Conferinţă de presă şi Seminar local:
„Norme culturale de conduită în spaţiul public non-comunitar”
24 mai 2012 Cluj-Napoca
Liga Apărării Drepturilor Omului Filiala Cluj a organizat joi, 24 Mai 2012, între orele 13.0016.00, în incinta LICEULUI TEORETIC NICOLAE BALCESCU, Sala Festiva (Etaj 1, Str.
Constantei nr.6) Seminarul şi Conferinţa de Presă: „Norme culturale de conduită în spaţiul
public non-comunitar” cu participarea următoarelor comunităţi: Tunisia, Maroc, Pakistan,
Egipt, Siria, Palestina, Peru, Ecuador, Mexic, Japonia şi Republica Moldova. La eveniment au
participat 40 de persoane, majoritatea RTT dar şi reprezentanţi ai instituţiilor publice cu
responsabilităţi în domeniul migraţiei, ONG-uri cu preocupări în acest domeniu şi reprezentanţi
ai mass-mediei locale.
Acest eveniment a fost astfel conceput pentru a răspunde mai multor obiective şi anume:
1. Promovarea celor 3 proiecte finanţate din Fondul European de Integrare la nivelul
municipiului Cluj-Napoca şi anume:
- „Asistenţă pentru RTT în România”, implementat la nivel naţional de Organizaţia
Internaţională pentru Migraţie Bucureşti în 13 municipii mari, printre care şi Cluj-Napoca,
- „România interculturală”, implementat la nivel naţional de către Institutul Intercultural
Timişoara şi
- „Cursuri de limbă română şi de orientare culturală”, implementat la nivel naţional de
către Institutul Intercultural Timişoara.
2. Evidenţierea sinergiilor dintre cele trei proiecte implementate la nivel local şi eficienţa
unui astfel de demers.
Implementarea celor 3 proiecte „la pachet” în aceiaşi localitate are avantaje multiple şi anume:
- coalizează comunităţile mult mai bine decât dacă s-ar lucra pe un singur proiect deoarece
atât beneficiile pentru grupurile ţintă cât şi rezultatele se acumulează şi se adaugă pentru
fiecărui proiect.
- se folosesc aceleaşi resurse umane în toate trei proiectele ceea ce înseamnă expertiză
ridicata, experienţă cumulată şi rezultate sinergice.
- se fac economii de resurse financiare atât pe salarizare cât şi pe alte costuri.
- un eveniment în care se combină resursele costă mai puţin pentru fiecare proiect în parte.
- Impactul atât asupra beneficiarilor direcţi şi indirecţi este covârşitor mai mare decât în
cazul în care se implementează un singur proiect.
- Se promovează parteneriatul şi colaborarea între structuri care lucrează pe domeniul
migraţiei: instituţii publice, mass-media, ONG-uri şi comunităţi de migranţi.
Evenimentul a început cu prezentarea celor trei proiecte în conceptul următor:
1. Prezentare generală şi efecte sinergice: Ana Luduşan
2. Prezentarea proiectului: „Asistenţă pentru RTT în România” Daniela Cervinschi,
3. Prezentarea proiectului: „România interculturală” Ionela Răcătău,
4. Prezentarea proiectului: „Cursuri de limbă română şi de orientare culturală” Ionela
Răcătău şi Daniela Cervinschi
Pasul doi al evenimentului s-a constituit într-o dezbatere pe tema valorilor culturale şi a
tradiţiilor din spaţiul public ale comunităţilor din ţările non-UE. Această temă a fost aleasă
deoarece într-un seminar anterior reprezentanţi ai Poliţiei Cluj ne-au solicitat abordarea acestor
teme deoarece obiceiurile şi reglementările pribind comportamentul în spaţiul public în ţările din
afara spaţiului european este destul de diferit de cel din România şi Uniunea europeană şi de
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aceia o dezbatere pe această temă ar fi binevenită. Aceasta ar contribui la înţelegerea de către
RTT a normelor româneşti şi raţiunii acestora.
Dezbaterea a început cu prezentarea normelor de conduită din familie şi din spaţiul public pentru
femeile din Palestina de către Dr. Ghazi. Acesta a arătat că normele adresate mai ales femeilor,
care par restrictive pentru un european, au raţiunea de a proteja femeia musulmană. În Palestina
şi în toate ţările arabe femeia este preţuită şi respectată, dar are la rândul ei obligaţii de a respecta
norme şi convenţii care protejează familia şi copii.
Prezentarea făcută de APANG CYRILLE ETIH privind normele dintre părinţi şi copii şi dintre
bărbaţi şi femei în Camerun a fost extrem de bine documentată şi a produs vii dezbateri printre
participanţi. Acesta a argumentat de ce e bine ca să existe relaţii de respect reciproc între copii şi
părinţi, chiar dacă uneori copii le traduc ca relaţii de subordonare şi control. La fel este şi în
relaţia femeie - bărbat.
STEPHANIE şi soţul ei Cristian au prezentat obiceiurile din Peru privind relaţiile de familie şi
cele a comportamentului în spaţiul public. Cristian fiind român a făcut o prezentare comparativă
a acestor relaţii şi comportamente în Peru şi România reliefând faptul că fiecare cultură are
obiceiuri foarte bune, precum entuziasmul şi căldura relaţiilor de familie din cultura peruană şi
raţionalismul şi eficienţa din culturile europene.
Dezbaterile au continuat cu prezentarea comportamentului public în Republica Moldova şi
Ucraina, care nu sunt foarte diferite de cele di România.
Marele câştig al acestui eveniment a fost faptul că 40 de persoane, din instituţii publice, ONG,
mass-media şi comunităţile de migranţi au stat împreună 3 ore şi au dezbătut tema
comportamentului public în cel puţin 11 ţări dinafara Uniunii Europene. În acest fel s-au
cunoscut şi s-au împrietenit. Aceşti oameni asigură o reţea de resurse umane la dispoziţia celor
trei proiecte care se implementează în Cluj-Napoca şi asigură sustenabilitatea acestuia pe termen
lung.
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