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Introducere 

 

Popula!ia de romi p"streaz" înc" un model familial de tip tradi!ional, a#a cum indic" 

studiile anterioare1. C"s"toria survine la vârste fragede, în general sub 20 de ani, iar vârsta la 

prima na#tere este tot sub 20 de ani, pe fondul unei fertilit"!i peste media na!ional". Rela!iile 

în familie sunt de tip ierarhic, b"rba!ii având o pozi!ie privilegiat", în timp ce femeile au un 

status de inferioritate. C"s"torite la vârste fragede, uneori f"r" ca ele s" î#i doreasc" acest 

lucru, tr"ind în familii numeroase afectate de s"r"cie #i purtând grija gospod"riei #i a unui 

num"r sporit de copii, femeile rome au o pozi!ie vulnerabil" fa!" de o serie de riscuri precum 

s"r"cia, lipsa de protec!ie social" sau expunerea în fa!a bolilor provocate de na#teri repetate la 

vârste foarte tinere. 

Multe proiecte care se adreseaz" popula!iei de romi vizeaz" problema egalit"!ii de gen 

în familiile #i comunit"!ile rome, îns" de obicei acestea reprezint" doar o component" 

secundar" a proiectului. În fapt, problemele femeilor rome #i rolurile de gen în familiile rome 

sunt pu!in cunoscute #i s-au f"cut #i mai pu!ine pentru a fi rezolvate. Acest raport serve#te ca 

baz" pentru elaborarea unui proiect care s" vizeze problema egalit"!ii de gen în familiile #i 

comunit"!ile rome. Scopul raportului este identificarea statutului femeilor #i a rolurilor de gen 

în familiile rome, precum #i a factorilor care pot fi folosi!i ca baz" de sprijin pentru 

îmbun"t"!irea situa!iei acestora. Practic, raportul î#i propune s" r"spund" la o serie de 

întreb"ri precum: care este pozi!ia femeii în familia de romi? Cât de mult este aceasta 

implicat" în luarea deciziilor în familie #i gospod"rie? Care sunt sarcinile specifice femeilor 

în familiile de romi? Particip" ele la pia!a muncii? Dar la educa!ie? Care sunt tr"s"turile 

caracteristice ale vie!ii de familie în aceste comunit"!i? Care este statutul copiilor #i cum sunt 

ace#tia preg"ti!i pentru via!"? Ce se poate face concret pentru îmbun"t"!irea situa!iei femeilor 

rome? 

Literatura de specialitate care abordeaz" problematica egalit"!ii de gen relev" impactul 

a trei factori asupra felului în care se structureaz" rela!iile de gen: stocul educa!ional existent 

în familie, implicarea pe pia!a muncii a ambilor parteneri #i controlul comunit"!ii asupra 

comportamentului individual. Astfel, în familiile în care nivelul de educa!ie este mai ridicat #i 

exist" o experien!" de implicare pe pia!a muncii, statutul femeii este de obicei unul mai bun, 

aceasta având o implicare mai mare în luarea deciziilor în gospod"rie #i un status mai 

apropiat de cel al b"rbatului. De asemenea, în familiile care tr"iesc în comunit"!i non-

tradi!ionale, în care comunitatea nu mai exercit" un control strict asupra vie!ii de familie #i 

asupra diferitelor componente ale acesteia, precum c"s"toria timpurie sau controlul 

reproducerii, rolurile de gen tind s" fie mai egalitare în compara!ie cu comunit"!ile 

tradi!ionale. 

Am pornit de la premisa c" exist" diferen!e semnificative între comunit"!ile de romi, 

                                                 
1 Vezi Voicu, M"lina, Popescu, Raluca. 2006. C!s!toria $i sarcina timpurie în comunit!%ile de romi. Bucure#ti: 
Editura Educa!ia 2000+ 
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în ceea ce prive#te situa!ia femeilor pornind de la cele trei criterii invocate: educa!ia, 

implicarea în munca pl"tit" #i controlul comunit"!ii asupra vie!ii individuale. Am identificat 

astfel trei tipuri de comunit"!i: comunit!"i tradi"ionale, în care controlul comunitar este 

foarte puternic, stocul de educa!ie foarte redus #i implicarea femeilor în munc" în afara casei 

aproape inexistent", comunit!"i non-tradi"ionale rurale, în care controlul comunitar este mai 

relaxat, stocul de educa!ie ceva mai ridicat #i exist" o oarecare experien!" de munc" în afara 

casei, îns" nu exist" oportunit"!i care s" permit" la momentul actual o prea mare implicare a 

acestora în munc" #i comunit!"i non-tradi"ionale urbane, în care controlul comunitar este 

relaxat, stocul educa!ional este similar cu cel din comunit"!ile rurale non-tradi!ionale, dar 

exist" o experien!" acumulat" de angajare a femeilor în munc" #i exist" oportunit"!i care s" le 

permit" acestora s" se implice în munca pl"tit" în afara casei. Analizele realizate în acest 

raport se structureaz" în func!ie de aceste trei tipuri #i reliefeaz" modelul în care rela!iile 

intrafamiliale #i de gen difer" în func!ie de specificul fiec"rei comunit"!i în parte. 

Acest raport se bazeaz" pe analiz" de tip calitativ, valorificând informa!ia culeas" 

printr-o serie de focus-grupuri realizate în comunit"!ile !int". Am ales câte dou" comunit"!i 

pentru fiecare dintre cele trei tipuri identificate #i am realizat câte dou" interviuri de grup cu 

femei #i dou" cu b"rba!i în fiecare dintre acestea, încercând s" facem o delimitare net" între 

participan!i în func!ie de vârst". Cele #ase comunit"!i în care au fost realizate focusurile sunt: 

Vere#ti (jude!ul Suceava) #i S"rule#ti (jude!ul C"l"ra#i) ambele comunit"!i tradi!ionale, 

B"l!e#ti (jude!ul Prahova) #i P"tr"u!i (jude!ul Suceava) ambele comunit"!i non-tradi!ionale 

rurale #i Kuncz (Timi#oara) #i Patarât (Cluj-Napoca) ambele comunit"!i non-tradi!ionale 

urbane.  

În fiecare comunitate am realizat câte un focus cu femei tinere (sub 35 de ani) #i unul 

cu b"rba!i tineri (sub 35 de ani) #i câte un focus cu femei „adulte” (peste 35 de ani) #i unul cu 

b"rba!i de vârste similare. Trebuie men!ionat c" în timp ce femeile au fost în toate 

comunit"!ile mai dornice s" participe #i s" discute despre via!a de familie, discu!iile cu 

b"rba!ii au fost mult mai greu de realizat din cauza reticen!ei acestora de a participa la o 

discu!ie pe aceast" tem". Din acest motiv, în Patarât - Cluj nu au fost realizate decât interviuri 

de grup cu femei. 

Temele abordate în cadrul focus-grupurilor se grupeaz" în câteva dimensiuni: 

formarea #i destr"marea familiei, satisfac!ia fa!" de via!a de familie, comportament 

reproductiv, roluri de gen, implicarea femeilor în munca pl"tit" în afara casei, rolul #colii în 

socializarea copiilor #i prezen!" la #coal", implicarea copiilor în munca domestic" #i în cea 

pl"tit", poten!ial de implicare în proiecte dedicate situa!iei femeilor la nivel comunitar. 

Prezentul raport este structurat pornind de la temele deja enumerate, finalizându-se cu o serie 

de recomand"ri pentru ac!iuni concrete ce trebuie elaborate pe baza datelor empirice culese 

din teren. 
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Comunit#!ile de romi 

Vere"ti 

Comunitatea de romi din Vere#ti este de tip tradi!ional, de c"ld"rari, în mare parte 

adep!i ai religiei penticostale. Nu se consider" !igani, ci romi #i încearc" s" se delimiteze de 

alte neamuri existente în zon". „&igani [...], s! vorbim de c!ld!rari, s! vorbim de etnia 

rom!. Cu to%i ne confund!, %igani sunt lingurarii, [...] noi suntem c!ld!rari. Noi suntem o 

comunitate  de c!ld!rari, care muncim cinstit, nu ne confund!m cu ceilal%i, sunt oameni care 

fur!, care fac r!u, n-am vrea s! ne confund!m în aceea$i oal!.” 

De#i distan!a fa!" de prim"rie #i fa!" de comunitatea majoritar" este mic", segregarea 

spa!ial" a comunit"!ii de romi este vizibil". To!i romii, cu câteva excep!ii, se afl" pe o uli!" cu 

prelungiri laterale, uli!" ce începe din apropierea centrului comunei. 

Conform propriilor declara!ii, se în!eleg bine cu românii din sat, nu au fost semnalate 

cazuri de discriminare: „colaborarea cu românii o avem destul de bine - c! ne mai spun nou! 

%igani, asta-i alt! treab!! Poate c-a$a au prins ei, n-o spun cu r!utate...” 

Supraaglomerarea locativ" a fost din nou una din cele mai des men!ionate probleme. 

