul sãu exemplu.
Conºtientã cã „miturile ni le facem noi înºine”, se autodefineºte ca „foarte revendicativã
faþã de poporul rom”.

O viaþã de autodidactã

Emilia nu a fost niciodatã la ºcoalã decât pentru a-ºi duce fraþii sau pentru a vorbi
cu profesorii lor. Erau 8 fraþi ºi surori, iar dintre fete ea era cea mai mare într-o vreme în
care „tinerele nu obiºnuiau sã se ducã la ºcoalã”. Însã de micã a fost extrem de agitatã
fiind prima când un grup de persoane voluntare se duceau prin cartier ºi împãrþeau pe
o esplanadã coli de hârtie, caiete ºi creioane, ºi îi îndemnau pe copii sã înveþe.
„Profesoara mea era Nines, n-o sã uit asta niciodatã”. Exact aºa, ajutându-ºi fraþii sã-
ºi facã lecþiile, a învãþat Emilia sã citeascã ºi sã scrie, ºi aºa a descoperit cã „cititul
este un viciu, citeam tot ce-mi pica în mânã, mi-a plãcut mult sã aflu despre toate”.

Cãsãtoritã de la 22 de ani, prima oarã când m-am angajat aveam deja trei copii.
„Când m-am mãritat nu aveam nevoie sã muncesc pentru cã Paco (soþul sãu) avea un
loc de muncã, dar pe mãsurã ce au apãrut copiii a devenit mai complicat pentru cã
aveam tot mai multe nevoi”. A început sã lucreze pe la particulari, cu ora ºi fãrã
contract de muncã, ºi dupã ce ºi-a petrecut opt ani din viaþã fãcând curat în casa
aceleiaºi femei, a trebuit sã-ºi caute alte joburi când aceastã femeie a trebuit
internatã fiind foarte bãtrânã. De atunci a lucrat „pe unde gãsea, curãþa porþi,
case, piscine, centre sportive...”
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Astãzi realizeazã cã lucrul în afara casei aduce mai mult decât stabilitate
economicã, chiar dacã aceasta este principala ei preocupare. Vorbind despre diferitele
ei locuri de muncã vorbeºte ºi de independenþã, de experimentarea unor noi rutine,
de cunoaºterea unor persoane noi, de colegii ºi colegele ei, dar în mod special de
autonomie. Un proces pe care îl trãieºte în mod particular ºi intens prin prisma faptului
cã este femeie ºi este de etnie romã: „sã fi autonom este marele pas al femeii rome,
sã ieºi în faþã, sã afirmi cã poþi ºi valorezi ceva ºi chiar sã faci acel ceva. De asta
depinde ca femeia romã sã iasã în evidenþã, nu sã stea în spatele bãrbatului. Înseamnã
sã înveþi, sã te autodepãºeºti”.

Experienþa copilãriei a ajutat-o sã aprecieze aceste lucruri ºi altele. Deºi în acele
momente ºi-a trãit copilãria fiind o fetiþã fericitã, acum realizeazã cât de durã a fost
experienþa, „acum realizez cã am avut o copilãrie din lumea a treia”. De aceea apreciazã
de douã ori mai mult educaþia atât a bãieþilor, cât ºi a fetei ei.

Emilia vorbeºte cu multã dragoste de copiii ei ºi cu mândrie în special de fata ei
Melody, de 17 ani, care tocmai a terminat un Program de Calificare Profesionalã
Iniþialã în coafurã cu sprijinul mamei ºi tatãlui ei care „îºi luase angajamentul de a
face prin casã lucrurile pe care eu nu le puteam face numai ca fata sã nu lipseascã
de la cursuri”. Este conºtientã cã astãzi o educaþie ca cea pe care a primit-o ea ar fi
„o aberaþie” ºi încearcã sã îi transmitã principiile de independenþã ºi autodepãºire în
care crede: „autodepãºeºte-te ca femeie romã, nu te mulþumi doar cu ce ai, respectã
poporul nostru, pentru cã din noi femeile se naºte poporul ºi avem obiceiuri foarte
frumoase, iar în limitele acestora, fãrã lipsã de respect, se poate ajunge departe ºi
se poate aprecia mult femeia romã. Putem ajunge foarte departe”. Povesteºte fericitã
cã îºi vede fata foarte echilibratã ºi foarte liberã, cã ºtie cã scopul în viaþã nu este
sã se cãsãtoreascã.

Viaþa de zi cu zi

În fiecare zi, dupã o dimineaþã de muncã în casã în care îºi pregãteºte copiii sã
meargã la ºcoalã, sã aibã mâncare pregãtitã pentru când se întorc ºi în care se
ocupã de alte responsabilitãþi casnice, pleacã în jur de ora 14:00 ºi se îndreaptã
spre trenul care o duce spre Spitalul „Doce de Octubre”. Merge liniºtitã, îi face
plãcere sã se întâlneascã cu colegele ºi colegii ei despre care vorbeºte cu multã
afecþiune ºi de la care afirmã cã aºteaptã „acelaºi lucru pe care îl ofer eu lor -
colegialitate ºi respect, mãcar atât”.

ªi pentru cã în timpul sãptãmânii ajunge târziu acasã, profitã de sfârºitul de
sãptãmânii pentru a frecventa Biserica Evanghelicã, unul din lucrurile cele mai
importante pentru ea: „Apropierea de Iisus în viaþa de zi cu zi a fost un lucru
extrem de pozitiv”.
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În prezent Emilia ºi familia ei nu trec prin momente uºoare. Dupã 16 ani de muncã
la o societate de pavaje, soþul sãu a rãmas fãrã loc de muncã de mai bine de doi ani,
i s-a terminat ajutorul de ºomaj ºi în fiecare zi duce o nouã luptã în cãutarea de fiare
vechi „sau orice se iveºte” cu furgoneta. Deºi se menþine activ ºi ajutã mai mult în
gospodãrie, uneori se demoralizeazã, ºi Emilia este cea care trebuie sã-l îmbãrbãteze,
în timp ce face calcule la fiecare sfârºit de lunã ºi constatã cã banii câºtigaþi „nu ating
nici mãcar mia de euro”.

În ciuda dificultãþilor, Emilia nu se plânge cã ea trebuie sã fie cea care suportã
cheltuielile pentru nouã persoane care trãiesc în prezent în casã cu ea ºi se gândeºte
la contribuþia pe care o aduc situaþia ºi experienþa ei profesionalã valorilor conform
cãrora îºi educã copiii. Explicã foarte mândrã cã „Paco este un exemplu foarte bun
pentru copiii mei, pentru cã îi învãþãm cã un cãmin se þine din aportul a douã
persoane, demonstrându-le cã de bani nu se ocupã neapãrat bãrbatul ºi de
gospodãrie neapãrat femeia”. O adevãratã lecþie care demonteazã nu numai miturile
despre poporul rom, ci ºi rolurile asumate de femei ºi bãrbaþi în toate culturile.
Pentru Emilia este important sã le demonstreze copiii ei „cã pot la fel de bine ºi eu
sã muncesc, ºi cã un bãrbat nu este mai puþin bãrbat dacã dã cu mãtura ºi nu este
mai bãrbat dacã aduce mulþi bani în casã”.

Deºi afirmã cã sunt „o familie atipicã de romi”, recunoaºte moºtenirea importantã
lãsatã de bunicii sãi, pentru cã de la ei pãrinþii sãi au învãþat sã þinã o casã din aportul
a douã persoane, în afarã de faptul cã de la ei ºi-a moºtenit rãdãcinile adânci,
cumpãtarea, respectul. O modalitate de a înþelege responsabilitãþile unei case care are
în spate cel puþin patru generaþii, este ºi astãzi ceea ce copiii sãi vãd ºi trãiesc în
fiecare zi.

Viitorul

Emiliei îi place activitatea pe care o presteazã la locul de muncã, dar spiritul
sãu nonconformist ºi dorinþa sa de autodepãºire o fac sã lupte pentru a deveni
ceva mai mult decât e: „nu mã mulþumesc sã port bolovanul, eu vreau sã-l dirijez”.
Viseazã ca la un moment dat sã poatã avea propria ei firmã, într-un sector care sã-
i permitã interacþiunea cu publicul, cu oamenii, într-un loc care sã-i permitã sã-i
transmitã tineretului rom „cã existã valori, ºi cã se poate ajunge foarte sus fãrã a
renunþa la statutul de rom”.

Însã lucrul cel mai important pentru ea este sã le transmitã copiilor sãi valorile care
sã îi stimuleze ca în viaþa de zi cu zi sã iasã în faþã, „sã ºtie cã trebuie sã fie puternici,
sã lupte pentru ce-ºi doresc, ºi cã vor obþine ceea ce-ºi propun”. O energie optimistã
rezultatã din propria sa emancipare care a fãcut-o sã înþeleagã cã orice procese dau
roade când persoanele sunt însoþite prin viaþã de oameni care sã le înlesneascã
independenþa, fãrã sã le impunã sau sã le soluþioneze aceste procesele experimentate.
De aceea, faþã de copiii sãi doreºte numai sã ºtie sã le dea curajul sã lupte pentru ceea
ce-ºi doresc, „nu sã lupt eu în calitate de mamã, ci eu în spate ºi ei în faþã, sã-ºi facã
singuri viitorul”. Mama lor le va servi drept exemplu.
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JAIRO GABARRI. Gijón.JAIRO GABARRI. Gijón.JAIRO GABARRI. Gijón.JAIRO GABARRI. Gijón.JAIRO GABARRI. Gijón.

Jairo are 24 de ani ºi de la ºase ani
este pasionat de pescuit. O pasiune
care i-a marcat atât traiectoria socialã,
cât ºi profesionalã, trecând de la statutul
de hobby în momentele de stabilitate
profesionalã la o activitate neoficialã
atunci când avea nevoie.

A locuit dintotdeauna în Gijón - La
Calzada, un cartier tradiþional muncitoresc unde îºi au casa bunicii lui cu care trãiesc
„dintotdeauna” mama lui, sora lui mai mare ºi el. Provenit dintr-un tatã rom ºi o mamã
„paya”, îºi trãieºte mândru originile ºi pãstreazã relaþia cu familia tatãlui sãu: „sunt atât
al tatãlui, cât ºi al mamei, ºi foarte mândru de asta”.

Bunicul lui i-a transmis morbul pescuitului: „am început cu bunicul la ºase ani, cel
din partea mamei. Era pescar. Nici nu-mi mai amintesc cum anume mi-am însuºit
acest viciu”. Nu îºi mai aminteºte primul motiv de a se duce la pescuit, dar ºtie cã i-a
plãcut mult. Dar pe cât de vesel este când povesteºte de acel moment, pe atât de trist
ne mãrturiseºte cã acum pescuieºte singur pentru cã bunicul lui „ºi-a pierdut acest
viciu de câþiva ani”. Deºi presupune cã este încântat când îl vede plecând la pescuit,
„din moment ce întotdeauna se uitã sã vadã ce am prins, este surprins când am un
peºte mai mare”.

ªi-a abandonat studiile în clasa a IX-a (învãþãmântul secundar obligatoriu). Deºi în
anturajul lui acest lucru nu era ceva normal, Jairo nu s-a simþit special pentru cã a
abandonat ºcoala ºi a început sã munceascã de la 18 ani. Nu a fost o decizie motivatã
de nevoi, din moment ce mama lui avea un loc de muncã ºi nu aveau probleme
economice, ci motivatã de impresia de plafonare pentru cã nu i-a plãcut sã înveþe. A
fost declicul care s-a activat pentru cã „nu mergea nici înainte, nici înapoi”, iar acest
fapt l-a fãcut sã se înscrie la un curs de instalator care a durat un an ºi la sfârºitul
cãruia a obþinut un loc de muncã. „În loc sã stau acasã, am preferat sã muncesc”, ºi
am dorit sã încep imediat ca sã nu ratez nici ºansa ºi nici experienþa. O decizie care nu
a fost prea greu de luat pentru cã în casa lui a avut întotdeauna susþinerea mamei sale
ºi a restului familiei.

