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Cine suntem? 

 Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome) 

este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, înființată în anul 2012 de către un grup de 

activiste/activiști de etnie romă și română. E-Romnja este o organizație feministă care 

luptă pentru respectul, demnitatea și diversitatea femeilor rome atât la nivel local căt și 

național. 



Ce facem? 

  

 Abordarea noastra este una intersecţională. Încă de la înființare E-Romnja lucrează la 

firul ierbii în patru comunități de romi în sudul și nord-estul țării. E-Romnja formeaza 

grupuri de inițiativă locală formate din femei rome împreună cu care dezvoltă acțiuni de 

mobilizare și participare civică, acțiuni culturale, de creștere a accesului femeilor la servicii 

sociale, de sănătate, de creștere a informării cu privire la drepturi reproductive, violența 

domestică etc. Ne solidarizam cu diferite cauze de combatere a discriminarii de orice fel, 

actiuni de advocacy. 

 

 



Organigrama E-Romnja 

Adunarea generală  

Bordul director 

Presedintă  

Departamente 

Femei rome şi participare 

Monitorizare şi Advocacy 

Sisteme financiare         



Finanţări 

 

Fundația MamaCash  

Open Society Foundation Budapesta  

Helsinki Deaconess Institute  

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

În 2017 veniturile noastre au însumat 528 403 lei.  
 



 

Reţele, coaliţii şi grupuri din care Asociaţia  

E-Romnja face parte 

 1. Coaliția pentru Egalitatea de Gen  

2. Blocul pentru locuire 

3. Reţeaua pentru Prevenirea şi Combaterea Violenţei în familie 

4. Consiliul Consultativ al Agenţiei Naţionale pentru Romi 

5. Roma Sounding Board al World Bank 

6. Rupem tăcerea despre Violenţa Sexuala 

7. Roma forum 

8. Romanian Woman Lobby 

  
 



Domenii strategice ale 

Asociației E-Romnja 
2017 



Advocacy şi monitorizare: ne luptăm pentru a aduce în atenția 

autorităţilor la nivel local, naţional și internațional problemele cu care 

se confruntă femeile rome să fie reprezentate în mod corespunzător pe 

agenda publică. Imaginea femeilor să fie transpusă corect fără 

stereotipuri de gen sau etnie în mass media locală şi naţională. 

Interesele pentru acest palier au fost transpuse în faţa autorităţilor având 

ca teme principale: violenţa asupra femeilor, discriminarea 

instituţională, drepturile reproductive, combaterea căsătoriilor timpurii, 

combaterea abandonului şcolar, drepturile femeilor care se deplasează 

în spațiul European.  

 



• Participarea 

în consiliile 

locale 

• Petiţii  

• Marşuri  
 



Pentru că sănătatea reproducerii şi igiena este un subiect pe care 

Asociaţia E-Romnja l-a identificat ca şi o problemă şi o necesitate a 

femeilor rome, il abordăm în comunităţile în care lucrăm. În data de 

20 si 21 Februarie 2017 femeile din Valea Seacă  au participat la un 

atelier ce a avut ca temă cetrală acest subiect, iar la sfârșitul 

discuțiilor femeile au primit pachete cu produse de igienă şi un 

calendar pentru planificare familială. 

                     Sursa: Coaliţia pentru Egalitate de Gen 



Mobilitatea în spațiul European pentru munci sezoniere/cerșit este un fenomen întâlnit în toate comunitățile 

în care lucrăm. Cu sprijinul Ambasadei Finlandei la București, E-Romnja a organizat dezbaterea ''Migrație 

economică sau mobilitate?’’ în cadrul căreia s-au prezenta cazuri și s-a discutat despre modul în care atât 

autoritățile române cât și cele din țările de destinație ar trebui să inițieze măsuri de protecție, siguranță și 

sprijin. 



.  
E-Romnja a participat la cea de-a 67-a sesiune 

CEDAW (Convenția pentru eliminarea tuturor 

formelor de discriminare asupra femeilor) din Iulie 

2017 la Geneva unde a susțiut raportul alternativ 

realizat de ong-urile care luptă pentru drepturile 

femeilor.  

Pentru aceasta a fost organizat un Shadow Report, 

redactat de următoarele organizații 

neguvernamentale: Coaliția pentru Egalitate de 

Gen, Asociația E-Romnja, Rețeaua pentru 

Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva 

Femeilor.  

Pe data de 24 iulie 2017, Comitetul CEDAW a 

publicat concluziile și recomandările în urma 

evaluării României care cuprinde importante 

recomandări pentru drepturile femeilor rome în 

sfera violenței, discriminării multiple, accesului la 

sănătate și al combaterii căsătoriilor forțate Sursa foto: Wikipedia 



14 Octombrie Marsul împotriva violenţei asupra femeilor  

 



MARŞ-COMEMORAREA HOLOCAUSTULUI 

 



BUCUREŞTI 

MIZIL 

VALEA SEACĂ 

De Ziua Internatioanla A Romilor am organizat 8 Aprilie Revendicativ. Femei, copii si barbati romi si ne-romi au 

scandat pentru solidaritate, respect, justiţie, drepturi egale, etc. Femeile din grupurile de iniţiativă (Valea Seacă, 

Mizil, Giurgiu) s-au alăturat marşului pentru locuire ce a avut loc în mai multe judeţe din România: Bucureşti, 

Cluj, Timisoara.  



