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CINE  SUNTEM? 

• E-Romnja este o organizație non-profit înființată în iulie 2012 de

către un grup de activiști feminiști, romi și neromi. Misiunea noastră

este să activăm, să promovăm și să creștem implicarea civică în

rândul femeilor rome în comunitate și societate.



CE FACEM?

• Lucrăm cu și pentru femei rome pentru a crește participarea civică și

pentru a face auzită vocea noastră, a femeilor rome în societate și în

comunitate. Credem că nicio democrație locală/națională nu poate

exista fără participarea femeilor.

•Credem în implicarea oamenilor pentru dezvoltarea comunității din

care fac parte. Lucrăm la ”firul ierbii” ținând cont de experiențele,

părerile și nevoile femeilor. Construim alianțe cu alte organizații

feministe pentru a aborda problemele femeilor la nivel național pe

subiecte ca: egalitate de gen, violența de gen, dreptate socială,

violența sexuală, accesul la asistență socială, participare politică.



ORGANIGRAMA E-ROMNJA

• Adunarea generală 

• Bordul director

• Președintă 

• Departamente: 

Femei rome și participare

Monitorizare și advocacy

Sisteme financiare



FINANȚĂRI

• Fundația Mama Cash 

•Open Society Foundation

•Helsinki Deaconess Institute

• EEA Grants 

•Donații și sponsorizări din surse private (firme, persoane) 

În 2016 veniturile noastre au însumat 359.395 lei. 



ACTIVITĂȚILE PE CARE LE DESFĂȘURĂM SUNT 
DIVERSE ȘI COMPLEXE ȘI SUNT ÎMPĂRȚITE PE 

URMĂTOARELE PALIERE: 

1. Munca la firul ierbii – misiunea noastră este de a dezvolta și încuraja vocea

femeilor rome din comunități folosind instrumente de dezvoltare comunitară în

patru comunități de romi. În fiecare comunitate și cu fiecare grup de inițiativă

locală avem obiecție adaptate, pornind de la nevoie identificate de femeile din

grupuri. Rolul activităților organizate este de a consolida grupurile pe teme precum:

violența ȋmpotriva femeilor, solidaritate și suroritate, drepturi reproductive,

căsătorii timpuri, participare civică și politică.



2. Watchdog, advocacy și monitorizare – pe teme de interes pentru femeile rome

atât la nivel local cât și la nivel național astfel încât să ne asigurăm că drepturile

femeilor rome sunt respectate, că imaginile femeilor rome sunt reprezentate într-un

mod realist în mass media, în spațiul public și pe agenda politicienilor. În ultimii

doi ani atenția noastră a fost îndreptată spre teme precum: violența împotriva

femeilor, a femeilor rome și a fetelor, a drepturilor reproductive precum și a

politicilor sensibile la dimensiunea etnică și de gen.



3. Intersecționalitate – acest concept a devenit parte din munca noastră

întrucât recunoaștem faptul că noi, femeile rome, nu avem o singură

identitate ci suntem deopotrivă un cumul de identități care determină

experiențe diferite. De asemenea credem că problemele femeilor rome se pot

regăsi practic în orice domeniu care afectează viața femeilor, de la

infrastructură, evacuări forțate, documente de identitate până la fenomenul

violenței, hărțuirii sexuale, al drepturilor reproductive etc. Însă pentru că

deseori resursele noastre ne împiedică să adresăm toate temele

intersecționale, am dezvoltat alianțe informale cu diferite coaliții, ong-uri sau

activiști. În acest fel ne solidarizăm și contribuim la diferite cauze

intersecționale precum evacuările forțate, comunitatea LGBTQI sau

problemele tinerilor romi.



• În cele ce urmează prezentăm câteva exemple de activități relevante pentru

munca noastră. De asemenea pentru mai multe detalii legate de proiecte,

activități săptămânale/lunare, vă invităm să urmăriți pagina noastră de web

www.E-romnja.Ro sau facebook: e-romnja.