Lui Jairo nu-i place sã stea fãrã sã facã nimic, însã îi place liniºtea. De aceea, în
funcþie de momentul ales, se bucurã de fiecare datã tot mai mult de pescuitul în râu, în
loc de pescuitul în mare unde spune cã e mai multã forfotã, mai multã lume. Râul îi
oferã „naturã, liniºtea apei, pãsãri... calmeazã destul de mult”. Îi place muntele, îi place
sã se plimbe ºi sã vâneze. Are rude în Campo de León ºi se simte bine când se duce
la þarã pentru cã „te resetezi, nu sunt multe maºini ºi nu auzi zgomotele oraºului”.
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Ce începuse ca un hobby la vârsta de ºase ani a sfârºit prin a deveni mediul de
lucru al lui Jairo, pentru cã deºi a abandonat liceul a fãcut un curs de instalator, iar dupã
mai multe locuri de muncã în diferite sectoare Jairo s-a întors tot la pescuit. Este
activitatea care îi place cel mai mult dintre toate cele pe care le-a avut, dar înainte de
a ajunge la aceasta a trecut prin multe alte locuri, ºi aproape întotdeauna prin intermediul
Societãþilor de Activitate Sezonierã (SAS).

Adaptarea la schimbare

Primul lui loc de muncã nu a fost ce s-a aºteptat sã fie. ªi-a încheiat formarea
crezând cã va lucra într-un atelier ºi s-a trezit într-o lucrare „fãcând niºte circuite
de þeavã despre care nu am învãþat la cursuri ºi nu ºtiam prea multe, ºi am fost
dezamãgit”. O primã micã dezamãgire care a durat puþin, pentru cã a învãþat
lucruri noi lucrând. La un moment dat ºi-a dat seama cã îi plãcea sã se ducã la
lucrãri ºi, cu toate acestea, dupã acest prim contract de ºase luni nu a mai revenit
la aceastã ocupaþie.

Jairo a mai lucrat în douã fabrici de ºampanie îmbuteliind cidru sau sortând
merele; ca vânzãtor la magazin; în curãþenia industrialã ºi la un magazin pentru
pescari unde a rãmas cel mai mult pentru cã nu a fost printr-o Societate de Activitate
Sezonierã. Chiar ºi aºa au fost 6 luni de contract. Acesta, împreunã cu locul de
muncã la una dintre fabricile de ºampanie, au fost slujbele care i-au plãcut cel mai
mult. „Locul de muncã pe care l-am avut la fabrica de ºampanie din Castañón mi-a
plãcut pentru cã nu trebuia sã operez atât de multe utilaje, erau zile în care
îmbuteliam, dar erau altele în care mã duceam sã caut mere prin sate cu camionul
ºi asta îmi plãcea pentru cã mergeam prin sate ºi vedeam natura... mi-a plãcut
mult. Apoi am lucrat într-un magazin de articole de pescuit, ºi aici mi-a plãcut, dar
n-am stat decât ºase luni”. ªi odatã urcat în caruselul slujbelor sezoniere s-a învârtit
prin aceleaºi locuri. Pânã când a ajuns la ºomaj.

ªomer, dar nu inactiv

Jairo a avut perioade lungi în care nu a lucrat. Prima oarã nici mãcar nu acumulase
zile de lucru suficiente pentru a putea încasa ºomajul. Datoritã pescuitului ºi nu fãrã
mari eforturi a reuºit sã aibã un venit minim timp de aproape un an. „Mã organizam
cum puteam, trebuie sã-mi caut singur o ocupaþie cotidianã. Am pescuit tot timpul,
iar banii îmi ieºeau din vânzarea calamarilor. Trebuia sã mã duc pe la restaurante, îmi
lua ceva timp ºi uneori bani pentru cã trebuia sã mã duc într-un loc ºi nu-i vroiau, mã
duceam în altã parte ºi aveau deja... pânã când ajungeam în locul potrivit. Odatã nu
am reuºit sã-i vând deloc”.

Din fericire Jairo are rezervele familiei lui, banii încasaþi de mama lui ºi pensia
bunicilor, de aceea în casã, chiar dacã sunt „cam strâmtoraþi”, situaþia lui nu a fost o
problemã. De fapt, veniturile lui sunt în general doar ale lui.
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Între douã intervale de ºomaj a lucrat mai multe luni ca distribuitor de pliante, unul
din locurile de muncã probabil cel mai puþin adaptate personalitãþii sale liniºtite ºi care
crede cã nu i se potriveºte, deºi a încercat. „Am plecat pentru cã nu eram fãcut pentru
asta, uneori oamenii îºi vorbesc urât ºi nu suport asta, era mult stres ºi am zis cã nu-
mi mai trebuie”. ªi cum în acea perioadã începea sezonul calamarilor, Jairo a revenit
pe filiera pescuitului, dar de data asta cel puþin cu dreptul la ºase luni de activitate.

Atunci mama lui i-a sugerat sã se adreseze Fundación Secretariado Gitano ca
sã-l ajute sã-ºi gãseascã un loc de muncã. A rãsfoit ziarele în cãutarea ofertelor
de muncã, pânã când i-au vorbit de cursul de pescar ºi din acel moment i-a fost
foarte clar.

Actualul loc de muncã nu este numai cel care a durat cel mai mult, dar ºi cel
care îi place cel mai mult: „Cel mai mult îmi place sã stau printre peºte, interacþiunea
cu oamenii ºi bineînþeles banii câºtigaþi!”. Aici nu a avut dezamãgiri, deºi începutul
nu a fost unul uºor, „pânã m-am calmat”. În plus, se înþelege bine atât cu colegii,
cât ºi cu ºefii lui.

Viitorul

Nu se gândeºte prea mult la viitor, în tot cazul nu mai departe de expectativele sale
de a continua sã lucreze ºi sã aibã propria lui casã, dar întrebat fiind care sunt visurile
lui, Jairo vorbeºte de un magazin pentru pescari. „Nu m-am gândit niciodatã, dar dacã
tot pui problema mi-ar plãcea sã-mi deschid propriul meu magazin de pescuit. Asta mi-
ar plãcea cel mai mult”.

Dar în acest moment, circumstanþele imediate au întâietate asupra dorinþelor. Iar
acum, chiar dacã circumstanþele sezoniere sunt aceleaºi ca atunci când am început
sã muncesc, Jairo nu mai are 18 ani ºi i se pare din ce în ce mai importantã stabilitatea,
banul câºtigat la locul de muncã: „înainte nu-mi pãsa prea mult pentru cã nu aveam
multe cheltuieli, dar pe mãsurã ce te maturizezi îþi dai seama cã ai nevoie de bani.
Dacã nu ai bani nu poþi face alte lucruri, de exemplu sã mã mut singur, sã mã duc într-
un loc, sã cãlãtoresc...”

Afirmã acest lucru ca un vis lãsat de o parte, improbabil, dar latent. Dupã ce Jairo
abandoneazã conversaþia despre rutinã ºi situaþia lui, vorbeºte despre cât de mult i-ar
plãcea sã cãlãtoreascã, sã descopere Perú-ul, sã pescuiascã acolo... Alþi oameni ºi
alte locuri, dar tot la malul mãrii.
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ÁNGEL GABARRI.ÁNGEL GABARRI.ÁNGEL GABARRI.ÁNGEL GABARRI.ÁNGEL GABARRI.
Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.

Ca mulþi alþi romi obiºnuiþi sã-ºi
câºtige existenþa prin pieþe, lui Ángel i-
ar plãcea sã aibã propria lui afacere.
„Dacã aº câºtiga la loterie mi-aº
cumpãra câteva tarabe de fructe ºi cu
banii câºtigaþi în trei zile aº sta foarte
liniºtit. Nu îi cer mai mult lui Dumnezeu”.

Ángel s-a nãscut în Madrid într-o familie cu cinci fraþi din care niciunul nu a studiat
mai mult de vârsta de 15 sau 16 ani. A locuit mereu în acelaºi cartier ºi uneori ieºea cu
tatãl lui sã vândã „borsete la metrou, la staþia Goya ºi pe prin împrejurimi”. De mai
multe ori i s-a întâmplat sã-l alerge poliþia, o experienþã pe care nu ºi-o aminteºte cu
plãcere, ci cu o senzaþie de injustiþie, “pentru cã nu comiteam nicio infracþiune”.

Astãzi fraþii lui trãiesc în continuare din vânzarea ambulantã, iar el este singurul
dintre ei care munceºte la patron; lucreazã ca ºofer pe o maºinã de mãturat la o
societate de curãþenie subcontractatã de primãrie, „este o slujbã bunã”. Împreunã
cu alt coleg, este singurul rom din echipã, este mulþumit ºi în general nu ar schimba
nimic din situaþia lui profesionalã, cu excepþia unor mici probleme de organizare,
dar „în ceea ce priveºte colegii, relaþiile cu ºeful, programul de muncã… sunt mulþumit,
nu aº schimba nimic”.

Contractul sãu este încheiat numai pentru sfârºitul de sãptãmânã ºi deºi îi place, a
înþeles perfect cã „dacã lucrez acum este pentru cã vânzarea ambulantã o sã se
termine la un moment dat”. Din fericire Mari Carmen, soþia lui, lucreazã ºi ea ca femeie
de serviciu la douã case diferite ºi astfel familia lor reuºeºte sã o scoatã la capãt între
cele douã salarii. Pentru Ángel este important ca amândoi sã lucreze, nu numai pentru
partea financiarã, ci ºi pentru cã se gândeºte la copiii lor: „este important sã vadã cã
lucrãm amândoi pentru cã ºi ei vor trebui sã lucreze într-o zi. Din ce se vede se învaþã”.
Au o fatã de 11 ani ºi un bãiat de 7 ani pe care Ángel îi duce ºi îi ia uneori de la ºcoalã,
având în vedere cã în timpul sãptãmânii nu lucreazã, deºi recunoaºte cã treburile
casei ºi responsabilitãþile pentru copii tot soþia lui ºi le-a însuºit.

Munca ºi partea ei ludicã

Ángel a abandonat ºcoala foarte devreme. „Am renunþat când eram în clasa a VI-a
(învãþãmântul general obligatoriu), am minþit-o pe maicã-mea, dar am fãcut-o pentru
vroiam sã muncesc, vroiam sã am propriile mele lucruri”. La urma urmei, nu i-a mers
rãu. În cartier exista un atelier de tâmplãrie unde „erau recrutaþi bãieþii care abandonau
ºcoala ca sã nu stea pe strãzi sã comitã nelegiuiri”. Li se plãtea 1.500 de pesete pe
sãptãmânã, bani cu care se duceau la cinematograf vinerea sau îºi cumpãrau câte un
hamburger. Îºi aminteºte cu drag ºi cu multã nostalgie experienþa de acolo: „era distractiv
pentru cã eram toþi romi, râdeam mult, aruncam glumiþe celor care intrau în atelier, mai
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puneam câte o bucatã de ºmirghel prin sandviºuri sau îi spuneam noului venit cã
trebuia sã cearã o unealtã care nu exista... o experienþã ºi niºte poante foarte haioase”.

