
Bună ziua, 

 

Ne exprimăm solidaritatea față de drama femeilor, bărbaților și copiilor 

romi refugiați din Ucraina, nu ne imaginăm o asemenea suferință și 

traumă și ne dorim ca toată această agresiune să ne oprească. 

 

Suntem conștiente de eforturile depuse de toate persoanele care s-au 

implicat în acțiuni umanitare și suntem recunoscătoare celor care atunci 

când au ales să ajute nu au făcut-o disproporționat, cu jumătate de 

măsură față de persoanele de etnie romă care și-au găsit refugiu 

temporar în România. 

 

În același timp, ni s-a adus la cunoștință faptul că există femei, 

bărbați și copii romi care, deși fug din calea aceluiași război care i-a 

determinat pe mulți alți ucraineni să-și părăsească țara și poartă 

aceleași traume și suferințe, nu primesc aceeași susținere și ajutor, ci 

sunt tratați într-un mod discriminatoriu, iar această realitate ne 

îngrijorează. 

 

De aceea, ne îndreptăm spre toate instituțiile publice, organizațiile 

non-guvernamentale, grupuri de inițiativă sau persoane individuale care 

oferă sprijin refugiaților din Ucraina cu următoarele sfaturi: 

 

Vă rugăm 

•        să manifestați aceeași empatie, respect și umanitate față de femeile, 

bărbații și copiii romi refugiați din Ucraina 

•        să vă asigurați că în centrele în care sunt cazate persoanele rome 

există: 

 

o        condiții de trai decente (căldură, apă, toalete funcționale, saci 

menajeri etc.); jucării, hăinuțe și mâncare pentru copiii romi 

refugiați; 

o        acces nediscriminatoriu la produse alimentare și de îngrijire 

personală (tampoane, absorbante, șervețele umede etc.), la asistență 

medicală, în funcție de nevoile individuale urgente pentru femeile rome 

refugiate și copiii acestora, persoanele în vârstă, cu dizabilități, 

alte categorii vulnerabile 

o        acces pentru femei la tratament și servicii de sănătate reproductivă 

(ex. contracepție, consult de specialitate, monitorizare sarcină etc) 

 

•        să luați în considerare nevoia de comunicare în limba romani și/sau 

ucraineană. 

 

Vă încurajăm să semnalați orice act de discriminare împotriva 

refugiaților de etnie romă din Ucraina organizațiilor care activează în 

zona drepturilor omului și/sau Consiliului Național pentru Combaterea 



Discriminării. 

 

Transmitem un material tradus în limbile romani și ucraineană cu 

informații privind reducerea riscului de a deveni victimă a traficului 

de persoane. 

 

În eventualitatea în care aveți și alte materiale utile care pot fi 

traduse în limba romani, vă rugăm să ne scrieți la adresa: 

office@e-romnja.ro 

 

Mulțumim, 

Echipa E-Romnja - Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome 