$i aici fenomenul extinderii locuin!ei pe acela#i spa!iu este foarte r"spândit. Atitudinea fa!" 

de autorit"!i este mai degrab" neutr". Mentalitatea „asisten!ial"” este slab reprezentat" în 

rândul c"ld"rarilor, care sunt obi#nui!i s" tr"iasc" în primul rând din munca lor #i a familiei. 

Au fost invocate problema conect"rii la re!eaua electric" (de#i au lumin", nu sunt conecta!i 

legal, ci au în!elegeri cu vecinii) #i problema fântânilor, care îns" a fost rezolvat" printr-un 

proiect al Funda!iei Soros. Drumurile #i mai multe locuri de munc" au fost nevoile concrete 

semnale.  

 

S#rule"ti 

Comunitatea romilor din S"rule#ti este una destul de numeroas", din declara!iile 

asistentului social de la prim"rie reie#ind c" num"r" circa 300 de familii. Este o comunitate 

de romi tradi!ionali, care vorbesc limba romani #i p"streaz" portul tradi!ional. Nivelul de trai 

este foarte sc"zut pentru majoritatea familiilor. Sursele principale de venit sunt ajutorul social 

#i aloca!iile de stat pentru copii. 

Cele mai importante probleme men!ionate de c"tre responden!i au fost lipsa racord"rii 

locuin!elor la re!eaua de alimentare cu electricitate, lipsa veniturilor #i starea proast" a 

drumurilor în comunitate. O alt" nemul!umire este legat" de instala!ia de supraveghere video 

din comun" apreciat" de romi ca o risip" de bani. Pe de alt" parte, reprezentan!i ai #colii au 

apreciat c" instalarea sistemului de supraveghere video a avut ca impact reducerea 

semnificativ" a num"rului de furturi din comun". 

Pentru comunitatea de romi au fost realizate o serie de proiecte în ultimii ani, cei mai 

importan!i promotori fiind #coala #i/sau prim"ria. Cea mai mare parte a eforturilor a fost îns" 

pu!in vizibil" la nivelul comunit"!ii de romi, dovad" fiind slaba apreciere a participan!ilor la 

focus grup pentru proiectele care au vizat în special domeniul educa!iei. 
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Romii din S"rule#ti aspir" „s! tr!iasc! mai bine, ca românii”.  To!i participan!ii la 

focusuri consider" c" trebuie s" fie ajuta!i de autorit"!i, c" ar trebui s" primeasc" de la 

prim"rie locuri de munc" #i p"mânt, ajutorul social ar trebui m"rit #i ar trebui s" poat" ob!ine 

medicamente compensate. 

 

B#l!e"ti 

Comunitatea romilor din B"l!e#ti nu este una numeroas". Nu este o comunitate 

tradi!ional" de romi, de#i se vorbe#te limba romani. Romii din B"l!e#ti se consider" „nici a$a, 

nici a$a, nici %igani, nici români! &igani româniza%i!” #i au un stil de via!" asem"n"tor 

popula!iei majoritare: „Noi tr!im ca românii, noi n-avem buliba$!, tr!im dup! legile care 

sunt”. Nu exist" tradi!ii specifice care s" diferen!ieze comunitatea de romi de cea de români. 

Nu sunt probleme etnice, rela!iile cu popula!ia de români sunt fire#ti („nu avem probleme noi, 

suntem egali cu românii”, „noi am jucat la hor! cu românii”), existând cazuri de c"s"torii 

mixte între romi #i români („Avem %igani aici, $i fete $i b!ie%i, c!s!tori%i cu români” [...] 

Dac! se face o nunt! româneasc!, noi mergem la nunt!, la botez! 'i românii vin la noi”). 

În trecut b"rba!ii erau fierari, ocupa!ie care în prezent „nu mai merge, nu mai e 

vânzare. Dup! fier!rie ne-am luat de turn!torie, dar nici turn!toria nu mai merge”. Nivelul 

de trai al comunit"!ii este modest, dar comun cu al majorit"!ii popula!iei din comunitate: 

„suntem gospodari, avem o pas!re, un purcel, un cal acolo, suntem oameni”. 

Investi!iile realizate în ultima vreme în comunitate au redus diferen!ele fa!" de restul 

comunei. Cea mai frecvent men!ionat" problem" de c"tre participan!ii la focus grupuri a fost 

locuirea (aglomerare, condi!ii precare). Lipsa resurselor face ca familiile de romi s" extind" 

locuin!ele actuale sau s" construiasc" noi case în aceea#i curte pentru copiii care se 

c"s"toresc. „Avem sub un acoperi$ trei, patru familii sub un acoperi$, nu în curte, curtea ca 

curtea, dar sub acela$i acoperi$”. Exist" în derulare #i un proiect pentru construc!ia de case, 

îns" num"rul acestora este nesemnificativ în raport cu nevoile. Ini!iativa a determinat îns" 

accelerarea procesului de ob!inere a actelor de proprietate pentru locuin!e. În comunitate a 

mai fost derulat un proiect pentru legalizarea situa!iei locative #i pentru actele de identitate – 

„într-un proiect Phare 2005 am reu$it s! facem vreo 70 de buletine în dou! tran$e $i doar 

$ase acte de proprietate” – facilitatorul comunitar).  

Femeile participante la focusuri au ridicat #i problema lipsei serviciilor sanitare („un 

dispensar pentru copii ar trebui s! se fac!, dac! tot s-a f!cut spital, s! se fac! jum!tate a$a 

$i jum!tate a$a”) #i a racord"rii la re!eaua de electricitate (gospod"riile sunt conectate la 

re!eaua de electricitate ilegal, având din aceast" cauz" numeroase pene de curent –„s! ne 

pun! $i nou! contor de lumin!, s! avem $i noi lumina noastr!, s! o pl!tim”).  

 

P#tr#u!i 

Comunitatea nu este de tip tradi!ional #i nu este s"rac". Locuin!ele sunt aerisite, au 

cur!i #i garduri bine delimitate, parcelele fiind de 3-5 ari, ceea ce permite unora dintre romi s" 

cresc" #i animale. 



 7 

Distan!a pân" în centrul comunei reprezint" o barier" natural" în calea interac!iunii 

comunit"!ii de romi cu popula!ia majoritar", dar #i cu autorit"!ile locale, pe care ace#tia le 

acuz" c" se intereseaz" de ei doar în preajma campaniilor electorale.  

Atitudinea fa!" de autorit"!i este una negativ", romii considerându-le în mare parte 

responsabile pentru situa!ia lor. B"rba!ii au men!ionat lipsa locurilor de munc" drept 

principala problem" a comunit"!ii.  

 

Kuncz, Timi"oara 

Cartierul Kuncz este situat în partea de sud-est a municipiului Timi#oara, în zona 

Plopi-Kuncz. Kuncz este un cartier m"rgina# al Timi#oarei, situat lâng" un fost canal de ap" 

al râului Bega. Locuitorii s"i sunt în majoritate romi foarte s"raci. Cartierul însumeaz" circa 

zece str"zi de mici dimensiuni, cu case vechi, construite în majoritate din v"iug". 

Cea mai însemnat" problem" a comunit"!ii este legat" de lipsa actelor de proprietate. 

Cartierul Kuncz a fost pân" la începutul sec. XX (1850 – 1900) o localitate rural" situat" 

lâng" ora#ul Timi#oara. În prezent suprafa!a de teren pe care se afl" cartierul este aproape în 

totalitate înregistrat" topografic ca teren agricol. Lipsa actelor de proprietate pe terenuri #i 

case, problema major" a locuitorilor din Kuncz, atrage dup" sine alte probleme: lipsa 

documentelor de identitate, lipsa unui loc de munc" cu contract (neavând domiciliu #i CI) etc. 

„S! ne fac! contracte pe c!$i c! îs foarte multe c!$i care nu au contracte. F!r! contract nu 

po%i s! ai buletin, nu te po%i angaja. Nu pot s!-mi fac o rat!. Nu pot s! iau bani împrumut, 

nimic. C! nu am acte.” 

 Alt" problem" acut" a comunit"!ii, pe care to!i responden!ii o doresc solu!ionat" este 

lipsa drumurilor asfaltate #i/sau pietruite de pe str"zile cartierului lor. „Noi am dori s! se mai 

civilizeze pe-aicea pe la noi.” Femeile au men!ionat #i alte probleme: lipsa unei gr"dini!e, a 

unei #coli în apropiere (cea mai apropiat" #coal" este la 3 km distan!"), a unui dispensar 

medical, acestea întâmpinând mai des aceste dificult"!i din cauza rolului lor legat de cas" #i 

copii. „Acum la gr!dini%! au f!cut altceva, sediul nu mai exist!. Cel mai apropiat dispensar e 

departe, în alt cartier. Fiecare are doctorul de familie prin ora$ undeva.”  