De atunci pânã în prezent, în afarã de tâmplãrie, Ángel a schimbat diferite locuri
de muncã, de la zidar, cel care i-a plãcut cel mai puþin, pânã la ºofer la un magazin
de produse de menaj pentru casã: „slujba pe care o aveam la magazinul de menaj era
bunã pentru cã îmi ieºeau bacºiºuri ºi mi se plãteau diurne, dar am rãmas puþin timp
acolo pentru cã încheiasem contractul cu o societate de activitate sezonierã, iar eu
venisem în locul unei persoane aflate în concediu. Era bine dacã ar fi fost pe o
perioadã mai lungã”. Un an a lucrat ºi ca mãturãtor, dar cel mai convenabil loc de
muncã dintre toate este cel actual „datoritã programului de lucru”. Acum lucreazã
numai la sfârºit de sãptãmânã ºi, deºi este program de noapte ºi nu trebuie sã se
trezeascã dimineaþa, pleacã la servici mereu „foarte grãbit”. Apoi bea o cafea cu
colegii în timp ce li se distribuie zonele.

Astãzi munca nu este ca atunci când a început el ºi nici nu mai are acel spirit ludic,
este vorba doar de a petrece câteva momente plãcute în compania colegilor, deºi
pentru Ángel este important sã aibã o relaþie bunã cu ei pentru cã asta îl ajutã „sã
meargã cu plãcere la servici”. De aceea aºteaptã de la ei acelaºi lucru ca de la el
însuºi, sã se ajute reciproc: „Dacã eu nu pot face un anumit lucru îl fac ei pentru mine,
ºi eu pentru ei. Ne ajutãm mereu unii pe alþii”.

În drumul parcurs pânã aici, Ángel nu s-a simþit deloc discriminat. Crede cã
discriminarea este un fenomen pe cale de dispariþie, cã „asta era înainte, pe vremea lui
Franco”. ªi la fel ca restul societãþii, se uitã la comunitatea sa ºi observã cã lucrurile s-
au schimbat, „existã femei rome care lucreazã la saloanele de coafurã, romi bãrbaþi ºi
femei care lucreazã ca profesori, asistenþi sociali …”. Exemplul i-l oferã fiica lui care
spune cã vrea sã studieze ca sã devinã profesoarã, lucru cu care el este de acord,
deºi zâmbeºte încã sceptic.

Importanþa deschiderii de drumuri

Ángel ar vrea sã le transmitã atât fiicei, cât ºi fiului sãu cã sã munceºti este important
ca sã te simþi cineva în viaþã. El sperã ca mai târziu sã poatã fi autonomi ºi sã-ºi
câºtige existenþa pe propriile lor puteri: „vor fi nevoiþi sã-ºi caute singuri drumul. La
urma urmei sunt copii ºi trebuie sã le faci orice pofte, dar trebuie sã-i stimulãm sã facã
eforturi pentru a cãuta lucrurile de care au nevoie ºi nu sã se mulþumeascã cu cele
lãsate de alþii”. La cum se prezintã lucrurile în prezent, Ángel nu ºtie dacã pe viitor
viaþa copiilor sãi va putea fi alta, „totul depinde de situaþia în care se va afla þara”, dar
între timp îi învaþã cã „noi romii avem drepturi egale cu restul lumii”. Vorbeºte mândru
de poporul sãu ºi în acelaºi timp într-o notã autocriticã afirmã cã “uneori este greu. Ne
este greu sã ne supunem situaþiilor”.

Ángel este un deschizãtor de drumuri în familia lui, iar pentru copiii sãi el reprezintã
un exemplu de iniþiativã în cãutarea de alternative cãtre un ceva care pentru el nu
funcþioneazã, dar lui i-ar plãcea ca ei sã ajungã mai departe, „sã înveþe ºi sã-ºi obþinã
actele de studii. Nu vreau sã fie mãturãtori, vreau sã ajungã cineva în viaþã”.
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14.1.2. Populaþia activã ocupatã autonomã

ANTONIO MORENO siANTONIO MORENO siANTONIO MORENO siANTONIO MORENO siANTONIO MORENO si
JOSEFA CARMONA.JOSEFA CARMONA.JOSEFA CARMONA.JOSEFA CARMONA.JOSEFA CARMONA.
Alicante.Alicante.Alicante.Alicante.Alicante.

Povestesc amuzaþi cã „nu sunt
cãsãtoriþi decât de 19 ani”. Cu cele douã
fete ale lor, Ramona ºi Carlota, familia a
ieºit mereu în faþã cu activitatea de zidar
pe care Antonio a exercitat-o de când era
un puºti ºi s-a apucat sã munceascã
împreunã cu tatãl lui în construcþii. „Am muncit de la 16 ani, iar din punct de vedere
economic am stat mereu bine, am avut casa mea, nu am avut niciodatã nevoie de
ajutor”. De aceea, înainte sã ajungã la ºomaj la începutul crizei, Antonio nu a auzit
niciodatã de Secretariado Gitano sau de programul ACCEDER, „pentru cã nu am avut
nevoie niciodatã de toate astea”.

Când era în pragul ºomajului a cunoscut un bãiat care i-a spus cã Secretariado
Gitano îl putea ajuta, aºa cã s-a dus la ei ºi de atunci l-au ajutat mereu cu o atitudine
pozitivã despre care Antonio povesteºte: „Când am ajuns am rãmas surprins, mã
aºteptam sã întâlnesc alt gen de oameni, pentru cã dacã eºti rom ºi te prezinþi în faþa
oamenilor, te aºtepþi sã fii respins. Am avut o mare surprizã când am vãzut cã erau
extrem de simpatici”. A început sã îºi caute o slujbã de zidar independent. ªi-a fãcut
cãrþi de vizitã pe care le împãrþea în speranþa cã poate se ivea vreo reparaþie sau o
lucrare micã, „dar nu mã suna nimeni ºi m-am gândit cã nu puteam rãmâne la statutul
meu, trebuia sã continui sã deschid uºi pentru a-mi întreþine familia în continuare”.
Mânat de iniþiativa ºi avântul care îl caracterizeazã, a hotãrât ca, la sugestia unui vãr
de-al lui, sã cumpere ºi sã vândã cartofi.

Antonio este prietenos ºi deschis, ºi interacþionând cu oamenii ºi-a dat seama
imediat cã existau multe persoane în vârstã cãrora le era greu sã se deplaseze ca sã-
ºi facã cumpãrãturile ºi depindeau de vecini ºi familie, aºa cã a început sã le ducã
produsele acasã. „De aici mi-a venit ideea sã deschid un magazin cu servire la domiciliu”.
Zis ºi fãcut, s-a dus din nou la Secretariado sã-ºi prezinte ideea, „pentru cã nu ºtiam
care erau primii paºi pe care trebuia sã-i fac ºi nici nu ºtiam nimic despre asta”.

De la vis la faptã

ªi pentru Secretariado a fost o provocare, era prima datã când se angajau într-un
astfel de proiect. Multã lume viseazã sã aibã propria lor afacere, dar Antonio ºi Josefa



164

POPULAÞIA ROMÃ DIN SPANIA ªI DIN ESTUL EUROPEI •  OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ  ªI INTEGRAREA SOCIALÃ - 2011

vroiau sã treacã de la vis la faptã. „Aici am început o nouã etapã din viaþa noastrã, un
nou viitor, unde nu mai era un vis. Pentru cã existã visuri pasagere foarte frumoase,
dar care nu se realizeazã pentru cã þi-e fricã sau nu ºtii de unde sã începi. Eu i-am
povestit soþiei mele, iar ea mi-a spus cã meritã sã luptãm pentru asta”.

Recunosc cã le-a fost fricã, dar entuziasmul estompeazã orice fricã ºi treptat
proiectul a început sã prindã contur ca ceva real. În plus, era prima datã când aveau
amândoi un proiect de asemenea anvergurã: „a fost o experienþã foarte frumoasã,
pentru cã am fost amândoi”. A venit momentul bugetelor, cãutãrii de spaþiu, cumpãrãrii
de materiale... Printr-o întreagã reþea de contacte au obþinut o casã de marcat, rafturi,
un cântar... ºi spaþiul. Un proces îndelungat de aproape un an în care Antonio ºi-a
cheltuit pensia de ajutor familial, iar familia lui trãia din vânzarea de cartofi. Josefa
povesteºte cã „ne-a fost greu uneori, am avut ºi lipsuri, dar când simþeam cã nu mai
pot eu mã încuraja el pe mine, ºi când simþea cã nu mai poate el îl încurajam eu pe
el. Asta ne mai rãmânea”. Speranþa.

Magazinul ºi emoþia deschiderii lui s-au concretizat, dar nu era decât începutul.
Visul lor depãºea graniþele a ceea ce aveau deja, pentru cã îºi doreau sã deschidã alt
local în cartierul lor, la cele o mie de locuinþe, pentru care trebuia sã solicite ajutorul
Primãriei. Rãspunsul negativ îl aveau deja, dar mai aveau ºi recent inauguratul magazin
ºi trebuiau sã încerce. ªi au reluat procesul de documente, proiecte, cereri... „Noi
aºteptam un „nu”, Simarro de la Acceder aºtepta ºi el un „nu”... iar într-o zi ne-au sunat
ºi ne-au spus cã s-a aprobat, cã ne acordau spaþiul! Însã ni l-au dat doar cu patru
pereþi, trebuia sã construim o toaletã, o cãmarã, sã punem instalaþia sanitarã, sã tragem
curentul electric, sã vãruim, sã punem podea... pentru cã nu avea nimic”.

A fost un moment de bucurie ºi nervi, dar ºi de luare a unor decizii dificile. În celãlalt
magazin, cel deschis de curând, plãteau 300 de euro pe chirie, iar pentru asta trebuiau
sã facã o nouã investiþie, nu doar economicã de materiale ºi manoperã, ci mai ales de
energie. „Aveam experienþa magazinului anterior cu care ne-am zbãtut mult, iar acum
trebuia sã luãm din nou decizia sã închidem ca sã deschidem afacerea asta, ºi sã
luãm totul de la zero. Ne-am tot gândit”. Au trecut prin momente de descurajare, dar
pânã la urmã au luat decizia sã închidã magazinul ºi sã investeascã aceºti 300 de
euro pe lunã în noul proiect ca sã cumpere materiale, cãrãmidã, ciment, sã plãteascã
taxele lunare la Primãrie ºi sã-i plãteascã pe Arhitecþii fãrã frontiere care realizeazã
proiectul tehnic la un preþ mai mic decât cel de pe piaþã.

O afacere de familie

Azi Antonio vinde zarzavaturi în timp ce lucreazã la local. Lucrãrile le executã
singur aproape pe toate, punând în aplicare toþi anii de experienþã acumulatã în
construcþii. Ideea e ca toatã familia sã tragã pentru aceastã afacere, „eu distribui la
domiciliu, iar soþia ºi fetele mele se servesc clienþii în local. Pe fete le voi angaja ca sã
poatã cotiza la Stat, astfel încât sã-ºi facã un viitor al lor”.
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Între timp, pânã când se finalizeazã localul ºi îl vor putea deschide, nu le este deloc
uºor ºi sunt conºtienþi cã trebuie sã mai strângã cureaua ºi sã mai depãºeascã emoþiile.
Au existat momente de crizã, de lipsuri, de necazuri, de descurajare... „Vrem sã
întreþinem familia ºi sã ne pãstrãm afacerea, dar asta nu vine fãrã nervi ºi sudoare. Mai
facem câte o ºedinþã de familie pe unde apucãm ºi vorbim, asta se poate, asta nu se
poate”. Iar în momentele de bucurie petrec în primul rând cu cei care le-au oferit sprijinul,
în momentele dificile este de douã ori mai importantã pentru ei tovãrãºia, ºi cu o
inteligentã dovadã de bun simþ recunosc cã „uneori ne încãpãþânãm pe un anumit
lucru, însã existã o rezolvare pentru toate, poate cã nu o vedem ºi atunci avem nevoie
ca alte persoane sã ne spunã asta”. Faptul pe care nu îl pierd niciodatã din vedere este
cã luptã pentru viitorul lor. Al lor ºi al fetelor lor.

