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CE ESTE ROMOMATTER?

RoMoMatteR este un proiect transnațional care  abordează discriminarea de gen îndreptată 
împotriva fetelor și femeilor rome. Obiectul proiectului este acela  de a sprijini fetele de etnie 
romă să își dezvolte autonomia și să poată lua decizii informate, care să le permită să își 
atingă propriul potențialul. 
RoMoMatter include comunități rome, reprezentanți ai societății civile, instituții locale și 
comunități științifice din Bulgaria (NNHM, TSA), Romania (PCRM, UB), Spania (FAGA, 
KAMIRA, USE, UA), Ungaria (HLMDI) și Marea Britanie (BNU). Proiectul este finanțat prin 
Programul European “Drepturi, egalitate și cetățenie” 2014-2020 și va fi implementat în 
perioada 2019 – 2020.

CARE ESTE PROVOCAREA?

In cazul fetelor de etnie roma, maternitatea la vârsta adolescenței poate da naștere unor 
situații de discriminare multiplă. Discriminarea multiplă adaugă o povară suplimentară în  
viața femeilor și fetelor rome, crește riscul apariției unor probleme de sănătate mentală și 
fizică, crește riscul de violență domestică, de abandon școlar și poate genera dificultăți la 
angajare. 
Multiple organizații internaționale au atras atenția asupra faptului că sistemele publice de 
protecție a drepturilor copilului nu reușesc să ofere servicii adecvate și adaptate cultural 
care să rezolve inechitățile privind sănătatea reproducerii în cazul femeilor și fetelor rome

SOLUȚII

• Identificarea factorilor determinanți psihosociali, culturali și contextuali care 
influențează maternitatea în cazul  adolescentele rome din comunități cu o 
probabilitate crescută de  înregistra căsătorii la vârste timpurii.

• Identificarea resurselor comunitare necesare pentru a stimula autonomia 
fetelor rome în ceea ce privește dreptul la justiția reproductivă1.

• Dezvoltarea gândirii critice a fetelor rome în legătură cu dreptul lor la justiție 
reproductivă

• Elaborarea unui set de recomandări care să sprijine femeile rome în a lua 
decizii care le influențează justiția reproductivă.

• Dezvoltarea capacității fetelor rome de a își exercita dreptul la justiția 
reproductivă - în cadrul comunităților din care fac parte. 

• Evaluarea procesului, implementării și a impactului cercetărilor derulate în 
proiect. 

• Diseminarea rezultatelor cercetării  și promovarea schimbului de informații.

CUM

• Crearea unei Coaliții Locale care să includă partenerii și principalii factori 
cheie din fiecare areal geografic (Sofia, București, Sevilia, Alicante).

• Identificarea resurselor de care dispun comunitățile în care trăiesc fetele 
rome, a narațiunilor și datelor privind de justiția reproductivă.

• Crearea unui set de instrumente care să sprijine cercetarea -acțiune derulată 
în mod participativ pentru a promova noua abordare în conexiune cu justiția 
reproductivă, precum și selectarea și instruirea facilitatorilor din fiecare areal 
geografic.

• Selectarea fetelor rome pentru implementarea în mod participativ a cercetării 
- acțiune și dezvoltarea colaborării între membrii comunității din care provin 
fetele rome.

• Dezvoltarea gândirii critice cu privire la justiția reproductivă și elaborarea 
recomandărilor și a ghidului de instruire pe această temă.

• Dezvoltarea capacității fetelor rome de a pleda pentru respectarea propriilor 
obiective  și aspirații.

• Diseminarea informațiilor obținute și a rezultatelor proiectului.

REZULTATE ANALITICE AȘTEPTATE 

• IDENTIFICAREA modelelor psihosociale care ar putea îndemna fetele rome 
să ia decizia de a deveni mame la o vârstă fragedă, precum și a impactului 
unei astfel de decizii asupra vieții lor.

• ANALIZĂ APROFUNDATĂ a normelor discriminatorii și a mecanismelor 
ce favorizează inegalitatea  și care  afectează decizia fetelor rome de a 
deveni mame, precum și modul în care fac față maternității. 

• CUNOAȘTEREA APROFUNDATĂ a modului în care fetele rome își dezvoltă 
punctele forte la nivel  individual, relațional și colectiv (i.e. cunoștințe, apti-
tudini, relaționare) utilizând resursele disponibile în comunitățile lor. 

REZULTATE PRACTICE AȘTEPTATE 

• CREAREA DE CONTEXTE în care fetele rome împreună cu facilitatorii își 
vor identifica propriile nevoi , își vor dezvolta punctele forte, vor contura și 
vor  implementa acțiuni, vor evalua și oferi feedback corespunzător.

• COMUNITĂȚI care stimulează promovarea valorilor privind justiția reproductivă 
la nivelul serviciilor publice și care valorizează fetele rome în calitatea lor 
de contributori la nivelul comunităților din care fac parte, dincolo de rolul lor 
de mame. 

• STIMULAREA AUTONOMIEI fetelor printr-un proces de împuternicire care 
vizează justiția reproductivă.1 Pentru mai multe detalii despre ce înseamnă justitia reproductivă consultati linkul http://romomatter.org/2019/06/14/

what-is-reproductive-justice-an-introduction-to-the-romomatter-project/