 

Patarât, Cluj Napoca 

Comunitatea (aproximativ 500 de persoane care traiesc în locuin!e sociale la periferia 

municipiului Cluj Napoca) nu este o comunitate tradi!ional", ci una izolat" spa!ial cu condi!ii 

precare de trai. Pu!ini dintre membrii acestei comunit"!i au locuri de munc" în ora#, cei mai 

mul!i la salubritate sau la alte servicii de între!inere. Veniturile ob!inute (aproximativ între 

300 #i 700 lei) nu le permit s" pl"teasc" o chirie în ora#, fiind bloca!i în prezent în Patarât. De 

altfel locuitorii din Patarât apreciaz" c" nu exist" oportunit"!i de a ie#i din comunitate #i din 

situa!ia de s"r"cie extrem". În ultimii ani doar dou" familii au reu#it s" plece #i s" se descurce 

în alt" parte. 

Principala problem" care afecteaz" via!a de familie este locuirea. Cuplurile tinere nu 
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mai au spa!iu pentru a-#i face bar"ci, iar spa!iul pe care sunt amenajate locuin!ele este unul 

provizoriu, neavând nici un domiciliu trecut în buletin. A tr"i în aceste „bar"ci” înseamn" 

condi!ii igienice precare, ap" infestat", b"i #i buc"t"rii improvizate, dar #i imposibilitatea de a 

oferi o alt" educa!ie copiilor. Mai grav, a fost semnalat" problema discrimin"rii acestora în 

#coli din cauza etniei, dar #i din cauza zonei în care locuiesc, zona Patarât având o reputa!ie 

foarte proast". 

Participan!ii la focus grupuri apreciaz" c" sunt necesare multe schimb"ri, legate în 

primul rând de îmbun"t"!irea acestor condi!ii de locuire. Familiile de la Patarât î#i doresc un 

c"min propriu („s! ai unde s! stai $i s! nu fii alungat, tot timpul cu hainele în plas!, s! nu 

vin! nimeni s! zic! la u$! <Razie!>”), un spa!iu de joac" adecvat pentru copii #i condi!ii 

igienice decente. 
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Familia  

 

Pentru romi, indiferent c" provin din comunit"!i tradi!ionale sau nu, rurale sau urbane, 

c" sunt femei sau b"rba!i, tineri sau vârstnici, familia este cel mai important aspect al vie!ii 

lor, iar în cadrul acesteia – copiii.  

 

Importan!a familiei "i a copiilor 

„Pentru noi, romii, familia este cea ma important!. P!rin%ii, fra%ii, cumna%ii, nepo%ii, copiii, 
so%iile sunt cei mai importan%i din via%a noastr!” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 

„La noi, familia e ca un dar dumnezeiesc, mai ales copiii !$tia mici sunt ca o binecuvântare 
de la Dumnezeu” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 

„Copiii sunt pe primul loc, sunt via%a noastr!. Noi pentru ei tr!im, pentru ei murim. Copiii 
sunt pe primul plan. La noi, la %igani, asta e averea noastr!. (Cluj, femei, peste 35 ani) 

 

Exist" diferen!e mari între tipurile de comunit"!i în privin!a c"s"toriei. În comunit"!ile 

tradi!ionale fetele se c"s"toresc devreme, de obicei între 14 – 16 ani, iar b"ie!ii pân" în 18 ani. 

Exist" numeroase cazuri de c"s"torii mai timpurii (12 -14 ani pentru fete #i 14-16  ani pentru 

b"ie!i), mai ales în S"rule#ti. 

Chiar dac" este practicat", atitudinea fa!" de c"s"toria timpurie este totu#i mai degrab" 

negativ". Chiar pentru genera!iile vârstnice c"s"toria timpurie este problematizat" #i 

considerat" a avea impact negativ asupra dezvolt"rii tinerilor, a împlinirii personale. Se pare 

c" în Vere#ti, unde întreaga comunitate este poc"it", norma religioas" a condus la cre#terea 

vârstei la c"s"torie. 

 

Vârsta la c#s#torie în comunit#!ile tradi!ionale rurale 

„Un b!iat, la 17-18 ani, o fat!, la 14-15 ani, mai tân!r!. A$a au inventat str!mo$ii no$trii” 

(Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani)  

„Ar fi bine la 18-19 ani s! aib! minte în cap. Da’ obiceiul nostru din mo$i str!mo$i îi la 12, 

13 ani. Eu m-am c!s!torit la 12 ani $i la 14 ani am avut fata” (S!rule$ti, femei, sub 35 ani) 

„Mai demult era pe la 10-12 ani. Acuma la 16,17,18 [...] nu mai l!s!m copiii s! se m!rite 
degrab! ca s! nu p!%asc! ceva. E fric! acuma, e fric! de Dumnez!u. Suntem poc!i%i. 'i 
b!ie%ii la fel, la 18, 19, 20, mai mare.” (Vere$ti, femei peste 35 ani) 

 

Pe lâng" tradi!ie, exist" justific"ri pragmatice ale acestei situa!ii. În cazul fetelor o 

explica!ie important" este dat" de norma virginit"!ii, foarte important" în comunitate. Fetele 

se c"s"toresc foarte tinere ca s" nu „gre#easc"”, s" nu fie „furate” #i s" nu mai fie fete mari. 

Au obiceiul de a ar"ta proba c" e fat" mare - cear#aful din noaptea nun!ii.  Este necesar" 

aceast" proba pentru a nu izbucni scandalul între familiile din comunitate. „La noi e foarte 
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important s! fie fat! mare, în sensul c! la noi e o ru$ine s! o ia b!iatul $i s! se întâmple s! 

nu fie fat! mare, e o problem! $i cade $i rangul familiei” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 

Pe de alt" parte, odat" c"s"tori!i, copiii î#i pot aduce contribu!ia în familie, preluând 

responsabilit"!ile domestice sau cele ale asigur"rii venitului. „Nu putem s! le %inem. Îi grea 

via%a, îi grea... Nu avem servici, n-avem nimica... A$a, dac! se iau, nu mai muncesc eu ca s! 

îi între"in, munce$te ei. Familia cre$te.” (S!rule$ti, femei, peste 35 ani) 

În comunit"!ile non-tradi!ionale (rurale #i urbane) vârsta la c"s"torie este de asemenea 

sc"zut". De#i constrângerile sunt mai pu!ine, majoritatea tinerilor se c"s"toresc sub 18 ani. 

C"s"toria mai târzie r"mâne mai degrab" un deziderat al mamelor, deoarce în realitate, 

majoritatea tinerilor „se iau” la 14-15 ani #i fac copii înc" de la aceast" vârst". Diferen!a fa!" 

de comunit"!ile tradi!ionale este legat" mai degrab" de atitudine. Dac" în cadrul acestora 

numai o parte a comunit"!ii evalua negativ c"s"toria precoce, în cadrul celor non-tradi!ionale 

majoritatea consider" c" aceasta afecteaz" #ansele de dezvoltare #i împlinire personal". Mai 

mult, c"s"toria precoce este considerat" în unele cazuri un semn de subdezvoltare a 

comunit"!ii, de „necivilizare”. 

 

Vârsta la c#s#torie în comunit#!ile non-tradi!ionale 

„Aici la noi - la 13 ani, la 15 ani. Dar nu e bine din cauz! c!-s prea tinere” (Kuncz, femei, 
sub 35 ani) 

„La noi, la 14-15 ani majoritatea au deja doi copii. Fata mea la 11 ani s-a m!ritat. 'i ce a 
f!cut? S-a terminat. Nu e bine a$a devreme.” (Cluj, femei peste 35 ani) 

„La noi se c!s!toresc fetele la 18 ani. Nu e ca la ei (n.n: comunitatea tradi!ional" din 
S"rule#ti), la 12 ani. Noi suntem oameni civiliza%i.” (B!l%e$ti, b!rba%i, peste 35 ani) 

 

În toate discu!iile de grup au existat opinii diferite privind vârsta potrivit" pentru 

c"s"torie. Nu a existat un acord unanim decât în privi!a vârstei foarte fragede, sub 18 ani. To!i 

participan!ii au fost de acord c" atât b"iatul, cât #i fata ar trebui s" aib" cel pu!in 18 ani la 

c"s"torie. Mai departe, exist" opinii care sus!in o vârst" mai înaintat", spre 25 de ani #i alte 

opinii care sus!in o vârst" mai tân"r", de 18-20 de ani, în special pentru fete. Regretul de a se 

fi m"ritat prea devreme a ap"rut în toate discu!iile la femeile peste 35 de ani. 

 

Vârsta ideal# pentru c#s#torie la femei 

„Cam la dou!zeci $i ceva, e mai bine s! mearg! o fat! la lucru, s! munceasc!, s!-$i fac! cât 
de cât... S! se protejeze... s! nu aib! copii. S! se lege de acuma la cap... Nu ca noi, la 15-16 
ani... Nou! ne pare r!u ce am f!cut.” (Cluj, femei peste 35 ani) 

„Io dac! a$ fi acum, eu nu m-a$ mai m!rita! Îmi pare foarte r!u! Eu acum s! mai am o dat! 
m!car 25 de ani nu m-a$ mai m!rita, sincer! s! fiu.” (Kuncz, femei peste 35 ani) 

 

Vârsta ideal" a b"iatului este mai ridicat" #i este definit" de rolul tradi!ional. 