Ramona ºi Carlota nu s-au mai dus la ºcoalã de la 13 sau 14 ani, în momentul în
care trebuiau sã treacã de la ºcoala generalã la liceu. Antonio ºi Josefa încã se mai
îndoiesc de pertinenþa deciziei lor ºi deºi Antonio este de pãrere cã „nu am procedat
deloc bine”, Josefa justificã acest fapt explicând cã „nici nu am vãzut din partea lor cã
ar avea tragere de inimã, cã le pãsa de ºcoalã”, deºi Ramona, cea mai mare, vrea sã-
ºi ia mãcar diploma de studii ºi permisul de conducere, iar uneori vorbeºte despre cum
ar fi sã devinã coafezã. Însã acum expectativele celor douã fete se îndreaptã spre
sarcinile pe care le vor avea la magazin. Pãrinþii lor spun cã „sunt entuziasmate, îºi
imagineazã cum servesc clienþii”, dar Josefa adaugã cã i-ar plãcea ca Ramona sã ia
iniþiativa de a-ºi deschide la un moment dat propriul ei salon de coafurã: „sincerã sã fiu,
mie mi-ar plãcea”.

Gestionarea provocãrilor

Pentru fiecare membru al familiei sã se implice în afacere înseamnã o provocare
diferitã, dar este de-a dreptul admirabil efortul depus de Josefa. Ea practic nu a fost la
ºcoalã, „la 13 ani era în clasa a doua cu copiii mici, unde doamna mã punea sã stau
lângã ea, iar când ieºea îmi zicea ‘Carmona, tu rãmâi în clasã’”. Erau 3 fraþi ºi 2 surori
dintre care ea era cea mai mare, aºa cã a trebuit sã-ºi asume multe responsabilitãþi
când tatãl ºi fratele ei se duceau pe ºantier sã lucreze, iar mama ei se ducea în piaþã
sã vândã dresuri ºi ºosete. „Eu aveam grijã de sora mea de câteva luni, trebuia sã fac
curat, sã spãl, m-am ocupat de toate, doar de mâncare nu fãceam pentru cã mama nu
mã lãsa, îi era fricã sã nu mã ard”. Pânã când s-a mãritat la 27 de ani, „toatã viaþa am
fãcut curat ºi am avut grijã de fraþii mei”.

În ciuda faptului cã nu are multe studii, este hotãrâtã sã participe la afacerea de
familie. Înfruntã cu încãpãþânare ºi emoþie, dar ºi cu nervi, provocarea de a învãþa
mersul lucrurilor, începând cu calculatorul ºi casa de marcat: „imagineazã-þi câþi nervi
aveam, erau nopþi în care nu dormeam. Mi-era fricã ºi eram panicatã”. Dar a învãþat
multe în cele patru luni în care au avut prima afacere, atât despre gestiune, cât ºi
despre importanþa lucrurilor care reprezintã mai mult decât situaþia financiarã, „pentru
cã sunt mulþi oameni, în special bãtrânii, care vor sã stea de vorbã, ºi le place sã le
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povesteºti lucruri, ºi îi mai întrebi cum se simt... toate micile atenþii faþã de clienþii care
intrã în magazin. Cu tine se mai descarcã”. Iar una din trãsãturile Josefei este
sociabilitatea ºi zâmbetul generos. Amândoi au înþeles cã aduc afacerii lor calitate
umanã. Iar asta alãturi de credinþa lor religioasã care face parte din energia ce îi ajutã
sã meargã mai departe.

Antonio ºi Josefa, caractere nonconformiste ºi luptãtoare ºi spirite generoase (le-
au oferit cartofi sau pui celor la care au vãzut cã nu le puteau plãti serviciile), sunt
deschizãtori de drumuri. Sunt un exemplu de constanþã, demnitate ºi iniþiativã pentru
poporul lor. Ei ºtiu cã ai voie sã visezi, sã-þi urmezi visul ºi, cu sprijin ºi rãbdare, sã îl
atingi. Asta îºi doresc: „ca experienþa noastrã sã poatã servi celorlalþi, ca oamenii sã
se însufleþeascã, sã vadã aceste circumstanþe, ºi cã uºile nu stau mereu închise, cã
întotdeauna se întrevede o nouã zi la orizont. Sper sã mai fie romi care sã ia iniþiativa
pe care am luat-o eu, care sã lupte pentru ce-ºi doresc, pentru viitorul ºi libertatea lor”.
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14.1.3. Populaþia ºomerã

PIEDAD SILVA. Madrid.PIEDAD SILVA. Madrid.PIEDAD SILVA. Madrid.PIEDAD SILVA. Madrid.PIEDAD SILVA. Madrid.

Colegele ºi colegii de la cursul de
bucãtar pe care l-a absolvit Piedad
vorbesc despre ea ca fiind prietena
onestã ºi mereu cu zâmbetul pe buze.

S-a nãscut în Extremadura de unde
sunt pãrinþii ei, dar trãieºte de la 7 - 8
ani în districtul Latina din Madrid. O
mare parte din copilãrie ºi-a petrecut-o
în Las Mimbreras, „un cartier aflat la marginea lumii, dar cu oameni liniºtiþi. A urmat
apoi Barrio de Abajo care a devenit destul de rãu famat”. I-au repartizat în cartierul
Caño Roto unde trãieºte ºi în momentul de faþã: „Odatã ajunºi aici, am început o
nouã viaþã”.

Este maturã ºi hotãrâtã, ºi chiar dacã nu ºtie bine sã scrie ºi sã citeascã, de
când era micã a înþeles cã vroia sã munceascã, sã-ºi obþinã permisul de conducere,
sã fie activã. O decizie pentru care în primã instanþã nu a beneficiat de prea mult
suport. Pãrinþii ei nu vroiau sã o lase sã lucreze, „îmi spuneau sã nu munceºti,
chiar dacã te vei afla în faþa multor uºi nu te vor primi când vor afla cã eºti romã.
Eu le-am spus cã nu se poate, cã voi încerca”. De atunci a schimbat multe slujbe
despre care vorbeºte cu mândrie ºi satisfacþie.

Însã Piedad a muncit dintotdeauna, în casã ºi în piaþã cu pãrinþii ºi fraþii ei: „De
multe ori ieºeam eu ºi fraþii mei ºi le spuneam pãrinþilor sã rãmânã cã mergem noi
în piaþã”. Deja de la 18 ani a hotãrât sã se angajeze cu vecina ei în comercializarea
de lenjerie intimã pe care o cumpãra dintr-un magazin ºi apoi o vindea la suprapreþ
prietenelor ei ºi altor persoane pe care le cunoºtea în Vallecas unde lucra tatãl sãu.
În urma acestei iniþiative, a obþinut primul ei contract într-un magazin de articole de
îmbrãcãminte aproape de casa ei, unde le-a lãsat un CV ºi a lucrat timp de un an
de zile. O experienþã din care a învãþat nu numai cum sã þii o afacere, ci ºi despre
cum funcþioneazã ideile preconcepute ale oamenilor: „M-a angajat un chinez. Eu
credeam înainte cã toþi chinezii sunt la fel, dar acolo mi-am schimbat pãrerea.
Credeam cã toþi romii suntem bãgaþi în aceeaºi oalã, însã omul acesta s-a purtat
foarte frumos cu mine”.

ªi-a împãrþit sarcinile cu alte douã chinezoaice, un brazilian ºi un român, ºi în
pofida nivelului sãu de studii destul de scãzut a avut încredere în experienþa ei ºi în
capacitatea de a se autoperfecþiona, „pentru cã cei mai buni vânzãtori suntem noi
oamenii din pieþe, pentru cã interacþionãm mult cu oamenii, ºi în plus noi romii
avem chestia asta… avem un ºarm al nostru.”
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Educaþia

Piedad a început ºcoala târziu ºi a abandonat-o pe la 12 sau 13 ani, „ideea e cã mã
duceam o zi ºi lipseam trei”. Îºi aminteºte cu drag ºi recunoºtinþã de profesoara ei care
o aºeza lângã ea ca sã o ajute. „M-a învãþat tot ce ºtiu, îi voi fi recunoscãtoare toatã
viaþa. Se numea Trini ºi era din Extremadura”.

Acum vrea „sã înveþe bine” ºi povesteºte cã i-ar fi plãcut sã ºtie sã scrie ºi sã
citeascã mai bine ºi sã înveþe istorie, pentru cã îi plac castelele ºi viseazã sã vadã
lumea, deºi i se tot spune cã „o fatã romã nu poate face asta”. Încearcã sã nu îi
reproºeze mamei ei decizia de a nu o lãsa sã-ºi continue ºcoala ca pe fraþii ei, iar pe ei
îi îndeamnã sã-ºi dea mai mult silinþa: „le zic mereu, ce, vrei sã fi un incult ca mine? Fii
ce vrei sã fii, dar trebuie mãcar sã încerci, sã îºi propui.”

Identitatea

„Eu nu am vrut sã fiu… sã stau la cratiþã. Cred cã se pot face alte lucruri, se pot
învãþa alte lucruri, iar prin asta nu cred cã sunt mai mult romã decât altele care stau la
cratiþã”. Astãzi Piedad ºi-a luat permisul de conducere, se duce la muncã ºi în multe
locuri cu maºina, duce o viaþã autonomã ºi are grijã sã se ducã la Biserica Evanghelicã
ºi sã-ºi pãstreze valorile rome pe care tatãl ºi mama ei i le-au transmis. „Ei mi-au oferit
respect ºi m-au educat. Sunt romi autentici, deºi în zilele noastre condiþia noastrã
evolueazã. Ne ºtim principiile ºi mai ºtim cã nu trebuie sã renunþãm la statutul de romi
dacã vrem sã facem multe lucruri.”

Deschizând drumuri, lucrând, ºi chiar dacã nu este mãritatã, Piedad se simte
bine cu ea însãºi: „eu ºtiu ce sunt ºi de aceea cred cã pãrinþii mei îmi acordã atâta
încredere”. O încredere pe care ºi-a câºtigat-o cu eforturi ºi perseverenþã din
momentul primei ei slujbe în care îi spuneau cã e nebunã ºi cã nu o sã reziste prea
mult, pânã în momentul în care au vãzut cã aportul sãu la economia familiei s-a
dovedit fundamental în momente grele.

ªtie cã nu este un lucru obiºnuit în anturajul ei, „pentru cã scopul femeii rome este
sã se mãrite. ªtiu foarte bine asta, pentru cã este important sã întemeiezi o familie ºi
sã þii o casã, dar mã gândesc cã mai sunt ºi alte lucruri pe lumea asta”.

Discriminarea

Când Piedad avea 20 sau 22 de ani, pãrinþii ei au hotãrât sã se întoarcã sã locuiascã
în Extremadura atunci când tatãl ei a rãmas fãrã loc de muncã. „Acolo ºi-au cumpãrat
o casã ºi au început comerþul în piaþã pentru cã era mult mai uºor prin acele locuri”.
Dupã ce a locuit doi ani cu ei, a hotãrât din nou sã-ºi caute o slujbã în Madrid. Cu
ajutorul pãrinþilor, a obþinut mai multe slujbe ca agent de vânzãri la domiciliu ºi ca
recepþioner al unei clãdiri, „unde multã lume mã întreba, iar eu le rãspundeam cã aºa e,
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sunt romã. Un bãiat mã striga mereu „þigãncuºa” iar eu începeam sã râd”. În familia
ei nu încetau sã se minuneze. „Mureau de râs când le povesteam de slujba mea ca
recepþioner, îmi ziceau, dacã nu ºtii sã scrii ºi sã citeºti, cum îþi faci treaba. Iar eu
le rãspundeam, pãi încerc, ce altceva sã fac”. Piedad întotdeauna a încercat.