Munca la firul ierbii: prin susţinerea şi extinderea celor 6 grupuri de iniţiativă 

din patru judeţe din România: Bucureşti, Bacău, Giurgiu şi Prahova, ne dorim 

să implicăm activ femeile rome şi nerome în domenii precum: sănătatea 

reproductivă, violenţa domestică, violenţa sexuală, egalitatea de gen, căsătoriile 

timpuri, abandonul şcolar, locuirea, participare civică şi poltitică. Mare parte 

din temele abordate la firul ierbii sunt identificate de către femeile din 

comunitate.  

 

 

 



În anul 2017 am continuat cu întâlnirile la nivel de comunitate cu grupurile de iniţiativă din 

cele 4 judeţe, în care ne-am propus să introducem noi teme cum ar fi: violenţa sexuală, 

abandonul şcolar al copiilor, căsătoriile timpurii, sănătatea reproductivă. Am organizat 

schimburi între grupurile de femei pentru a identifica soluţii pentru problemele comune. De 

asemenea, în luna iulie am făcut un schimb de experineţă cu un grup de femei rome din 

Slovacia, active în comunităţile lor pe diferite subiecte cum ar fi, participare politică, 

violenţă domestică, educaţie etc 



 

Întâlniri în care am planificat cu grupurile de initiativă dezbateri 

şi discuţii cu autorităţile, în care femeile au adus în atenţia 

acestora diferite probleme cu care ele se confruntă: 

infrastructură, discriminare instituţională, accesul la educaţie, 

segregare gografică, etc. 

 

 

 



Intersecţionalitate - Conceptul intersecționalității 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. 
 

 



Organizarea unor activităţi de gătit cu scopul de a consolida relatiile dintre femeile din 

grupuri şi de a dezvolta sentimentul de solidaritate dintre acestea.  
 

      Solidaritate/Suroritate 



Schimburi de experienţă 
 

Odată cu conceptul intersecţionalităţii adoptăm şi munca în funcţie de diferenţele 

dintre femeile din comunităţile în care lucrăm, tocmai de aceea am creat spaţii în 

care grupurile să se întâlnească punând în discuţie diferitele probleme cu care fiecare 

se confruntă dar şi experientele acestora.  



Organizarea unor activităţi comunitare pentru a de 

solidarizarea în rândul femeilor pe teme diverse 



Proiecte finanţate şi 

implementate în 2017 



Phenja:Violenţa nu are culoare - Proiectul Phenja-Violenţa nu are culoare, un proiect pilot finanţat de către 

Open Society Institute Budapesta implementat din anul 2014. În prezent intervenția noastră se realizează în 

parteneriat cu Centrul Filia şi Policy Center for Roma and Minorities în comunitățile: Giurgiu, Ferentari si 

Valea Seacă. Activitățile proiectului urmaresc o abordare integrată, pusă în aplicare în funcție de contextul local 

al fiecărei comunități, folosind instrumente similare, cum ar fi: activitati de dezvoltare/ organizare, campanii 

locale de a combate violența împotriva femeilor, training-uri cu autoritățile, teatru forum. 



  
Ketanipen - Împuternicire și participare a fetelor și femeilor rome, proiect finanțat de Helsinki Deaconess 

Institute în perioada Aprilie 2017-Martie 2018. Proiectul se desfășoară în comunitatea Valea Seacă și Mizil și 

este un model integrat de acțiune ce presupune oferirea de servicii și acțiuni de organizare comunitară astfel 

încât fetele și femeile rome să aibă acces la servicii fără discriminare dar și să învețe să își exercite drepturile 

 

 



Mamacash - Proiectul și-a propus abordarea problemelor comunităților de romi din comunitățile 

de romi din Mizil și sector 3 București și susținerea acestora prin metode de abordare integrată. 

Scopul nostru a fost acela de a crește participarea femeilor rome la nivelul comunității, prin lucru 

la firul ierbii care permite femeilor și fetelor să aibă un viitor mai bun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acte de identitate - Din anul 2016 E-Romnja a desfăşurat o campanie de facilitare a procesului de întocmire 

de documente de identitate şi de sprijin pentru oamenii care nu deţin acte de identitate cu sprijinul Helsinki 

Deaconess Institute. Până în luna ianuarie a anului 2018 am identificat şi înaintat peste 100 de dosare în mai 

multe județe din țară pentru obţinerea de certificate de naştere tardivă (adulți și copii) şi cărţi de identitate. 