Realizarea material" #i maturitatea au fost principalele condi!ii care trebuie atinse pentru a se 
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putea c"s"tori. B"rbatul are datoria s" între!in" familia #i s" ia deciziile cele mai importante, 

fiind capul familiei. În consecin!", se poate c"s"tori când are resursele materiale necesare #i 

când este capabil s" conduc" familia. În realitate, #i b"ie!ii, ca #i fetele, se c"s"toresc 

devreme, f"r" perspectiva unui viitor pentru familia lor. 

 

Vârsta ideal# pentru c#s#torie la b#rba!i 

„Când are o situa%ie. 'i s! lucreze. S! nu a$tepte din partea so%iei s!-l între%in!. Ei se 
maturizeaz! mult mai târziu decât noi.” (Cluj, femei sub 35 ani) 

„S! aib! un venit s!-$i între%in! familia, nu a$a la 14 ani, c! nu e bine. S!-$i termine omul 
armata, s! aib! servici, angajat, ca s!-$i poat! s!-$i între%in! omul familia.” (Cluj, femei 
peste 35 ani) 

„La 20, 20 $i ceva, când este matur. Când poate s!-$i câ$tige $i el o pâine, s! munceasc!. La 
15 ani, cine-l angajeaz! în ziua de azi? Nu te angajeaz! nimeni la 15 ani, nici la 17 ani nu te 
angajeaz!. Ca s! se însoare îi trebuie un câ$tig, s!-$i între%in! familia.” (Kuncz, femei, sub 
35 ani) 

„E bine s! se c!s!toreasc! (b"rba!ii) la 20, 25 de ani, s! se mai coac!, s! îi vin! mintea la 
cap... La noi se c!s!toresc când ajung la 19 ani.” (B!l%e$ti, femei,  peste 35 ani) 

 

De altfel, pentru întemeierea unei familii, cele mai importante condi!ii sunt cele 

materiale. Aceast" atitudine este dominant" atât în rândul comunit"!ilor tradi!ionale, cât #i 

non-tradi!ionale. Motiva!iile de ordin valoric au fost foarte rar men!ionate (au ap"rut în 

discu!iile din comunit"!ile urbane, la participan!i cu educa!ie mai ridicat"). 

 

Condi!ii pentru întemeierea unei familii 

„Eu sunt de p!rere c! atunci când ai întemeiat o familie înseamn! s! ai o locuin%!. 
S! termine $coala, s! înceap! un loc de munc!.  
Când ai o baz! material!, când e$ti sigur! de ce ai în spate, deci când ai siguran%a 
viitorului” (Cluj, femei sub 35, nivel ridicat de educa%ie) 

„Dac! n-ai un statut al t!u, nici n-are rost s! te c!s!tore$ti, din partea mea. Pe ce baz! se 
poate c!s!tori doi copii la pai$pe ani?” (Kuncz, b!rba%i, peste 35 ani) 

„Nu exist! o vârst!, e când te sim%i preg!tit pentru asta, când întâlnesc pe cineva cu care 
doresc s!-mi fac o via%!. E o decizie care trebuie gândit!, nu se ia din prip! <hai, c! pe !sta 
îl iubesc $i gata, m-am c!s!torit>” (Cluj, femei sub 35, nivel ridicat de educa%ie) 

 

Chiar dac" în privin!a vârstei la c"s"torie nu difer" radical, în privin!a alegerii 

partenerului situa!ia este complet diferit". În comunit"!ile tradi!ionale alegerea este f"cut" 

exclusiv de p"rin!i, uneori !inând cont #i de op!iunea copiilor, în timp ce în comunit"!ile non-

tradi!ionale, atât urbane, cât #i rurale, alegerea este a celor doi tineri. 

În comunit"!ile tradi!ionale p"rin!ii b"iatului aleg fata care le va deveni nor", pl"tind 

familiei acesteia. Criteriul care primeaz" în alegerea partenerului îl constituie averea. Toate 
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femeile roma prezente la focus aveau salbe de galbeni la gât. 

 

 

Alegerea partenerului în comunit#!ile tradi!ionale 

„P!rin%ii copilului aleg cu cine s! se c!s!toreasc!. Trebuie s! fie $i copilul un pic de acord, 
s!-i plac!, c! dac! nu e de acord pân! la urm! familia renun%!, trebuie s! fie $i familia de 
acord, $i copilul.  
'i dac! p!rin%ii vor neap!rat $i copilul nu vrea? 
Chiar dac! nu, va asculta p!rin%ii.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 

„Dac! place mie, place $i la dânsu. A$a-i la noi. A$a m-a-nsurat $i pe mine tat!l meu, a$a fac 
$i eu!” (Vere$ti, b!rba%i peste 35 ani) 

„Nu e ca la români, c! îi place $i s-a îndr!gostit de unu’ de la Constan%a, s! se duc! acolo… 
nu! N-are cum! Noi, p!rin%ii, ne în%elegem noi.” (S!rule$ti, b!rba%i, sub 35 ani) 

„Noi, b!trânii, o alegem. Uite, îl aleg pe !la, are o fat!, îmi place de el, nu m-am încercat cu 
el, familie bun!…” (S!rule$ti, b!rba%i peste 35 ani) 

 

În comunit"!ile non-tradi!ionale, atât cele din urban, cât #i cele din rural, criteriul cel 

mai important pentru c"s"torie este dragostea. Cel mai important este ca cei doi parteneri s" 

se iubeasc". P"rin!ii nu intervin în alegerea viitorului so!/viitoarei so!ii a copiilor, ace#tia fiind 

mai degrab" pu#i în fa!a faptului împlinit. De obicei, „fata pleac" cu b"iatul de acas"”, 

indiferent dac" p"rin!ii sunt sau nu de acord #i o vreme st" la b"iat, având loc un proces de 

acomodare a p"rin!ilor cu ideea c"s"toriei. Ulterior p"rin!ii discut" aspectele legate de 

ceremonia de c"s"torie #i ajutorul care poate fi acordat tinerilor la început de drum. În cazul 

în care p"rin!ii au resurse, se organizeaz" #i nunta. A#adar, fetele sau b"ie!ii din comunitate 

aleg „pe cine le place”, de obicei „b"ie!ii pun ochii pe fete”. Dup" c"s"torie tinerii locuiesc în 

casa p"rinteasc" a unuia dintre ei, de obicei a familiei de origine a b"iatului. În mod curent 

gospod"riile comunit"!ii g"zduiesc câte trei genera!ii: p"rin!i, copii #i nepo!i. 

 

Alegerea partenerului în comunit#!ile non-tradi!ionale 

„Noi nu avem a$a ceva, cu avere. S! se plac! unul pe cel!lalt. Poate s! fie p!rin%ii contra, 
tot o ia.” (B!l%e$ti, femei peste 35 ani) 

„În fa"a dragostei nu st! nimeni” (B!l%e$ti, b!rba%i sub 35 ani) 

„S! ne iubim. Nu conteaz! dac! e bogat, s!rac. Dac! mie îmi place de el, asta îi.” (Kuncz, 
femei, sub 35 ani) 

„Eu pe a mea nu am luat-o pentru bani, am luat-o c! mi-a pl!cut, pentru c! $i a mea îi 
s!rac! $i a lui îi s!rac!... a lu’ to%i sunt.” (Kuncz, b!rba%i, sub 35 ani) 

 

Uneori, dac" familiile nu agreaz" deloc uniunea dintre tineri, ace#tia recurg la „fugitul 

împreun"”. De cele mai multe ori, dup" o perioad" revin în comunitate. 
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Fugitul împreun# ca solu!ie pentru dezacordul familiei 

„Dac! cu p!rin%ii nu se face de comun acord, se trezesc într-o sear! $i fug $i în dou! 
s!pt!mâni se l!muresc treburile $i r!mân amândoi.” (B!l%e$ti, b!rba%i sub 35 de ani) 

„Dac! %i-e drag un b!iat $i la b!iat îi e$ti drag! tu, $i sunt înc! tineri, se iau $i se duc în lume 
pe o perioad!, $i se întorc înapoi $i nu mai are p!rin%ii nimica împotriva lor.” (Cluj, femei 
peste 35 ani) 

„B!rbatul, dac! vrea s! se ieie cu fata, dup-aia se duce la p!rin%i... dac! se opun, am plecat 
cu ea $i la revedere.” (P!tr!u%i, b!rba%i, peste 35) 

 

C"s"toria este endogam" în toate comunit"!ile studiate, chiar #i în cele urbane. În 

general, partenerii se aleg din comunitate sau din comunit"!ile învecinate. „Eu am crescut 

împreun! cu fata, la un moment dat, dup! 10 – 15 ani ne întâlnim:  m! vrei, te vreau. Mai rar 

care aduc din alt! parte... nu iau din alt! parte, s! aduc! fat! din alt ora# sau din alt jude%, 

cine st! în Kuncz, de aici o ia.” (Kuncz, b!rba%i, sub 35 ani) 

Condi!ia homogamiei este un alt criteriu de diferen!iere între comunit"!i. În 

comunit"!ile tradi!ionale familia de provenien!", similaritatea social" sunt criterii importante: 

„În primul rând trebuie s! fie vorbit! de bine în comunitate, s! fie de familie bun!, 

gospodari. S! aib! bani, s! aib! aur. S! nu fie be%ivi. S! nu fie pleava societ!%ii” (Vere$ti, 

b!rba%i, sub 35 ani). În cele non-tradi!ionale, familia de origine a partenerului este de cele 

mai multe ori pu!in important": „Nu te c!s!tore$ti cu familia, te c!s!tore$ti cu persoana. 