Apoi a obþinut o slujbã care i-a plãcut foarte mult ºi unde a stat cel mai mult, ca
vânzãtoare în ‘La Fábrica de Chocolate’, o unitate alimentarã în centrul comercial
Isla Azul. „Cea mai frumoasã experienþã din viaþa mea”. A obþinut-o cu ajutorul lui
Estrella, pastor evanghelic la biserica din cartierul Pan Bendito, ºi a lucrat cu o altã
fatã romã de care-ºi aduce aminte cu plãcere. „Mulþi romi ne întrebau dacã unitatea
aceea era a noastrã, le spuneam cã nu ºi atunci ne întrebau cum am obþinut slujba,
le spuneam, pai fie din întâmplare fie pentru cã aºa a vrut Dumnezeu”. Însã patronul
a trebuit sã închidã unitatea, iar Piedad a trecut brusc de la fericire la înfruntarea
unei realitãþi ºi mai discriminatorie.

A fost angajatã la o societate de produse congelate unde dupã o perioadã de
probã i-au spus cã erau mulþumiþi de ea, au chemat-o sã semneze contractul definitiv.
„M-au întrebat dacã eram romã ºi le-am spus cã nu”. Dar pentru cã nu aveam nimic
sã le ascund, i-am recunoscut funcþionarei cã eram romã. Dupã doar trei sau patru
zile, Piedad a fost concediatã pe motiv cã se miºca prea încet. „A fost cea mai
urâtã experienþã din viaþa mea, cea mai urâtã! M-au umilit mult, m-au subestimat ºi
am fost foarte nervoasã, m-am simþit neputincioasã.” Este conºtientã cã a fost
victima unui act discriminatoriu, dar aceastã experienþã a fãcut-o sã fie mai puternicã:
„Le-am spus cã dacã o uºã mi se închide, mi se va deschide o fereastrã ºi nu
vreau sã lucrez cu astfel de persoane, nu vreau sã lucrez cu voi”.

În prezent Piedad îºi clãdeºte un nou viitor, fãrã sã-ºi piardã avântul, entuziasmul
ºi veselia ce o caracterizeazã. Tocmai a terminat un curs de bucãtar ºi este
bucuroasã cã a început sã practice cunoºtinþele dobândite în bucãtãria unei ºcoli
generale. Ar dori sã poatã lucra aici ºi sã-ºi câºtige în continuare autonomia. „Sunt
o persoanã care nu are nevoie de nimeni, prefer sã-mi câºtig totul prin propriile-mi
forþe ºi sã spun, uite asta am câºtigat-o eu, asta am învãþat-o eu, asta am fãcut-o
eu”. Cu aceastã convingere apreciazã enorm ceea ce i-au adus deciziile luate ºi
traseul parcurs pânã acum din punct de vedere profesional: „Prima oarã când am
plecat în concediu, mã gândeam, Doamne, dacã m-aº fi mãritat nu aº fi fost acum
aici. ªi la acelaºi lucru mã gândesc când cunosc atâtea persoane importante în
viaþã care mi-au oferit afecþiune, prietenie, înþelepciune…”

Fãrã sã fie cu adevãrat conºtientã de exemplul pe care îl reprezintã pentru
multe femei rome, zâmbeºte ºi se întoarce mereu cãtre revendicarea originilor ºi
libertãþii sale: „Nu încetez sã fiu romã dacã sunt ceva mai mult. ªi asta o sã-i învãþ
pe copiii mei ca sã nu uite niciodatã cine sunt, cultura noastrã, dar o sã-i sfãtuiesc
în acelaºi timp sã fie întreprinzãtori, sã aibã un viitor, sã nu se plafoneze”.
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JONATHAN GABARRI.JONATHAN GABARRI.JONATHAN GABARRI.JONATHAN GABARRI.JONATHAN GABARRI.
Valladolid.Valladolid.Valladolid.Valladolid.Valladolid.

Jonathan este zugrav ºi dintre cei
trei fraþi el este cel mai mare. În familia
lui lucreazã atât tatãl, cât ºi mama lui,
el ca vânzãtor de fructe ºi ea ca femeie
de serviciu. În fiecare zi, dupã ce
fiecare dintre membrii familiei pleacã
spre responsabilitãþile lor cotidiene,
pentru Jonathan începe o nouã zi de cãutare a unui loc de muncã.

A învãþat pânã la vârsta de 16 ani, când a decis sã abandoneze ºcoala pentru
a face un curs de zugrav. La 17 ani el deja muncea: „în urma absolvirii cursului
mi-am gãsit deja de muncã la o societate. Nu puteam sã fac ore suplimentare
pentru cã eram încã minor. Am început la Spitalul din Valladolid, era foarte frig
pentru cã era iarnã, dar era bine”. Era cel mai tânãr din societate ºi era fericit cã-
ºi câºtiga primii lui bani, deºi astãzi spune cã îi pare rãu cã s-a lãsat de învãþãturã,
„pentru cã fãrã o diplomã în buzunar nu eºti nimic”.

O traiectorie profesionalã marcatã de crizã

În scurta sa traiectorie profesionalã Jonathan a lucrat aproape întotdeauna ca
zugrav, iar printre diferitele slujbe pe care le-a avut cea care a contat cel mai mult
ºi i-a adus cele mai mari satisfacþii a fost prima, „pentru cã atunci au început sã
mi se deschidã porþile, într-un moment în care nimeni nu dãdea doi bani pe un
puºti de 17 ani”. Slujba asta a obþinut-o în urma recomandãrii realizate de
Prefectura din Valladolid, unde a fãcut cursul de zugrav. Conºtient de importanþa
unui sprijin în viaþã, îºi aminteºte cu mare plãcere de rolul jucat de profesorul
sãu: „profesorul de atelier a fost una dintre persoanele cele mai importante pentru
traiectoria mea profesionalã, Emilio a fost cel care m-a învãþat tot ºi cel care a
pariat pe mine. Cei de la societate au cerut doi bãieþi, iar el a zis tu ºi tu, ceilalþi
bãieþi nu, iar pentru asta ºtiu cã trebuie sã îi mulþumesc”.

Dar societatea s-a închis „ºi pentru cã am început sã lucrez când s-a declanºat
criza, am avut ghinion”, iar Jonathan a mai schimbat alte cinci locuri de muncã
din care patru ca zugrav cu un autonom care l-a angajat ºi unul într-o fabricã de
frâne ºi sisteme care nu i-a plãcut foarte mult pentru cã „era mai mult sclav,
trebuia sã faci multe lucruri într-un timp foarte scurt ºi nu te puteai opri deloc, opt
ore neîntrerupt”. Trebuia sã lucreze pe ture ºi cel mai greu era când îi venea
rândul sã lucreze de noapte, de la 10 la seara la 6 dimineaþa, „dar nu puteam
decât sã mã conformez”.
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A profitat de toþi aceºti ani ºi a fãcut câteva cursuri: „am fãcut o grãmadã de
cursuri. Prin Secretariado Gitano am fãcut un curs de punct de vânzare, unul de
întreþinere ºi unul de iniþiere în sudurã; apoi cu INEM am mai fãcut un curs de
informaticã. Dar nu mi-au dat diplomã”.

ªomajul

De aproape douã luni Jonathan nu lucreazã ºi este cea mai lungã perioadã de
ºomaj de când ºi-a început viaþa profesionalã. Este puþin, dar spune cã zilele devin
prea lungi ºi deja începe sã se descurajeze, însã fãrã sã renunþe sã spere: „te duci
la un interviu ºi îþi spun „nu”, apoi te dezarmezi, în ziua urmãtoare te duci alt
interviu, ºi cauþi, ºi cauþi... ºi la un moment dat gãseºti”.  A înþeles cã aceastã
experienþã l-a ajutat sã preþuiascã mai mult munca. „Dacã înainte o preþuiam cât de
cât, acum realizez cât de importantã e. Când ai un loc de muncã, parcã nu îi dai
atâta importanþã, dar când nu îl ai, ajungi sã-l preþuieºti”.

Situaþia de ºomaj în care se aflã Jonathan nu este marcatã doar de alternanþa
sentimentelor de speranþã ºi demoralizare, ci ºi de certitudinea cã statutul sãu
de rom îi condiþioneazã ºansele: „te duci la interviu ºi îþi dai seama dupã gesturi
ºi modul în care þi se vorbeºte. Þi se spune cã au gãsit deja un om, chiar ºi fãrã
sã fi trecut prin interviu, ºi ieºi de acolo ºi imediat intrã altul dupã tine, îþi dai
seama de toate astea, le vezi”. Apoi mai adaugã cã asta nu se întâmplã peste tot
ºi cã situaþia se schimbã deºi e un drum lung de parcurs. „Oamenii vor deveni
mai deschiºi, te vor cunoaºte mai bine, îºi dau seama cã nu toþi suntem la fel.
Dar discriminarea va continua sã existe, nu în aceeaºi mãsurã ca înainte, dar va
fi acolo”. Din fericire la unul din locurile de muncã nu a simþit deloc povara
discriminãrii, ci „din contrã, m-au sprijinit”.

În ciuda tuturor acestor lucruri, rãmâne motivat, mai ales acum când este pe
punctul de a se însura, cãutându-ºi casã ºi având toate expectativele orientate
spre obþinerea unui loc de muncã ºi întreþinerea familiei lui. Este fericit cu situaþia
aceasta ºi, deºi nu are decât 21 de ani, se comparã cu fretele lui ºi se simte matur:
„sunt bãtrân, între ghilimele, pentru cã fratele meu a pierdut un an ºi are 17 ani. Eu
am ºtiut sã mã învârt mai bine, am ºtiut sã trãiesc mai mult, oricât de tânãr ai fi tot
ajungi sã te cãieºti”.

Perspective

Pentru moment nu vrea sã cearã ajutorul de ºomaj, chiar dacã are dreptul la ºase
luni, „dar nu mã intereseazã sã încasez un ºomaj, nu-mi place ideea. Prefer un loc de
muncã”. Are o ofertã ca teleoperator ºi probabil cã se va angaja pe acest post, deºi
spune cã „nu e mare lucru pentru cã nu-þi conferã o siguranþã, dar asta e”.
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I-ar plãcea sã gãseascã altceva, ca zugrav, dar în vremurile astea a învãþat
sã preþuiascã ceea ce are indiferent de cât de puþin ar fi ºi a mai învãþat cã dacã
munceºti, indiferent pe ce post, asta îþi va aduce independenþa de care ai nevoie:
„sã nu trebuiascã sã depind de nimeni, sã contez pentru ceea ce sunt, ºi sã nu
stau niciodatã în spatele unuia sau altuia”.