Vă mulțumim, 

Echipa e-romnja

http://www.e-romnja.ro/


ÎNTÂLNIRI CU GRUPURILE 
DE INIȚIATIVĂ



MUNCA LA FIRUL IERBII: CU ȘI DESPRE 
FEMEI ROME 

•Activități de dezvoltare a grupurilor de inițiativă locală

•Organizarea de ateliere pe teme identificate din nevoile femeilor, precum: rolurile

de gen și egalitatea de gen, violenţa domestică, căsătoriile timpurii, poziţia femeii

în familie, sănătate reproductivă, acces la justiție, obținerea ordinului de

protecție, toate acestea dar și teme mai generale cum ar fi holocaustul romilor și

bullingul- fenomen des ȋntȃlnit ȋn școli.



WORKSHOPURI



•Activități de gătit pentru copiii de la școala ”sf. Nicolae” mizil. În fiecare an pe 6

decembrie, echipa e-romnja și grupul de inițiativă al femeilor rome din cartier

mizil organizează o acțiune de strângere cadouri pentru copiii de la clasele I- IV.

Aceștia pregătesc un program de sărbătoare cu poezii, dansuri, momente de teatru

și muzică iar grupul de femei recompensează acest efort oferind prăjituri făcute în

casă și alte pachețele conținând mici cadouri sau rechizite școlare.



ACTIVITĂȚI CULTURALE



ACTIVITĂȚI CULTURALE LA FIRUL IERBII

• ”Alegerea Cristinei’’ - este o piesă de teatru forum realizată cu sprijinul actriței

mihaela drăgan din trupa de teatru feminist giuvlipen și jucată de femeile din

comunitate. Această piesă vorbește despre opțiunile femeilor victime ale violenței

ȋn familie, barierile pe care le au ȋn accesarea de servicii sociale, mobilitatea ȋn

spațiul european și dificultățile prin care trec, cerșetorie, rasism și discriminare.

Https://www.Youtube.Com/watch?V=ii7ywgeeqnw&t=1544s

https://www.youtube.com/watch?v=ii7YWgEeQnw&t=1544s


TEATRU FORUM



• În comunitatea din mica indie am ȋncheiat un parteneriat cu o echipa de actori din

cadrul proiectului pe bune pentru copii, ȋn cadrul căruia peste 70 de copii din

comunitate au participat la ateliere de lucru manual și de dansuri precum și la

piesa de teatru realizată ca urmare a acestor ateliere.

• În septembrie am organizat proiecție de film și desene animate pentru copiii din

comunitate cu ajutorul cinemobilul din cluj. Cu prilejul proiecțiilor am susținut

prezentări ale activităților derulate de asociația e-romnja în alte comunități.



PROIECȚIE DE FILM ÎN COMUNITATE



•Copiii din comunitatea Mica Indie au fost spectatorii unui teatru de păpuși în aer

liber chiar la ei în comunitate. Acest show a fost pregătit cu ocazia sărbătorilor de

crăciun iar ana şi smaranda au adus zâmbete pe chipurile copiilor cu ajutorul

joculeţelor şi mai ales a păpuşilor. La finalul acţiunii toţi copii au primit cadouri

de la moş crăciun.



TEATRU DE PĂPUȘI



CAMPANII SOCIALE

•O problemă des întâlnită în comunităţile în care lucrăm a fost lipsa

documentelor de identitate. Din anul 2016 e-romnja,cu sprijinul helsinki

deaconess institute, desfăşoară o campanie de facilitare a procesului de întocmire

de documente de identitate şi de sprijin pentru oamenii care nu deţin acte de

identitate. În tot acest proces am beneficiat de sprijin din partea unor

reprezentanţi ai autorităţilor locale: mediatoare sanitare, facilitatoare locale, etc.

Am identificat cazuri de persoane fără acte de identitate în valea seacă, răcăciuni

(jud. Bacău), jud. Constanţa, bucureşti, bragadiru (jud. Ilfov), ţăndărei (jud.

Ialomiţa) etc am facilitat întocmirea de înregistrări tardive și acte de identitate.



CAMPANII DE CRĂCIUN



•De sărbătorile pascale și cele prilejuite de crăciun am organizat campania “din

suflet pentru suflete” în comunitatea mica indie, iniţiată cu sprijinul

europarlamentarul rom damian draghici, care a donat peste 100 de pachete pentru

fiecare familie din comunitate.

•De ziua sfântului nicolae, adolescenţii din comunitatea india au avut ocazia să

meargă la un salon de înfrumuseţare, unde au beneficiat de serviciile de hairstyle

şi manechiură. La sfârşitul vizitei copii au primit şi cadouri din partea gazdei.