Dac! nu-%i place familia, se rezolv!.” (Cluj, femei, sub 35 ani).  

Similaritatea etnic" este îns" o condi!ie comun" în toate tipurile de comunit"!i. Chiar 

#i în comunit"!ile urbane este important ca partenerul s" fie !igan, de teama unor probleme cu 

familia extins". „La mine taic!-meu este român $i mama rom!. P!rin%ii lui nu au acceptat, 

dar taic!-meu a zis <foarte bine, nu accepta%i, eu am plecat de acas!>. A plecat, s-au 

descurcat, au pornit de la zero. Le-a fost foarte greu.” (Cluj, femeie, sub 35 ani). „Asta e la 

mine, eu nu vorbesc cu socru-meu de când am luat-o de so%ie, pentru c! eu îs %igan $i ei sunt 

români... $i eu nu vorbesc.” (Kuncz, b!rba%i, sub 35 ani) 

În privin!a calit"!ilor pe care ar trebui s" le aib" viitoarea so!ie, acestea alc"tuiesc un 

ansamblu coerent #i comun în toate tipurile de comunit"!i. Atributele men!ionate în discu!iile 

de grup sunt legate mai mult de rolul ei în gospod"rie, înt"rind statutul de dependen!" 

(tr"s"turi precum supus", ascult"toare au fost frecvente). Respectul pentru so! #i familie a fost 

unanim men!ionat. Lipsa respectului justific" chiar violen!a domestic". Dac" so!ia nu îi arat" 

respect so!ului, merit" s" fie b"tut" de acesta. Respect înseamn" supunere, ascultare.  

Fidelitatea femeii este de asemenea puternic valorizat". Simplificând, portretul standard al 

so!iei rome trebuie s" reuneasc" urm"toarele calit"!i: gospodin", supus" #i fidel". 

 

Calit#!ile so!iei 

„Ea trebuie s! fie femeie în cas!... ascult!toare, gospodin!. S! fac! mâncare, s!-$i 
îngrijeasc! copiii, s!-i trimit! la $coal! care sunt încadra%i în $coal!, s! mearg! dup! ei. S! 
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fac! cur!%enie, s!-$i poarte b!rbatul curat...” (Cluj, femei peste 35 ani) 

„So%ia trebe s! fie supus! b!rbatului.” (P!tr!u%i, femei, mixt) 

„La noi asta e regula. S! aib! grij! de b!rbat. S! nu se duc! el dupa alta.” (S!rule$ti, femei, 
sub 35 ani) 

„Fata trebuie s! fie lini$tit!, s! fie gospodin!, s! nu umble aiurea, s! nu umble prin baruri..s! fie de 
cas!... S! fie muncitoare.” (P!tr!u%i, femei mixt) 

„S! fie bun! gospodin!, s! fie cinstit!. S! fie femeie de cas!, s!-$i respecte so%ul, familia, 
copiii.” (Kuncz, femei, sub 35 ani) 

„Toate am avut prieteni. Dup! ce te m!ri%i, atunci s! fii cuminte.” (Kuncz, femei, peste 35 
ani) 

 

Complementar, calit"!ile b"rbatului corespund rolului s"u de cap al familiei #i 

principal aduc"tor de venit. Un so! bun este un b"rbat care î#i asum" responsabilitatea de a-#i 

între!ine familia. Unele calit"!i sunt definite negativ, prin absen!a unor comportamente 

indezirabile precum consumul de alcool #i violen!a domestic". O alt" condi!ie des men!ionat" 

de c"tre femei este s" fie statornic, s" nu fie infidel, s" nu le p"r"seasc" pentru alte femei. 

 

Calit#!ile so!ului 

„S! fie $i el bun, s! aduc! bani în cas!, s! fie descurc!re%, s! aib! $i el un servici, s! $tie s! 
fac! tuciuri bune, c! asta e meseria noastr!” (B!l%e$ti, femei peste 35 ani) 

„S! aib! de lucru, s! mearg! la lucru, s! nu-$i bat! muierea, s! nu $i-o chinuie, s!-$i vad! 
de familia lui.” (Cluj, femei peste 35 ani) 

„S! munceasc!, s! nu piard! timpul cum la ora actual! se întâmpl!. S!-$i iubeasc! copiii, 
familia. S! fie pentru familie, s! aduc! banu-n cas!. S! nu fie vagabond.” (Kuncz, femei, 
peste 35 ani) 

„În%eleg!tor s! fie, s! fie mai matur, s! nu beie, s! nu fie alcoolist, s! ne iubeasc!, s! ne 
aduc! bani acas!.” (Kuncz, femei, sub 35 ani) 

S! aib! grij! de ea, s! nu s! certe, s! n-o bat!, s! n-o goneasc!.” (P!tr!u%i, femei, peste 35 
ani) 

„S! nu le bat!. S! nu pleac! la alta...” (S!rule$ti, femei, sub 35 ani) 

„S! fie cuminte, s! fie la casa lui, s! aduc! ce trebuie în cas!, s! lucreze... nu s! umble, s! 
mearg! pe la altele.” (Vere$ti, femei sub 35 ani) 

 

A fi „pentru familie” este echivalent cu a aduce bani în cas". Cel mai important aspect 

este legat de rolul tradi!ional al b"rbatului – s" lucreze #i s" între!in" familia. Dac" este 

îndeplinit" aceast" condi!ie, chiar consumul de alcool, b"taia sau infidelit"!ile sunt tolerate. 

„Acum dac! bea, asta e. Nu mai ai ce s!-i faci! 'i so%ul meu bea, da’-mi aduce bani acas!” 

(Kuncz, femei, sub 35 ani). „B!rbatul vine, bea, m!nânc!. Nu-i nici un b!rbat bun acuma. 

Asta e, acuma stau cu el, mi-aduce bani în cas!, ce s! fac?” (S!rule$ti, femei, peste 35 ani). 

Simplificând, potretul standard al so!ului poate fi redus la o singur" calitate: s" fie capabil s" 
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între!in" familia. 

În toate tipurile de comunit"!i, în cele mai multe cazuri romii nu sunt c"s"tori!i legal, 

chiar #i în cele non-tradi!ionale urbane. Oficializarea rela!iei este oricum imposibil" într-o 

prim" faz", din moment ce multe dintre rela!ii se încheie la vârste de 14-16 ani. $i dac" este 

dorit", c"s"toria survine mai târziu, odat" cu implinirea vârstei legale. Conform normei 

culturale, mutatul împreun" #i apari!ia copiilor echivaleaz" cu c"s"toria. Termenul de 

concubinaj este pentru ei nefamiliar #i are conota!ii diferite. În!elesul termenului în limbajul 

comun este de aman!i. Apari!ia copiilor reprezint" garan!ia faptului c" cei doi sunt c"s"tori!i. 

Traiul împreun" f"r" copii este mai apropiat de semnifica!ia atribuit" concubinajului. 

 

C#s#torie f#r# acte 

„Nu se duce la biseric! s! se cunune, nu î%i ba%i capul. La noi femeile nu merg la biseric! c! 
a$a e legea. La noi, ai o sut! cincizeci, dou! sute de euro faci nunt!. Lu!m acolo de mâncare 
$i de b!ut, $i gata.” (S!rule$ti, femei, sub 35 ani) 

„Eu am avut mai multe neveste... concubine. Interesant pentru mine cum se folose$te aicea 
termenul concubin! – nevast!. Noi spunem nevast! direct, noi concubin! spunem la 
amant!.” (Kuncz, b!rba%i, sub 35 ani) 

Pe noi ne leag! copiii, ai copii cu ea, atunci e$ti c!s!torit. De exemplu, eu sunt de 12 ani cu 
nevast!-mea, $i nu sunt nici m!car cununat. Noi o numim nevasta noastr! doar dac! avem 
copii cu ea, pe mine nu m! %ine actele... copiii !ia m! leag!, nu actele.” (Kuncz, b!rba%i, sub 
35 ani) 

 

Cu excep!ia comunit"!ilor de romi religio#i, celor care au aderat la diferite culte 

neoprotestante, c"s"toria religioas" este cu atât mai pu!in r"spândit". „Dar la biseric! nu mai 

mergem s! facem cununia. C! dac! facem asta, merge cu mine $i pe lumea ailalt! $i nu îl 

mai vreau $i acolo cu mine.” (B!l%e$ti, femei peste 35 ani) 

Legalizarea c"s"toriei nu are loc decât din considerente practice, legate de anumite 

beneficii legale sau pentru facilitarea actelor copilului. 