În orice caz ºtie cã, indiferent de situaþie, este norocos cã se bazeazã pe
sprijinul permanent al familiei lui care l-a susþinut mereu în deciziile luate. Aºa
cum uneori el a fost cel care a contribuit financiar la bunãstarea familiei „chiar
dacã nu aveau nevoie, dar sunt foarte încãpãþânat”, acum ºtie cã pãrinþii lui îi vor
oferi „din toatã inima” lucrurile de care va avea nevoie. Se gândeºte ºi la
eventualitatea în care, dacã el nu va gãsi de lucru, va munci soþia lui. Este de
altfel o situaþie care nu i se pare deloc ciudatã pentru cã aºa a vãzut acasã,
mama lui a muncit mereu în afara gospodãriei lor. „Dacã va trebui sã munceascã
ea pentru cã e mai mult de lucru pentru ea, atunci aºa va fi, nu vãd nimic rãu în
asta. Nu trebuie sã fi îngust la minte.”

Indiferent de ce se va întâmpla, deocamdatã mizeazã pe entuziasmul,
experienþa ºi ceea ce i-a adus aceasta: „maturitatea” lui.
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NOEMÍ MANZANO.NOEMÍ MANZANO.NOEMÍ MANZANO.NOEMÍ MANZANO.NOEMÍ MANZANO.
Oviedo.Oviedo.Oviedo.Oviedo.Oviedo.

Într-o zi obiºnuitã Noemí se trezeºte,
face curat ºi se ocupã de treburile
casei; la ora 16:00 îºi ia fraþii de la
ºcoalã ºi îi aduce acasã, iar dupã-
amiaza se duce la bisericã sau acasã
la una din prietenele ei. Ai zice cã este
exemplul tipic al oricãrei fete de vârsta
ei, dacã nu ar fi una din puþinele femei rome din Spania titulara unei diplome
universitare ºi în cãutarea unui post de profesor.

Familia i-a oferit destule exemple de urmat. Mama ei a studiat pedagogia ºi este
învãþãtoare, iar tatãl ei este mediator sanitar ºi în acest moment pune în aplicare un
proiect pentru deschiderea unei ºcoli de PNL (programare neurolingvisticã) ºi instrucþie.
Nu sunt singurii deschizãtori de drum, pentru cã i-a mai servit drept model ºi un vãr de-
al ei care, dupã ce s-a lãsat de ºcoalã ca sã lucreze cu tatãl lui, a hotãrât sã dea
examenul de admitere la universitatea pentru persoanele peste 25 de ani, iar acum
este educator social. „A studiat la Harvard ºi tot nu se opreºte din învãþat”.

La început nu s-a gândit sã urmeze acest drum. Plãnuia sã abandoneze pregãtirea
pentru bacalaureat ca sã facã un curs de doi ani de Formare Profesionalã, „dar mama
mi-a spus, mai stai un an ºi-þi termini studiile, apoi o sã ai mai multe opþiuni ºi va fi mult
mai bine”. Acum este titulara unei diplome de mai bine de 6 luni ºi i se pare cã cei trei
ani au trecut în zbor.

Îi place sã citeascã ºi de micã a participat la nenumãrate activitãþi, „îmi plãcea mult
sã înot, am participat de micã la cursuri de desen ºi am luat ore de pian. Îmi place
foarte mult ºi filozofia”. Povesteºte cã tatãl ei are multe cãrþi, deºi ea nu mai citeºte
cum citea înainte. Este activã ºi veºnic agitatã, ºi este conºtientã de exemplul pe care
îl oferã multora, începând cu fraþii ei, care „povestesc tuturor cã sora lor este la
universitate. Fratele meu de 10 ani mi-a spus „vreau sã mã duc la universitate ca tine,
o sã fiu primul rom care se duce la universitate”, mi-a fãcut plãcere sã-l aud vorbind.
Mai am un vãr de 10 ani care spune cã vrea sã fie ca mine”.

Singura romã din universitate

În clasa lui Noemí nu ºtia nimeni cã este romã, iar unii credeau „cã e maurã sau
arabã”. Ea nu le dãdea importanþã ºi nici nu comenta, dar povesteºte cã „având în
vedere cã nu ºtiau, vorbeau urât despre romi, pânã când le-am spus într-o bunã zi ºi au
rãmas…”. A experimentat ºi efectele prejudecãþilor propriei ei profesoare care la una
din orele de pedagogia educaþiei explica cum trebuiau trataþi romii adãugând cã „sunt
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foarte murdari, cã trãiesc pe strãzi, cã sunt rãi, cã furã… copiii se uitau la mine, dar nu
am zis nimic ca sã nu-i deranjez ora. Am aºteptat sã termine ºi m-am dus la ea, i-am
zis cã sunt romã ºi cã am o casã în care trãiesc, nu vin murdarã, încerc sã-mi caut un
loc de muncã, nu fur ºi nu sunt scandalagioaicã. A amuþit ºi mi-a cerut mii de scuze”.

ªi uite aºa, eliminând barierele prejudecãþilor, Noemí ºi-a obþinut diplomele an dupã
an, „în ultimul an mi s-au acordat calificative de bine ºi foarte bine”. Acesta a fost ºi
anul care i-a plãcut cel mai mult, „ºi profesorii au fost foarte drãguþi cu mine”. Însã
prejudecãþile vin din douã sensuri, iar Noemí încearcã sã le elimine ºi pe cele care vin
din partea propriei sale comunitãþi în rândul cãreia mai existã mulþi care îi spun cã e
„paya”, un cuvânt care, aºa cum ne mãrturiseºte, pe ea o face sã se simtã prost. Deºi
„existã în egalã mãsurã oameni care îmi spun cã sunt „paya” ºi oameni care se bucurau
vãzându-mã spunând cã îi fac cinste poporului rom”.

Adevãrul este cã Noemí se simte diferitã. De multe dintre persoanele rome pe care
le cunoaºte, dar ºi de „payos”. Este de pãrere cã „femeile rome au o minte foarte
îngustã, gândesc întotdeauna de rãu. Te vãd cã te duci la ºcoalã, sau cã pleci de acolo,
sau te vãd cu un grup de colege sau colegi ºi nu le convine”. Vorbind de „payas” spune
cã „au mai multe libertãþi, pentru cã indiferent dacã vrei sau nu, statutul de rom este
protejat de legi, ºi asta îþi este foarte clar”. Un lucru îi este foarte clar ºi ei, indiferent de
cât învaþã, întotdeauna va ºtii cã trebuie sã-ºi respecte pãrinþii ºi obiceiurile lor rome.

ªi fãrã sã înceteze sã-i surprindã atât pe „payos” ºi pe romi, cât ºi sã-ºi caute un
loc de muncã, s-a înscris într-un institut universitar pentru a urma un curs postuniversitar
de religie evanghelicã. Mai are doi ani de studiu, „dar mama zice cã pot sã mai tai unul
pentru cã este un curs la distanþã ºi pot þine ritmul. M-am împotmolit aºa cã mai învãþ
puþin, pentru cã dacã nu înveþi, mintea îºi pierde exerciþiul…”

Dacã a avut puterea sã ajungã pânã aici ºi sã continue sã înveþe, nu înseamnã cã
uneori Noemí nu a trecut prin momente de descurajare în care nu s-a simþit la locul ei,
„iar faptul cã nu vedeam niciun rom în acelaºi loc în care eram eu, mã descuraja destul
de mult”. Dar datoritã sprijinului ºi încurajãrilor permanente din partea mamei ei ºi
datoritã propriei ei voinþe, a depãºit toate obstacolele.

Întoarcerea la ºcoalã

O ironie a sorþii a fost cã Noemí a ajuns sã-ºi facã stagiul de practicã la aceeaºi
ºcoalã unde a studiat ºi pe care o frecventeazã acum fraþii ei. „M-am întâlnit cu
profesoara de acum 20 de ani. Când m-a vãzut a fost extrem de surprinsã”. I-a plãcut
mult aceastã experienþã ºi a ajutat-o sã-ºi întãreascã convingerea cã este într-adevãr
ceea ce-ºi doreºte, simte cã lucrul cu copiii „îþi aduce multe satisfacþii, vezi rezultate,
vezi cã învaþã lucruri ºi în plus ajung sã prindã drag de tine”.
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Acum colaboreazã cu o asociaþie la care se duce douã zile pe sãptãmânã pentru
exercitarea unor activitãþi de tutorat. Nu este uºor pentru cã sunt fete ºi bãieþi cu vârsta
între 9 ºi 14 ani „un pic rebeli”. Este o experienþã pentru ambele pãrþi, pentru cã „sunt
toþi romi. Sunt obiºnuiþi sã vadã „payos” ºi au rãmas uimiþi”. Lui Noemí i se strânge
uneori inima când îi aude cã lor nu le stã mintea la învãþãturã, cã nu este pentru ei. „Au
deja ideea asta în cap ºi nimeni nu le-o poate desfiinþa”.

ªtie cã mentalitatea pe care o are acum i-o datoreazã familiei ei ºi studiilor efectuate
care i-au adus „schimbarea felului de a gândi, dorinþa de a vedea ce este dincolo de ce
ºtie ea”. De-a lungul carierei de profesorat ºi-a pierdut timiditatea ºi a câºtigat cunoºtinþe,
„eram foarte îngustã la minte, dar când începi sã înveþi, cunoºti o mulþime de oameni
ºi afli o mulþime de lucruri. Am învãþat multe din interacþiunea mea cu oamenii”.

Mai crede cã vor exista din ce în ce mai mulþi romi bãrbaþi ºi femei care vor învãþa
ºi vor ajunge sã studieze într-o universitate, „am convingerea cã pãrinþii îºi dau tot mai
des seama, iar peste câþiva ani nu li se va mai pãrea nimic ciudat”. De fapt, dacã are
un vis este tocmai acesta - ca romii bãrbaþi ºi femei sã înveþe, sã ajungã ca ea, la
universitate. Îºi doreºte sã poatã înfiinþa un grup cu toþi romii care studiazã, o ideea
despre care a discutat cu bãrbaþii ºi femeile rome pe care i-a cunoscut la o întrunire la
care a descoperit cã erau mulþi oameni care se simþeau ca ea, dar care nu se cunoºteau.
„Mi-aº dori sã existe mai multe întruniri cu tinerii romi ca sã vedem cã suntem mai
mulþi, cã nu sunt singurã, cã putem veni cu idei”.

Pentru ca apoi sã adauge, printre zâmbete, cã mai viseazã sã fie artistã.
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14.2. POPULAÞIA ACTIVÃ IMIGRANTÃ

MITICA BAHICA. Oviedo.MITICA BAHICA. Oviedo.MITICA BAHICA. Oviedo.MITICA BAHICA. Oviedo.MITICA BAHICA. Oviedo.

Miticã s-a nãscut într-un sat din
sudul României, iar copilãria lui a fost
marcatã de boala fratelui lui mai mare -
care a murit de leucemie la vârsta de
15 ani - ºi de absenþele pãrinþilor sãi de
acasã, care trãiau din vânzare-
cumpãrare ºi se deplasau des în alte
oraºe lãsându-i pe ceilalþi fraþi în casa
bunicilor lor. Pentru întreaga familie
aceste circumstanþe au fost grele. Pe lângã faptul cã se trãia din vânzarea
ambulantã, iar asta însemna sã trãieºti de pe o zi pe alta, timp de ºapte ani cât a
durat boala fratelui sãu, tatãl lor fãcea naveta în oraºul în care era internat. Restul
familiei abia dacã îl vedea. O mare parte din banii intraþi în casã erau pentru finanþarea
acestor deplasãri, ca sã îi ducã lui la spital de mâncare ºi de bãut, ºi sã îi lase bani
fratelui sãu ca sã-ºi cumpere mâncare.

De parcã ar relata lucruri nesemnificative sau cotidiene, Miticã explicã cã nu s-a
dus la ºcoalã pânã la unsprezece ani, „a venit revoluþia din ‘89, ne duceam prin alte
oraºe sã muncim, m-am îmbolnãvit...”, aºa cã s-a trezit la 14 ani cã sã ducea la ºcoalã
cu copii de 10 ani; atunci a decis sã se lase de învãþãturã ca sã-ºi ajute pãrinþii. De
atunci ºi pânã acum a trãit în diferite þãri ºi a ajuns sã vorbeascã cinci limbi strãine.