Pentru ca de această acţiune să beneficieze cât mai multe persoane fără acte de identitate am încheiat acorduri 

de colaborare cu primării și am avut o serie de întâlniri cu reprezentanți ai autorităților atât de la nive local cât 

și național.  



Inițiative ale Asociaţiei 

E-Romnja  

2017 



Întâlnire de consultare inițiată de Asociaţia E-Romnja la care au participat colege şi prietene activiste din ong-

uri feministe din România, reprezentante ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul egalităţii de gen dar şi 

membre din grupurile de inițiativă în care E-Romnja lucrează. Temele centrale despre care s-a discutat în acest 

cadru au fost: leadership feminist în comunităţi, violenţa împotriva femeilor rome şi nerome, intersecţionalitate 

şi feminism intersecţional, drepturi şi sănătate reproductivă şi căsătoriile timpurii. Scopul acestei întâniri a fost 

acela de a trasa şi a stabili agenda unei mişcări feministe rome.  



8 Martie Intersecțional – eveniment derulat pe parcursul a două zile ce cuprinde o serie de ateliere pe 

teme legate de feminism intersecțonal. Dintr-o perspectivă feministă am discutat cu Grupurile de 

Initiaţivă Locală cu care lucrăm despre cum se implică femeile rome la nivel local pentru revendicarea 

drepturilor lor, pentru justiţie socială şi în lupta antirasismului. 

 



Vizită la Casa Experimentelor împreună 

cu copiii din comunitatea “Mica Indie” 

Bucureşti.  



În iunie 2017 E-Romnja a participat la ONG Fest, în cadrul căruia a 

organizat diferite activităţi precum: ateliere despre roluri de gen şi roluri 

de putere în comunitate, promovarea limbii romani, şi nu în ultimul rând 

un flashmob cu grupurile de tineri din comunităţile din Giurgiu, Valea 

Seacă, Mizil și București.   



Abandonul şcolar în rândul fetelor și băieților de etnie romă este un aspect ingrijorător atunci cand 

vorbim despre educaţie şi şansele reuşitelor în viaţă. În 2017 Asociaţia E-Romnja a continuat în 

parteneriatul demarat în 2016 cu autorităţile locale din Giurgiu prin acțiuni adresate atât comunităților cât 

și grupurilor de tineri/tinere.  



În luna decemrie 2017, echipa Asociaţiei E-Romnja împreună cu o delegaţie formată din reprezentanți ai 

autorităților locale din Municipil Bacău și ComunaValea Seacă, Judeţul Bacău, a organizat o vizită de 

lucru în Helsinki (Finlanda) pentru a purta discuții cu reprezentante/ți ai administrației și ong-urilor locale. 

Scopul acestei întrevederi a fost de a discuta despre mobilitatea în spaţiul finlandez a persoanelor care 

migrează regulat, fenomenul cerşetoriei, tipul de sprijin necesar persoanelor care călătoresc în acest oraș și 

problemele pe care le întâmpină aceştia.  



Campania “Ghetuţa” inițiată de 

Asociația E-Romnja împreună cu grupul 

de tinere/i din Valea Seacă care a avut ca 

si scop strângerea de donaţii pentru a 

încălța copii/tineri din familii 

vulnerabile din comunitate. Mulțumită 

unui sponsor ce a dorit să rămână 

anonim, am reușit să achiziţionăm 115 

de perechi de încalţăminte de iarnă.  



 

 

 

Pe parcusul anului 2017 Asociaţia E-Romnja a dezvoltat trei grupuri de 

tineri romi şi neromi în comunităţile din Valea Seacă, Mizil şi Giurgiu. 

Aceste grupuri au luat fiinţă şi s-au dezvoltat ca o nevoie de a crea resursă 

umană la nivel local, formată dintr-o perspectivă feministă. De-a lungul 

anului, tinerii au realizat diferite activităţi la nivel local având ca şi 

motivaţie identificarea unor soluţii pentru probleme precum: discriminarea 

în şcoli, segregarea, violenţa în şcoli, căsătoriile timpurii, dreptul la liberă 

alegere, roluri de gen, etc.  



Grupul Anti-Violență: grup de tinere/i ce se axează pe 

acțiuni de combatere a violenţei în școli/licee din Giurgiu 



 

Revendicări din Sat - grup de tinere/i din Valea Seacă judeţul Bacău care 

povestesc despre viața din sta 



Grupul de Tineri Romi şi Rome cu Initiativă din Mizil judeţul 

Prahova ce abordează discriminarea instituțională 



   

 

ASOCIAȚIA E-ROMNJA  

ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR FEMEILOR ROME 

 

 

 

 

 

Tel: +40 31 425 19 92 

E-mail: office@e-romnja.ro  

Web: www.e-romnja.ro  

Facebook: E-Romnja 

 

mailto:office@e-romnja.ro
mailto:office@e-romnja.ro
mailto:office@e-romnja.ro
http://www.e-romnja.ro/
http://www.e-romnja.ro/
http://www.e-romnja.ro/