 

Motiva!ia legaliz#rii rela!iei 

„Eu am b!iat de 26 de ani $i m-am c!s!torit când avea el 3 ani. Am n!scut copilul $i când 
am v!zut c! nu pot s! îi dau certificatul de na$tere la prim!rie, am ie$it din l!uzie $i ne-am 
cununat.” (B!l%e$ti, femei peste 35 ani) 

„Acuma ne mai cunun!m, c! mai e nevoie de acte pentru prim!rie.” (B!l%e$ti, femei peste 35 
ani) 

„Eu am 7 ani $i de abia acuma de 3-4 luni îs cununat!... o cumnat! de a mea are mai mult de 
10 ani... nu e neap!rat când te iei s! te c!s!tore$ti. Faci acte numai dac! î%i trebuie.” 
(P!tr!u%i, femei, sub 35 ani) 

 

Certurile în familie sunt considerate de cele mai multe ori un dat: „Ei nu se în%eleg! Se 

în%eleg în timp. Acuma trebuie s! te în%elegi.” (S!rule$ti, femei, peste 35 ani). Problemele, 
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uneori chiar violen!a domestic" sunt apreciate ca fiind inerente rela!iei de cuplu #i vie!ii de 

familie. Nu reprezint" o surs" de insatisfac!ie major". Motivele neîn!elegerilor sunt invariabil  

dificult"!ile materiale. 

 

Motive ale neîn!elegerilor în familie 

„De la s!r!cie. Dac! nu ai de mâncare, nu ai bani, nu ai nimica, nu ai pe ce s! pui mâna.” 
(B!l%e$ti, femei peste 35 ani) 

„Neajunsuri, c! deja am luat salarul $i nevast!-mea l-a cheltuit pe tot, !sta e un motiv de 
ceart!, de ce a fost atâta $i nu a fost atâta, de ce ai luat ieri $i nu ai luat azi.” (Kuncz, 
b!rba%i, sub 35 ani)  

„În propor%ie de 90% în toate familiile, neajunsurile, asta-i pe primul loc. Sunt care de atâ%ia 
ani de zile tot pentru mâncare se ceart!.” (Kuncz, femei, peste 35 ani) 

 

Responsabilitatea în!elegerii apar!ine în special femeii. Ea are rolul de a face ca în 

familie s" fie armonie. Func!ia expresiv" a femeii, pe model tradi!ional, ilustreaz" #i statutul 

ei inferior în familie #i în comunitate: „Când se ceart!, femeia trebuie s! cedeze. El trebuie 

s! fie b!rbat... $i femeia s! tac!... femeia s! fie o leac! mai joas!... $i b!rbatul mai sus.” 

(Vere$ti, femei sub 35 ani) 

C"s"toria este pentru romi un leg"mânt pe via!". În comunit"!ile rurale, #i în cele 

tradi!ionale #i în cele non-tradi!ionale, nu exist" divor!uri decât dac" femeia este infidel". În 

cele urbane, divor!ul pare s" fie tolerat la nivelul atitudinilor, îns" este de asemenea foarte rar 

întâlnit. 

 

Divor!ul în comunit#!ile rurale  

„Cum ar fi, la noi, tot nu ajung s! se despart!. Nu la c!ld!rari. La tradi%ia asta, de 
c!ld!rari, nu exist! divor%ul.” (Vere$ti, b!rba%i, sub 35 ani) 

„Când vrea Dumnezeu, când moare, atât! 'chiopu’ $chiop r!mâne, dac!-i chioar!, chioar! 
r!mâne. Nu se mai schimb!.” (Vere$ti, b!rba%i peste 35 ani) 

„Dac! se ceart!, se duce pân! la poart!, vine iar înapoi. Pleac! o or!, dou!, $i se întoarce. 
Se despart doar dac! a fugit la altul. A$a e din str!buni la %igani”. (S!rule$ti, femei, sub 35 
ani) 

„Se mai ceart!, dar nu se despart. Ie$im în afar! din cas!... a$a când e la nervi... $i ne trece 
ciuda”. (P!tr!u%i, femei, sub 35 ani) 

„Alternative a#a nu prea exist!, eu spre exemplu dac! m! c!s!toresc cu ea, $i m! rog, am 
fugit cu ea sau m-am în"eles, chiar dac! dup! dou! luni nu prea m! în"eleg cu ea, alternative 
nu prea am s! zic, o las pe asta $i m! duc cu alta… aici $i comunitatea e strâns!, sunt $i 
oamenii cum sunt… cum s! v! zic, %i-ai ales caii la c!ru"a aia, cam la aia r!mâi…” (B!l%e$ti, 
b!rba%i sub 35 de ani) 

 

În comunit"!ile non-tradi!ionale urbane exist" o diferen!" major" în atitudinea fa!" de 

divor! între femei #i b"rba!i. B"rba!ii au aceea#i viziune conservatoare despre c"s"torie, ca 
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fiind un leg"mânt pe via!". „În primii ani îi mai dai o pauz!, dar dup! aia iar o iei înapoi $i o 

%ii pân! la adânci b!trâne%i.” (Kuncz, b!rba%i sub 35 ani) 

Femeile manifest" îns" o atitudine tolertant". În opinia lor, lipsa iubirii #i a în!elegerii 

între parteneri sau situa!iile grave #i comportamentele abuzive justific" desp"r!irea. 

Acceptarea divor!ului este totu#i mai mult la nivel declarativ. De#i au men!ionat frecvent 

existen!a unor probleme precum consum de alcool, infidelitate sau violen!" în familiile lor, 

probleme care ar justifica separarea, niciuna nu a luat decizia desp"r!irii. În realitate tot 

b"rba!ii sunt cei care p"r"sesc familia, dac" o fac. Se întâlne#te destul de frecvent situa!ia în 

care mama are mai mul!i copii cu b"rba!i diferi!i. Dup" desp"r!ire, tat"l biologic al copiilor î#i 

iese natural din drepturi #i obliga!ii fa!" de copii s"i naturali. Rolul s"u este preluat de noul 

so!, care devine singurul tat" al acestora. 

 

Toleran!a femeilor fa!# de divor! în comunit#!ile urbane 

„Normal c! nu-i bine s! se despart!, dar în unele cazuri în care nu se mai poate în%elege 
omul cu femeia, atunci se despart. Omul, uneori femeia, dar în multe cazuri ambii hot!r!sc 
s! fac! asta.” (Kuncz, femei, peste 35 ani) 

„Dac! nu se în%eleg, unul în sus $i unul în jos... Nu te chinui...S! divor%eze.” (Cluj, femei 
peste 35 ani)  

„Am v!zut c! nu vine înapoi $i nu-$i vede de treaba lui, c! a fost un b!utor $i un vagabond, 
alcoolist, mi-am c!utat alt! via%!. Nici cu !la nu am avut via%!, am r!mas îns!rcinat! de 
dou! ori $i a plecat $i !la. D-apoi cam a$a, c! ei umbl! dup! altele... Femeile nu au timp de 
a$a ceva.” (Cluj, femei peste 35 ani) 

 

În toate comunit"!ile investigate, singurul motiv pentru desp"r!ire unanim acceptat 

este infidelitatea so!iei. Infidelitatea so!ului este acceptat", f"când parte chiar din atributele 

masculinit"!ii sale. 

Infidelitatea so!iei – singurul motiv de divor! 

„La noi nu se pune problema a$a, doar femeia s! nu umble.” (B!l%e$ti, femei peste 35 ani) 

„La noi dac! femeile gre$esc, la revedere. 
Dar dac" b"rba!ii gre#esc? 
P!i îi altceva când în$eal! un b!rbat... c!ciula se murd!re$te, o iau, o scutur $i o pun în 
cap... dar femeia... e o ru$ine mare.” (Kuncz, b!rba%i sub 35 ani) 

„S! zicem c! nevasta descoper! c! b!rbatul o în$eal!. 3 zile, 4 zile e$ti mut, începe cu 
t!r!g!neala, mai vars! farfuria cu mâncare în cap, nu mai m!nânci, nu î%i mai dau 
gogoa$a... Dup! aia î$i revine la normal”. (Kuncz, b!rba%i sub 35 ani) 
 

Copiii sunt o sursa de solidaritate. În ciuda problemelor din familie, ei reprezint" 

motivul pentru care partenerii trebuie s" r"mân" împreun", fiind un indicator în plus al 

mentalit"!ii de tip tradi!ional. 
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Copiii - surs# a solidarit#!ii în familie 

„Poate s-ar desp!r%i, dar dac! are copii, ce s! mai, mai e nebun s! mai plece?!” (B!l%e$ti, 
femei peste 35 ani) 

„Eu v!d la mama câte îi suport! la tata. 'i la noi s-a pus problema s! se despart!, dar mama 
a r!mas pentur noi, pentru copii, a zis <las! c! eu vreau s! stau s! fie familia unit!>”. 
(Cluj, femei, sub 35 ani) 
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Comportament reproductiv 

În privin!a comportamentului reproductiv, exist" o diferen!" major" între comunit"!i. 