Trãieºte în Oviedo cu soþia lui, fiica lui de cinci ani ºi fiul lui de doi ani, ºi povesteºte
cã viaþa aici este foarte diferitã. Îi lipsesc petrecerile, obiceiurile, locurile, dar în special
oamenii, „familia ºi nenumãraþii prieteni din sat, pentru cã toþi se cunosc acolo”. Cu
toate acestea este fericit cã a luat decizia de a veni în Spania, iar experienþa lui îl ajutã
sã fie recunoscãtor pentru tot ce a obþinut pânã acum, cu certitudinea cã a meritat
osteneala „pentru tot ce am aici ºi nu aveam acolo, servicii sanitare, sistemul educaþional
pentru copii care aici este incredibil, o altã modalitate de a gândi, o slujbã stabilã, un
trai mult mai sigur... Sunt de 4 ani aici ºi n-am mai dus niciodatã o astfel de viaþã”.

Experienþa migraþiei

„Când am ajuns în Spania nu aveam decât speranþe”. Astãzi Miticã spune cã a
obþinut în patru ani ce nu a obþinut în douãzeci, deºi viaþa lui a fost marcatã de migraþie,
încã de când era doar un copil ºi trebuia sã se deplaseze pe teritoriul propriei lui þãri.

Prima oarã când a plecat din România avea 18 ani: „dacã am vãzut cã nu ne merge
deloc în þarã, am plecat sã vindem în Serbia. Primul am ajuns eu pentru cã aveam un
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prieten acolo. Dupã ce am învãþat limba ºi am deprins munca, mi-am chemat familia”.
Timp de doi sau trei ani am stat acolo ºi am vândut marfã adusã din Ungaria, Turcia
sau România, într-un moment de reconstruire postbelicã în care þara trecea printr-un
embargou. Le-a mers bine pânã când au început reformele legale incompatibile cu
forma lui de lucru, aºa cã au hotãrât sã se întoarcã în România.

Acela a fost momentul în care Mitica s-a însurat ºi a decis sã plece din casa
pãrinþilor pentru a încerca sã-ºi întemeieze propria lui familie. Avea 23 de ani. Au
venit vremuri grele în care de multe ori nu aveau nici strictul necesar. Parcã nici lui
nu-i vine sã creadã când povesteºte cã atunci când s-a nãscut fetiþa lui nu avea bani
de hãinuþe ºi dupã ce a plãtit maºina care i-a adus de la spital acasã i-au mai rãmas
câþiva bani „din care i-am cumpãrat o pãturicã ºi zece pamperºi. Erau ultimii mei
bani”. Nu a mai stat pe gânduri când cumnatul lui, care trãia în Oviedo, le-a spus cã
ar putea veni aici sã stea cu ei.

Primele lui motivaþii la sosirea în Spania erau sã strângã îndeajuns de mulþi bani
cât sã se poatã întoarce în satul lui ºi sã-ºi cumpere o casã, „sã-mi þin familia stabilã
ºi sã nu mã mai plimb dintr-un oraº în altul”. Astãzi, comparând situaþia dintre cele
douã þãri, nu ºtie care ar fi cea mai potrivitã soluþie. „Vãd pe Internet care este situaþia
în þarã ºi cum se trãieºte aici ºi încã nu ºtiu dacã o sã mã mai întorc sau nu. Mai
rãmânem mãcar câþiva ani din cauza fetiþei” care, aºa cum povesteºte respirând sacadat,
vorbeºte spaniolã mai bine decât el, ajungând chiar sã-l corecteze.

Aici a învãþat meseria de electrician care îi place. A început sã lucreze ca muncitor
necalificat specialist în electricitate industrialã ºi datoritã talentului ºi perseverenþei lui
i-a fost încredinþatã propria echipã cu care sã participe la lucrãri. I-ar plãcea sã lucreze
în continuare ca electrician, deºi este un om care se poate adapta foarte repede ºi ºtie
cã nu ai întotdeauna posibilitatea de a alege: „având în vedere cã nu am studii ca sã
pot alege trebuie sã accept ce mi se oferã, dar îmi place sã lucrez ca electrician, am
învãþat mult din meseria asta ºi mi-ar plãcea sã continui”.

Caracterul lui pozitiv îl ajutã sã vadã mereu partea bunã a lucrurilor, inclusiv în
cazul slujbelor care nu îi aduc atât de multe satisfacþii, ca de exemplu ultima slujbã
care era la o societate de curãþenie: „trebuia sã fac curat, normal... dar uneori asta
presupune lucruri destul de neplãcute, nu zic cã nu era un loc bun de muncã, orice
slujbã este foarte bunã. Partea frumoasã a acestui loc de muncã erau colegii care te
ajutau ºi în compania cãrora te simþeai bine, te sprijineau”.

Deºi în momentul de faþã Miticã se aflã în ºomaj, este fericit cu ce a obþinut în
viaþã. Soþia lui munceºte la bucãtãria unui local de servire a mâncãrii ºi cidrului, unde
lumea se poartã frumos cu ea ºi se simte bine, au casa lor ºi mai ales îºi pot cumpãra
tot ce au nevoie, lucruri la care nici nu se gândeau cu câþiva ani în urmã. „Nu speram
sã am propriul meu apartament închiriat ºi propriul meu loc de muncã, sã-mi trãiesc
astfel viaþa, chiar nu mã aºteptam, este mai mult decât am aºteptat. Mult mai mult.”
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Reþelele de sprijin

Ca sã ajungã unde este acum a fost extrem de importantã existenþa unei
reþele de sprijin elementareã: „dacã nu ai pe cineva care sã te sprijine, care sã-þi
ofere mãcar o mânã de ajutor, singur nu reuºeºti”. În cazul lui Miticã, aceastã
reþea a fost alcãtuitã în primul rând din cumnatul lui ºi apoi din persoanele ºi
asociaþiile care i-au oferit sprijin, cum ar fi Secretariado Gitano. Cumnatul sãu i-a
gãzduit imediat dupã sosire. Au împãrþit mult timp acelaºi spaþiu cu înþelegerea
ca soþia lui sã se ocupe de treburile casei ºi sã rãmânã cu copiii. Tot datoritã lui a
obþinut ºi actele, a întreprins ºi demersurile pentru înscrierea la Evidenþa Populaþiei
sau pentru obþinerea cardului de sãnãtate, ºi mai ales a primei lui slujbe.

Este recunoscãtor pentru tot suportul oferit de organizaþii ca FSG, în special
pentru sprijinul acordat în sensul unei integrãri efective, dincolo de integrarea
strict profesionalã. „În afarã de faptul cã mi-au facilitat participarea la cursuri de
calificare ºi obþinerea de slujbe, ne-au ajutat în tot ce înseamnã viaþã socialã ºi
personalã”, sprijinindu-i în demersuri elementare, dar atât de importante precum
înscrierea fetiþei la ºcoalã sau informarea cu privire la diferite cursuri ºi la opþiunile
pe care le au.

ªi pentru cã reþelele sunt conectate una la cealaltã ºi funcþioneazã în ritm de
du-te vino, întocmai ca experienþa migraþiei, Miticã a oferit sprijin ori de câte ori alte
persoane au avut nevoie. Când a reuºit sã se mute în apartamentul lui i-a fãcut
fratelui sãu aceeaºi ofertã pe care le-a fãcut-o cumnatul lui ºi, de fiecare datã când
a putut, ºi-a împãrþit banii cu familia: „când cineva apropiat mie trece prin ce am
trecut eu, îl înþeleg perfect ºi încerc sã îl ajut, (…) eu am trecut prin asta ºi încerc
sã-l înþeleg”. Acum de când cu criza, de doi ani n-a mai trimis bani, „dar sper ca
foarte curând sã pot trimite 100 sau 150 euro, ºtiu cã nu e mult pentru cã nu
muncesc în momentul ãsta ºi mã descurc destul de greu, dar ºtiu cã se trãieºte
greu acolo ºi cã am trecut ºi eu prin asta, aºa cã n-am sã-i las eu baltã”.

Ca ºi cum ar fi fost înzestrat cu o permanentã incapacitate de descurajare,
Miticã continuã sã fie perseverent cãutând de lucru ca sã poatã trimite aceºti
bani sau sã ajungã sã-ºi revadã þara împreunã cu familia lui, ºi foarte liniºtit
afirmã cã visurile lui s-au împlinit în mare parte. „Acum îmi permit sã mã duc în
locuri la care înainte doar visam ºi sã am în fiecare zi toate lucrurile de care am
nevoie. Acum visurile se îndreaptã spre copiii mei. Iar într-o zi mi-ar plãcea sã am
o gospodãrie, aici sau în România, sã am o casã, pentru mine înseamnã enorm.
Înseamnã cã m-am realizat”.
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14.3 POPULAÞIA INACTIVÃ

ROCÍO LAZCANO.ROCÍO LAZCANO.ROCÍO LAZCANO.ROCÍO LAZCANO.ROCÍO LAZCANO.
Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.Madrid.

Rocío are 22 de ani ºi trãieºte de
când se ºtie în Vallecas. Ne asigurã cã
nu ar putea sã trãiascã altundeva, “îmi
place mult aici”. Face parte dintr-o
familie cu cinci fraþi din care ea este cea
mai mare ºi are un frate ºi o sorã gemeni,
cu cinci ani mai mici ca ea, ºi alte douã
surori mici, din care una este adoptatã. Explicã afectuoasã cã cea adoptatã este
copilul biologic al unei femei care se plimba prin cartier, „iar de câte ori trecea eu îi
dãdeam hãinuþele pãpuºilor, aveam deseori grijã de ea ºi într-o bunã zi, dupã ce mi-
a lãsat-o în grijã, a dispãrut”. La scurt timp au gãsit-o pe mama fetiþei ºi au rugat-o sã
încheie cu ei actele de adopþie, ºi pentru cã toatã lumea a fost de acord, fetiþa a
devenit parte din familie.

Tatãl lui Rocío vinde ºi cumpãrã maºini, iar mama ei are grijã de casã; fiind cea mai
mare ne povesteºte cã a contribuit mult la educaþia fraþilor ei. „Da, i-am crescut pe toþi.
Gemenii erau mai mãricei, dar celelalte douã mai mici îmi ziceau mama”.

Dorinþa de a învãþa

La paisprezece ani mama ei a considerat cã Rocío trebuia sã se lase de
învãþãturã „pentru cã, dupã cum se ºtie, femeile rome nu se duc la ºcoalã”. Însã
ea îºi dorea foarte mult sã-ºi continue studiile ºi formarea, de aceea la 16 ani a
reuºit sã-ºi convingã familia sã o lase sã se înmatriculeze ca sã urmeze un
program de garanþie socialã pentru meseria de coafezã. Chiar dacã îi pare rãu cã
nu l-a absolvit, spune cã pentru ea meseria de coafezã este mai mult un hobby
decât un drum profesional ºi de aceea a preferat sã se concentreze pe ce o
interesa cu adevãrat: S-a înscris în nivelul mediu de formare cu sprijinul unei
burse acordate de Secretariado Gitano, dar dupã un an ºi jumãtate de eforturi nu
a reuºit sã-l termine. O perioadã a lucrat ºi ºi-a reluat studiile pentru cã în opinia
ei „fãrã studii nu faci nimic ºi pentru cã trebuie sã faci ceva, nu putem rãmâne
mereu... trebuie sã evoluãm. ªi noi putem face asta”.