• Elevii școlii generale sf. Nicolae din mizil au pregătit o serbare cu ocazia zilei de

06 decembrie printr-o serie de activități culturale. Femeile din grupul de inițiativă

au pregătit prăjituri și fructe pentru peste 300 elevi ce au participat la eveniment

alături de profesorii și părinți

• Strângerea de fonduri pentru reabilita și amenaja casa familiei vișan din mizil ce

a luat foc. Prin sprijinul celor ce urmăresc în mod constant activitățile noastre am

reușit să reamenajăm și mobilăm două camere.



•Ziua internațională a romilor este un eveniment sărbătorit anual ȋn fiecare

comunitate ȋn care lucrăm.

• Femeile din comunitatea din giurgiu s-au mobilizat pentru marşul civic al

romilor. Participanţii şi participantele au purtat steagul romilor şi au afişat

diverse mesaje de revendicare a culturii şi a istoriei romilor, dar şi împotriva

discriminării

• În 2016, grupul de inițiativă al femeilor din mica indie s-a alătura celorlalte

grupuri de femei pentru care aceasta zi a devenit simbolica. Astfel că femeile

din grup au gătit sarmale la ceaun și au stat la discuții cu oamenii din

comunitate, ȋmpărțind flyere cu informații despre semnificația acestei zile.

ZIUA DE 8 APRILIE 



•Ca ȋn fiecare an, la mizil, ziua internațională a romilor a fost sărbătorită

la școala sf. Nicolae unde peste 90% din copii sunt de etnie romă.

Femeile din grupul de inițiativă locală au gătit prăjituri pentru peste 350

de persoane (copii, părinți, profesori). Copiii au pregătit o serie de

dansuri moderne, populare și rome dar și momente de poezie și teatru în

limba romani. În timpul activității am ascultat imnul romilor și am

împărțit stegulețe.

•Cele trei grupuri de femei din valea seacă au organizat un marș

împotriva urii, cu pancarte și mesaje scrise de femei, s-a intonat imnul

romilor pȃnȃ la locul de ȋntȃlnire, primăria valea seacă, apoi toată lumea

s-a retras pentru a sărbătorii alături de o tochitură tradițională pregătită

de femeile din grup.



WATCHDOG, ADVOCACY ȘI 
MONITORIZARE

•Monitorizarea agendelor locale ale autorităților prin participarea la ședinte de consiliu local

• Din acțiunile noastre de advocacy nu lipsește participare activă în cadrul ședințelor din cadrul

consiliului local din mizil, bucurești (sector 3) și giurgiu. În funcție de nevoile locale identificate

împreună cu grupurile de femei am inițiat propuneri cu privire la îmbunătățirea dialogului dintre

autorități și comunitatea romă, angajarea de personal de etnie romă pentru a oferi consiliere

pentru strategia privind îmbunătățirea situației romilor, pentru implementarea de programe de

cadastrare și intabulare gratuită pentru cetățenii romi din cartier mizil sau colectarea gunoiului

menajer în sectorul 3 bucurești dar și pentru îmbunătățirea infrastructurii și accesului la servicii

sociale, locuințe sociale în giurgiu, combaterea violenței asupra fetelor și femeilor etc.



• Implicarea alături de diferite rețele și coaliții în care suntem membre pentru

modificarea legislației privind: violența împotriva femeilor, educația sexuală

obligatorie în școli, alocarea de locuințe sociale, asistența socială, emiterea de

documente de identitate etc.



ACȚIUNI DE STRADĂ

• Pe lângă acțiunile inițiate de asociația noastră și în 2016 ne-am arătat

solidaritatea ieșind în stradă pentru drepturile comunității LGBTQI,

persoanelor evacuate forțat etc.

• Protestul organizat în luna aprilie la alba iulia pentru sancționarea

discursului instigator la ură al lui rareș buglea, consilier local ales care a

reiterat discursul său din 2013 prin care cerea public sterilizarea

femeilor rome și a celor sărace întrucât nu pot avea grijă de copiii lor.

Acestei inițiative s-au alăturat ong-uri din București, Cluj, Tȃrgu-Mureș.