În comunit"!ile tradi!ionale familiile au mul!i copii, de obicei cel pu!in 5-6, în unele ajungând 

#i la 10-12 copii. În comunit"!ile rurale non-tradi!ionale num"rul de copii în familie tinde s" 

fie mai mic, de regul" sub 5 copii. În comunit"!ile urbane cel mai adesea familiile au 2-3 

copii. Num"rul de copii în familie este în fond un indicator al tipului de comunitate. 

 $i în privin!a num"rului ideal de copii în familie se conserv" acelea#i diferen!e. În cele 

tradi!ionale num"rul dorit de copii este cel natural, „câ!i o vrea Dumnezeu”, în timp ce în 

celelalte tinde s" se plaseze între 2 copii (comunit"!ile urbane) #i 3-4 copii (comunit"!ile 

rurale). Totu#i, nu putem spune c" exist" un acord unanim. Chiar #i în comunit"!ile 

tradi!ionale au existat participan!i, în special femei, care au sus!inut un num"r restrâns de 

copii în familie. În acela#i timp, #i în comunit"!ile non-tradi!ionale, atât cele rurale, cât #i cele 

urbane, o parte au sus!inut idealul familiei numeroase. 

 În toate discu!iile de grup num"rul ideal de copii a fost dezb"tut din prisma 

posibilit"!ilor de între!inere a acestora. Au existat dou" curente de opinie opuse: unul care 

sus!ine în continuare un num"r ridicat de copii pe principiul c" „cresc la gr"mad" #i nu îi 

sim!i” #i altul care tinde s" restrâng" num"rul de copii în favoarea calit"!ii lor, a investi!iei în 

viitorul acestora. Prima pozi!ie a fost sus!inut" mai ales în comunit"!ile tradi!ionale #i în cele 

rurale, în special de c"tre genera!iile mai vârstnice #i de c"tre b"rba!i, cea de-a doua a fost 

sus!inut" mai mult în comunit"!ile urbane, de genera!iile tinere #i de c"tre femei. 

 

Num#rul ideal de copii în familie 

„Dup! cum munce$te omul, cât poa’ s! creasc!, atâ%ia copii face... eu am avut 13 copii ca s! 
spun cinstit, $i pe lâng! !$tia am mai crescut doi, trei… Depinde de posibilit!%i, a$a este.” 
(B!l%e$ti, b!rba%i, peste 35 ani) 

„Câ%i po%i s! între%ii. Eu vreau $i 12. N-ar muri de foame, c-am fost 15 $i ne-a crescut tata $i 
mama, cum au putut.” (P!tr!u%i, b!rba%i sub 35 ani) 

„E bine a$a s! ai copii mai mul%i... avem cu cine s! r!mân! averile, c!$ile...” (Vere$ti, femei 
sub 35 ani) 

„Acum sunt timpurile mai grele... nu ne mai trebuie mul%i... ajung 2-3... e greu de crescut.” 
(P!tr!u%i, femei, sub 35 ani) 

„E bine s! aib! doi. Prea mul%i copii aduc greut!%i foarte mari.” (Cluj, femei, peste 35 ani).  

„Îmi place ideea de familie mare. Dar m! tem c! nu o s! o pot avea.” (Cluj, femei, sub 35 
ani) 

„Doi. Po%i s! faci $i mai mul%i copii, dar s! ai condi%ii.” (Kuncz, femei, sub 35 ani) 

„Dac! suntem de acord, s! facem unu sau doi. Dac!-i gre$eal!, mai vine unu’. Deja de la al 
treilea în acolo, deja nu mai e gre$eal!, deja e nesim%ire. P!i acum e posibilitate s! nu mai 
aib! copii, s! nu mai gre$easc! atâta.” (Kuncz, femei, peste 35 ani) 

 

 Femeile, #i mai ales genera!iile mai tinere, par s" aib" o atitudine în schimbare fa!" de 
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fertilitate. Num"rul mare de copii este privit adesea negativ, mai ales în comunit"!ile non-

tradi!ionale. Num"rul mare de copii a fost invocat drept o piedic" în calea împlinirii 

personale: „Exact din cauza asta familia (o familie cu mul%i copii) a r!mas a$a, mai 

deoparte. Prin faptul c! de la !la mai în vârst! o f!cut o gr!mad! de copii, $i-o stagnat. Or 

crescut copiii, $i când s! fac! ceva, n-or mai putut, c! s-or dus care-ncotro, $i-o r!mas tot 

s!rac, $i-o f!cut copii mai departe, $i s-o f!cut familia mare, de n-are ce pune pe mas!.” 

(Kuncz, b!rba%i, peste 35 ani)  

În general sunt prefera!i b"ie!ii, chiar #i în comunit"!ile urbane, considerând c" fetele 

sunt mai greu de crescut, cu mai mult" grij". Conform normei tradi!ionale, fata pleac" în casa 

b"iatului #i de aceea sunt privite ca o investi!ie proast", ca o pierdere pentru familie. „B!ie%ii 

sunt mai buni. Cu o fat! trebe mult, cu mult mai mult! grij!”. (Cluj, femei, peste 35 ani). „În 

b!ie%i avem ajutor. Fetele pleac!. O faci, o cre$ti $i o dai la altul. B!iatul r!mâne acolo cu 

tine, nu te las! s! mori. Dar fata pleac!.” (S!rule$ti, femei, sub 35 ani) 

Vârsta considerat" potrivit" pentru na#terea copiilor, este, ca #i în cazul celei la 

c"s"torie, cu mult mai ridicat" decât vârsta real". C"s"toria #i primul copil vin în general 

concomitent, a#a c" primele na#teri pentru femei au loc înainte de 16-18 ani. 

În toate discu!iile de grup to!i participan!ii au fost de acord c" nu este bine s" faci 

copiii prea devreme, în ciuda exemplului personal. Remarc"m acee#i ruptur" între discurs, 

atitudinile declarate #i comportamentul efectiv, ca în toate aspectele investigate: vârst" la 

c"s"torie, la na#terea copiilor, num"rul de copii, comportament contraceptiv etc. 

 În comunit"!ile rurale a fost sus!inut" na#terea la vârste mai fragede (18 ani), din 

motive mai mult biologice (femeie e mai fertil", na#terile sunt mai u#oare, copiii au risc mai 

sc"zut de a avea probleme etc). În comunit"!ile non-tradi!ionale urbane majoritatea consider" 

c" este bine ca femeia s" aib" peste 20 de ani, dar nu prea târziu datorit" acelora#i motive 

biologice. 

În toate comunit"!ile, în cazul femeilor a existat un relativ consens privind limita de 

vârst" pentru na#terea copiilor (25-30 de ani) dup" care aceasta ar trebui s" î#i încheie 

reproducerea. Pentru b"rba!i nu exist" o vârst" limit". În cazul acestora, hot"rârea de a (mai) 

avea copii !ine mai degrab" de posibilit"!ile de a-i între!ine #i mai pu!in de vârst".   

 

Vârsta potrivit# pentru a avea copii la femei 

„Dup! 20. La 23, 24, dar oricum dup! 20.” (Kuncz, femei, sub 35 ani) 

„Nici tân!r!-tân!r! s! nu fii. De la 21 de ani pân! la 30 s! fac! copii.” (Cluj, femei, peste 
35 ani) 

„Pân! în 30, pe la 29 m!car un copil s! ai, se $tie c! dup! 30 de ani s-ar putea s! aib! copiii 
probleme.” (Cluj, femei, sub 35) 

 

Majoritatea femeilor din comunit"!ile non-tradi!ionale invoc" pierderea tinere!ii, a 

posibilit"!ii de a se distra odat" cu na#terea timpurie. Regretul c" au f"cut copii prea devreme, 
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mai ales al femeilor de peste 35 ani, inclusiv din comunit"!ile tradi!ionale a fost prezent în 

toate discu!iile de grup. „Când e via%a mai frumoas!, atunci s! ai copil? Am fost tân!r! $i 

atunci când am f!cut copilul $i nu a fost bine, trebuie mai încolo, mai târziu. C! mai te 

distrezi, ai merge $i tu undeva.” (Kuncz, femei, sub 35 ani) 

Ca #i în cazul vârstei la c"s"torie, la b"rba!i vârsta potrivit" pentru a avea copii tinde 

s" fie mai ridicat", în jur de 25 de ani. $i de aceast" dat" vârsta este dat" de rolul s"u 

tradi!ional –  între!inerea #i conducerea familiei. Este de remarcat faptul c" amânarea aducerii 

pe lume a copiilor este dezb"tut" #i chiar acceptat" în comunit"!i tradi!ionale precum cea de 

la Vere#ti, mai ales de c"tre b"rba!i. Schimbarea atitudinii fa!" de reproducere în rândul 

b"rba!ilor, chiar f"r" s" reprezinte neap"rat un fenomen dominant, poate fi unul dintre cele 

mai importante motoare ale schimb"rii vie!ii de familie din comunit"!ile de romi.  