În prezent studiazã ca sã obþinã diploma la un liceu din Vallecas, unde primeºte
un important sprijin din partea profesoarelor, a colegilor ºi colegelor. Povesteºte
cã îi este „foarte bine, toþi au încredere în mine”, în plus este conºtientã cã le
oferã profesorilor o motivaþie specialã de a-ºi face bine meseria „pentru cã nu
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sunt obiºnuite sã vadã fete rome de vârsta mea care îºi doresc sã înveþe, ºi te
vãd aºa cu poftã de învãþãturã ºi se motiveazã, când o sã termin o sã-mi fie dor
de ele”. Învaþã în acelaºi timp pentru obþinerea permisului de conducere explicând
cã are de o mie de ori mai multe emoþii la examenul teoretic decât la cel practic.

Lui Rocío studiile i-au oferit ocazia sã se maturizeze, sã creascã, sã-ºi schimbe
percepþia asupra lumii, sã înveþe mult ºi i-au oferit o importantã motivaþie sã
meargã mai departe ºi sã obþinã tot ce ºi-a propus. Studiind a descoperit cã îi
place sã citeascã, un lucru de care înainte nu ºtia cã îi place, iar acum devoreazã
romanele de intrigã ºi suspans, ºi glumeºte spunând cã „da, îmi place mult sã
citesc, aºa cum le place femeilor „paya”!”. Obiectivul ei este sã studieze ca sã
devinã Specialist calificat în Integrare Socialã ºi, odatã obþinutã aceastã diplomã,
i se vor deschide uºile universitãþii ºi va putea studia Educaþia Civicã.

Transformarea lucrurilor care nu îi plac

Interesul manifestat pentru formarea ºi munca în sectorul integrãrii sociale
vine din dorinþa de a putea ajuta persoanele din jurul ei. Spune cã i-ar plãcea sã
lucreze cu copiii, dar mai ales cu femeile rome „pentru cã ele trebuie sã facã un
pas înainte. De bine de rãu, bãrbaþii sunt liberi sã facã tot ce vor. Poate cã femeile
nici nu-ºi propun sã fie libere tocmai pentru cã viaþa nu le-a permis sã vadã
dincolo de ce au deja”. O altã problemã care o preocupã este violenþa împotriva
femeilor: „mai vãd pe la televizor sau prin altã parte, mã afecteazã ºi mi-ar plãcea
sã le pot ajuta”.

Rocío ºtie cã trebuie sã fie pregãtitã profesional ca sã se poatã ocupa de
asta, dar între timp interesul ei pentru transformarea realitãþilor care nu îi plac au
motivat-o sã-ºi caute o activitate în Secretariado Gitano unde va putea face muncã
de voluntariat. Este nerãbdãtoare sã înceapã.

Rocío a alternat perioadele în care muncea cu perioadele în care învãþa. Prima
datã când a lucrat a fost la 15 ani, ºi a vrut sã câºtige niºte bani ca sã cumpere
cadouri de Crãciun; trebuia sã facã colaci de Crãciun ºi lucra de noapte. Era
foarte tânãrã, dar locul se afla chiar în spatele casei lor ºi se ducea cu veriºoara
ei, aºa cã familia era încântatã. Apoi a avut grijã de copii, a fost vânzãtoare într-
un magazin de haine, iar ultima slujbã a avut-o la o societate de înfrumuseþare ºi
îngrijire la care a ajuns cu un contract de practicã dupã cursul ei de coafurã.
Povesteºte cã „îi plãcea” ce fãcea acolo, dar când i-au schimbat programul de
lucru n-a mai putut sã þinã pasul cu orele de dupã-amiazã, aºa cã a hotãrât cã „nu
merita osteneala, pentru cã nu ºtiam cât o sã mai þinã slujba asta, poate mai
þinea încã douã zile ºi mã dãdeau afarã, ºi rãmâneam ºi fãrã ºcoalã ºi fãrã loc de
muncã”. În ciuda faptului cã prioritatea ei sunt studiile, spune cã întotdeauna
cautã „mici lucruri” cu care sã îmbine studiile ºi responsabilitãþile.
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Femeie conºtientã

Când vorbeºte de greutãþile întâmpinate, Rocío spune cã „eu mã simt 100%
romã, pentru cã asta sunt ºi nimic mai mult. Dar în ochii oamenilor nu eºti la fel ca
ceilalþi, eºti aia ciudatã. Dar nu toatã lumea, eu vorbesc de unele persoane”.

Deºi este foarte conºtientã de schimbãrile care se produc ºi de faptul cã tot mai
multe femei rome studiazã ºi lucreazã, ºtie cã pentru familia ei este complicat
pentru cã nu numai pãrinþii ei, ci ºi o mare parte dintre cei din jurul ei considerã cã
„nu asta trebuia sã fac”. Analizeazã cu claritate obstacolele cu care se înfruntã în
viaþa de zi cu zi pentru cã „am întâmpinat multe dificultãþi, ºi când existã multe
lucruri care þi se împotrivesc ajungi sã-þi pui problema cã o sã renunþi la tot, cã nu
mai vrei, ºi nu ºti, cã o sã faci la urma urmei ce trebuie sã faci, adicã sã te mãriþi
ºi sã ai grijã de casã, lucruri d-astea”. Cu toate acestea, este hotãrâtã sã înveþe în
continuare ºi sã munceascã în domeniul care îi place ºi ne asigurã cã „cel mai
important este sã vrei”.

Rocío nu a trebuit sã înfrunte numai regulile impuse de comunitatea ei, dar a
suferit mult ºi în urma discriminãrilor îndreptate împotriva femeilor rome, experienþe
din cotidianul cartierului ei pe care le considerã absolut ruºinoase ºi revoltãtoare.
Ne spune: „înainte mã ambalam atât de tare ºi eram atât de furioasã încât îmi
venea sã plâng”, dar în fiecare zi le înfruntã cu tot mai mult simþ al umorului. Ne
povesteºte chicotind cã de multe ori când intrã într-un magazin omul de la pazã o
controleazã de parcã s-ar duce sã fure ºi ei îi vine mereu sã-i zicã cã nu numai cã
nu se duce sã fure, dar este foarte posibil sã aibã ºi mai mulþi bani în buzunar
decât el. În orice caz, este foarte optimistã cã societatea se va schimba atât de
mult încât rasismul va fi abolit, iar ea vrea sã contribuie prin muncã ºi determinare
la schimbarea realitãþii.

Speranþe de viitor

Rocío viseazã sã fie independentã: „mã vãd ca o adevãratã doamnã, elegantã,
sã am maºina mea ºi locul meu de muncã”. I-ar plãcea sã le transmitã tuturor
femeilor rome care vor sã înveþe sã nu se îndoiascã niciun moment, ºi chiar dacã
vor întâmpina obstacole, sã aibã încredere cã le vor putea depãºi, sã nu le mai
pese de ce spune lumea ºi dacã vor, pot reuºi. Tãria ºi dorinþa de care a dat dovadã
i-au permis lui Rocío sã-ºi atingã scopurile ºi este sigurã în continuare cã, dacã are
încredere în ea, va reuºi sã-ºi îndeplineascã visurile.
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15. GLOSAR

Populaþie activã din punct de vedere economic: Toate persoanele cu vârsta
de 16 ani sau peste care în cursul sãptãmânii de referinþã (anterioarã celei în care
s-a realizat interviul) oferã mânã de lucru în producþia de bunuri ºi servicii economice
sau care sunt disponibile ºi întreprind demersuri în sensul încadrãrii în respectiva
producþie. Aceste persoane se pot clasifica în ocupate ºi ºomere.

Populaþie inactivã din punct de vedere economic: Populaþia inactivã din punct
de vedere economic cuprinde toate persoanele cu vârsta de 16 ani sau peste,
neclasificate ca fiind ocupate sau ºomere. Exemplu: persoanele care se ocupã de
gospodãrie, persoanele aflate la pensie, studenþii, persoanele aflate în incapacitate
de muncã etc.

Populaþie ocupatã: Este alcãtuitã din toate acele persoane cu vârsta de 16 ani
sau peste care în timpul sãptãmânii de referinþã (anterioarã celei în care s-a realizat
interviul) au avut un loc de muncã la angajator sau au exercitat o activitate ca liber-
profesioniºti. În oricare din aceste cazuri, o persoanã se considerã ocupatã dacã în
cursul sãptãmânii de referinþã a lucrat cel puþin o orã, chiar ºi în mod sporadic sau
ocazional, în schimbul unei retribuþii în bani sau în naturã (salariu, avantaj sau
câºtig familial). În afarã de aceste persoane, mai existã ºi acelea care au gãsit un
loc de muncã, dar nu au de lucru (ocupat la angajator), sau care au o ocupaþie, dar
nu muncesc (ocupat ca liber-profesionist). Adicã acele persoane care au lipsit de la
locul de muncã sau lucru în cursul sãptãmânii de referinþã ºi menþin o strânsã
legãturã cu acesta, pe motive de boalã, accident, conflict de muncã, suspendare
disciplinarã de la locul de muncã ºi bani, concediu de odihnã, concediu de studii,
concediu maternal sau din alte motive analoage.

Populaþie ºomerã: Sunt considerate ºomere toate persoanele cu vârsta de 16
ani sau peste care întrunesc simultan urmãtoarele condiþii: Fãrã slujbã, adicã nu au
avut un loc de muncã nici la angajator ºi nici ca liber-profesionist în cursul sãptãmânii
de referinþã. În cãutarea unei slujbe, adicã au luat mãsuri concrete pentru a-ºi
cãuta un loc de muncã la angajator sau pentru întreprinderea demersurilor de a se
stabili pe cont propriu în cursul lunii precedente. Disponibili pentru muncã, adicã în
condiþii de a începe sã lucreze în termen de douã sãptãmâni începând cu ziua de
duminicã din sãptãmâna de referinþã.

Rata de activitate: Este definitã ca procentul populaþiei active raportatã la
populaþia de 16 ani ºi peste. În termeni procentuali se exprimã ca numãrul de activi
la 100 de persoane cu vârsta de 16 ani ºi peste. Rata de activitate poate fi globalã
sau specificã unui grup anume. Astfel, rata specificã de activitate a unui grup social
(bãrbaþi, femei, tineri etc.) se interpreteazã ca fiind numãrul de activi din grupul
respectiv la 100 de persoane cu vârsta de 16 ani ºi peste.
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Rata de ºomaj: Procent al populaþiei ºomere raportat la populaþia activã. În
procente, numãrul ºomerilor la 100 de persoane active.

Rata de angajare: Procent al populaþiei ocupate raportat la populaþia cu vârsta de
16 ani ºi peste. În procente, numãrul de persoane ocupate la 100 de persoane cu
vârsta de 16 ani ºi peste.

Rata muncii sezoniere: Procent al lucrãtorilor care îºi exercitã activitatea la
angajator în baza unui contract pe duratã determinatã, raportat la volumul total de
angajaþi. În procente, numãrul de salariaþi cu contract sezonier la 100 de salariaþi.

Rata de salarizare: Procent al persoanelor ocupate care îºi exercitã activitatea
profesionalã la angajator, raportat la volumul total de persoane ocupate. În procente,
numãrul de salariaþi la 100 de persoane ocupate.

Rata muncii cu fracþiune de normã: Procent al populaþiei ocupate care lucreazã
cu jumãtate de normã (adicã, nu cu normã întreagã), raportat la numãrul persoanelor
ocupate. În procente, numãrul de persoane ocupate care lucreazã cu fracþiune de
normã la 100 de persoane ocupate.
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