PROTESTE



• În luna mai, înainte de alegerile locale din 2016 am organizat un
protest pentru a aduce la cunoștiința autorităților locale și a
locuitorilor, problemele cu care persoanele de etnie romă se confruntă
în comunitatea cartier din orașul mizil. Protestul s-a desășurat în fața
primăriei și a consiliului local din centrul orașului. Acțiunea a fost
organizată de femeile din grupul de inițiativă local cu sprijinul e-
romnja. Ne-am bucurat de solidaritatea activistelor din cartierele
bucureștene precum frentari și vulturilor, cu care avem relații de
suroritate şi solidaritate. Aceast protest nu a rămas fără ecou, deoarece
după alegeri, noua conducere a primăriei și-a manifestat interesul
pentru comunitate.



ADVOCACY



• Pe 15 octombrie ȋmpreună cu rețeau violența ȋmpotriva femeilor, am fost co-

organizatoare împreună cu rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței

împotriva femeilor pentru marșul “împreună pentru siguranța femeilor!”. Am

ieșit în stradă pentru a condamna toate formele de violență împotriva femeilor,

având alături de noi și grupul de inițiativă din mizil. Marșul a fost replicat și la

nivel local cu sprijinul și organizarea grupurilor de femei din valea seacă si

giurgiu.



ACȚIUNI SOLIDARE



• În 2016 a existat un moment critic pentru femeile din europa dar nu numai,

întrucât guvernul poloniei a inițiat un proiect de lege pentru interzicerea avortului

și incriminarea femeilor care fac o întrerupere de sarcină. Echipa e-romnja alături

de alte organizații surori s-au organizat în fața ambasadei poloniei pentru a

transmite mesaje de solidaritate cu femeile din această țară și pentru a reaminti

istoria tragică prin care femeile din românia au trecut datorită politicilor

pronataliste ale regimului ceaușescu.



ACȚIUNI SOLIDARE



CAMPANII ON-LINE 

• #Maimuldecatobasma a fost o campanie inițiată de 8 martie cu ocazia zile

internaționale a femeii al cărei scop a fost de a combatere prejudecățile și redefini

imaginea asociată basmalei rome pe care o poartă femeile rome dar nu numai. În

cadrul campaniei, peste 85 de femei ne-au trimis poze purtând o basma tocmai

pentru a demonstra că ȋn ciuda statului pe care il au femeile acestea sunt cetățene

active ȋn societate și in familie.



CAMPANII REVENDICATIVE



• #Drepturiegaleindiferentdeculoare - campanie cu video înrregistare de

oamenii din comunitatea mica indie pentru a-și exprima nemulțumirile cu

privire la serviciile publice ale sectorului 3 bucurești. În urma acestei

campanii, televizunea prima tv a realizat un reportaj despre conditiile în

care traiesc oamenii din comunitatea “mica indie.

Https://www.Youtube.Com/watch?V=ccfmlvyp9tu

• Photo-voice în mica indie cu ajutorul unui aparat foto și imaginatia

oamenilor din comunitate, am realizat mai multe fotografii care au ajuns la

toți candidații din sectorul 3 bucurești în preajma alegerilor locale pentru a

semnala o serie de probleme ale cartierului în care oamenii trăiesc.



PHOTOVOICE



• Photo-voice în valea seaca cu tema ’’migratie și sărăcie’’. Această campanie

atrage atenția autorităților asupra factorilor care ȋmping la mobilitate ȋn spațiul

european și vorbește despre cerșetorie, despre condițiile de locuire din comunitate

și lipsa implicării autorităților. Această campanie a fost replicată în finlanda prin

intermediul partenerilor cu care lucrăm.



CAMPANII PE MIGRAȚIE ȘI SĂRĂCIE



MUNCA DE ADVOCACY

• În ultimii doi ani munca noastră s-a îndreptat spre două teme principale

anume: violența împotriva femeilor și drepturile reproductive. Lucrând cu

două teme atât de sensibile nu doar pentru societatea românească dar și pentru

minoritatea romă am adoptat diferite strategii inclusive și intersecționale prin

care să atragem cât mai mulți aliați și aliate în lupta pentru aceste cauze. Am

adresat aceste cauze folosind diferite mijloace de comunicare, organizând

ateliere, dezbateri, colectând date și informații, prin propunerea de măsuri la

nivel local sau prin dezvoltarea de parteneriate, coaliții sau implicarea în

diferite rețele, prin participarea la diferite întâlniri/conferințe pentru a propune

modificarea legislației etc.



ECHIPA E-ROMNJA