 

Vârsta potrivit# pentru a avea copii la b#rba!i 

„Când are un serviciu, s! aib! cu ce între%ine familia, pe la 25 de ani.” (Cluj, femei, peste 35 
ani)  

„Când poat! s! munceasc!… Noi, b!rba%ii, de la etatea de 25 de ani încolo, începe s! ne 
coacem la cap…” (B!l%e$ti, b!rba%i, peste 35 ani) 

„E mai bine s! mai a$tepte, s! realizeze o cas!, un venit ceva $i dup! aceea copii. Dar la noi 
e alt! situa%ie, întâi copilul $i dupa aia cas! $i gospod!ria… tre s! gande#ti, s! ai un 
ad!post, o via"! mai bun!… Dar n-ai realizat mare lucru, ai crescut un copil ca oricare altul 
din %ig!nie…” (B!l%e$ti, b!rba%i, sub 35 ani) 

Dac! sunt probleme într-o familie, nu au o c!su%! bun!, nu au o stare buni$oar!, mai 
prelunge$te venirea copiilor... dac! sunt motive, se poate amâna. Exist! un motiv serios, se 
mai amân!.” (Vere$ti, b!rba%i, sub 35 ani) 

 

Utilizarea mijloacelor contraceptive este un element de diferen!iere important între 

comunit"!i. În comunit"!ile tradi!ionale – Vere#ti #i S"rule#ti nu este acceptat" #i probabil nici 

practicat" contracep!ia modern". Mul!i din comunitate fiind adep!i ai unor culte 

neoprotestante, norma comunitar" tradi!ional" este înt"rit" #i de norma religioas". 

 Interesant este cazul comunit"!ii din P"tr"u!i, în care femeile vârstnice neag" cu 

vehemen!" utilizarea mijloacelor contraceptive moderne, în timp ce femeile din genera!iile 

mai tinere accept" #i recunosc aceste practici. Mai mult, autoritatea b"rbatului în aceast" 

privin!" este adesea contestat", pe motiv c" nu reu#e#te s" între!in" familia. 

 

Contracep!ia în comunitatea din P#tr#u!i 

„Orice, întrerupere de sarcin! ori te protejezi e tot aia... e tot p!cat... asta este exclus... la noi 
majoritatea sunt poc!%i... sunt de religie cre$tini, penticostali, adventi$ti $i la noi nu se fac sunt 
avorturi.” (P!tr!u%i, femei, peste 35 ani) 

„Exist!... injec%ii la trei luni, pastile. 
$i unde face!i injec!iile? 
La policlinic!. 
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$i "rba!ii sunt de acord cu chestia asta? 
Da’ de ce s! nu fie... ce e dup! cum zice el? 
Dac! ar lucra undeva... (P!tr!u%i, femei, sub 35 ani) 

„Multe am v!zut, cu cârdul fete la injec%ii... o parte era în partea asta la avort, o parte la 
injec%ii...”(P!tr!u%i, femei sub 35 ani) 

 

 A#a cum indica #i vârsta potrivit" pentru a avea copii, în comunit"!ile tradi!ionale 

comportamentul reproductiv se încheie pân" în 30 de ani. Începe foarte devreme, iar num"rul 

de copii este ridicat – 5, 6 copii. Ulterior femeile recurg probabil la metode contraceptive, 

de#i recunosc mai greu acest lucru. Unele declar" c" nu mai r"mân îns"rcinate – „atât a vrut 

Dumnezeu, atâta mi-a dat”. Altele, de#i ini!ial neag" existen!a comportamentului contraceptiv 

în comunitate pân" la urm" reu#esc s" dea exemple care arat" o bun" informare cu privire la 

mijloacele contraceptive. 

 

Contracep!ia în comunit#!ile tradi!ionale 

„Dup! aia nu mai face copii. Dac! are copii mari, nu mai face copii. C! are nurori, are 
copil mare, $i-i ru$ine. A$a b!trân! $i s! fac! copii?” (S!rule$ti, femei, peste 35 ani) 

„La noi e ru$ine s! mai faci copii la 40 de ani... ai deja fete m!ritate $i b!ie%i însura%i... $i 
faci copii... e ru$ine.” (Vere$ti, femei, sub 35 ani) 

„S-au luat $i la noi (contreceptive). Da’ nu $tie cum s! le ia, c! nu are carte. Nu le-a luat 
cum trebuie $i tot a r!mas.” (Vere$ti, femei, sub 35 ani) 

„Eu nu mai pot s! fac copii, am fata de 10 ani $i nu mai pot, am r!mas a$a.  

„Mai $tim care se duce la Bucure$ti, îi face un chiuretaj $i vine acas!.” 

„Eu iau pastile.” 

„Am zis c! nu mai fac copii, $i mi-a legat trompele, deci nu mai fac.” (S!rule$ti, femei, sub 
35 ani)  

 

Chiar #i în comunit"!ile tradi!ionale este con#tientizat" diferen!a în comportamentul 

reproductiv comparativ cu genera!iile mai vârstnice. Se aprecieaz" c" în trecut se f"ceau mai 

mul!i copii atât datorit" posibilit"!ilor materiale mai ridicate, cât #i datorit" inexisten!ei 

mijloacelor contraceptive moderne. „Aveau mai mult! mâncare atunci. Erau $i mai mul%i 

bani. 'i nu era chiuretaj... nu $tiai ce s! faci. S! f!cea copii cât de mul%i.” (S!rule$ti, femei, 

sub 35 ani) 

În comunit"!ile non-tradi!ionale, #i în cele rurale #i în cele urbane, femeile sus!in 

contracep!ia, de#i la prima vedere pare s" nu fie un comportament r"spândit în comunitate. În 

realitate, în fiecare discu!ie de grup femeile au recunosut c" fie ele, fie fiicele lor au folosit 

metode contraceptive. Exist" diferen!e #i în acest caz între genera!ii: genera!iile mature au 

considerabil mai mul!i copii #i au practicat în mai mic" m"sur" contracep!ia datorit" normei 

comunitare. Dar chiar #i în rândul acestora, majoritatea accept" c" în ultimii ani situa!ia este 

în schimbare. Cele mai multe precizeaz" c" în timp au înv"!at s" se protejeze prin diverse 
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mijloace utilizate atât de ele, cât #i de fiicele lor: pilule contraceptive, injec!ii (f"cute din 3 în 

3 luni ca mijloc contraceptiv), sterilet #i, în multe cazuri chiar legarea trompelor. Au fost 

cazuri de fete cu copii chiar sub 20 de ani care au optat dup" ultima na#tere pentru legarea 

trompelor, în scopul evit"rii unor sarcini ulterioare. Mai ales în comunit"!ile urbane, din Cluj 

#i Timi#oara, femeile au dovedit o bun" cunoa#tere a diferitelor aspecte legate de 

contracep!ie. Sunt bine informate în privin!a efectelor contraceptivelor, semn c" le-au utilizat 

si chiar au dezb"tut aceste probleme. A#adar exist" în aceste comunit"!i o deschidere total" 

pentru controlul reproducerii #i r"spândirea modelului num"rului restrâns de copii în familie.  

 

Contracep!ia în comunit#!ile non-tradi!ionale 

Practici: 
• „Eu am f!cut injec%ii pân! am f!cut copiii... mai se iau $i pastile... se mai fac $i 

chiuretaje” (B!l%e$ti, femei, peste 35 de ani) 
• „Este care fac injec%ii, Papanicolau, $i este care iau contraceptive, care au sterilet, 

sau legare de trompe uterine.” (Cluj, femei, peste 35 ani) 
• „La fata mea i-am zis s!-$i pun! sterilet. Acuma, nu de mult, de vreo trei-patru luni; 

are 21 de ani. Apoi, dac! mai vrea un copil, poate s! îl fac!.” (Cluj, femei, peste 35 
ani) 

 
Cunoa#tere: 

• „Nu e bine cu injec%iile, are dureri de cap, e tot nervoas!... te balonezi de ele, te umfli 
$i te doare capul. Cel mai indicat e s! iei steriletul... Aia nu-%i face nimic, nici nu te 
îngra$!, nici nu te deranjeaz!.” (Cluj, femei, peste 35 ani).  

• „Dar $i cu pastilele astea... îngra$!. Eu am fost la ginecolog, mi-a explicat cum $i ce. 
'i c! trebuie s!-mi bag sterilet. Dar când mi-a explicat riscurile la care m! expun, 
am renun%at la el. 'i am zis c! singura solu%ie $i cel mai u$or îi prezervativul.” 
(Kuncz, femei, sub 35 ani) 

 

Femeile rome din comunit"!ile non-tradi!ionale con#tientizeaz" efectele negative ale 

c"s"toriei #i na#terilor precoce. În comunit"!ile urbane au fost furnizate explica!ii culturale 

foarte pertinente. Au fost problematizate diferen!ele fa!" de popula!ia majoritar" de români #i 

impactul negativ al modelului c"s"toriei #i na#terii precoce asupra situa!iei femeii rome. 

Lipsa utiliz"rii contracep!iei, explicat" prin lipsa educa!iei, este privit" drept un element cheie 

care conduce la cercul vicios al îndatoririlor domestice în care sunt prinse de timpuriu. În 

comunit"!ile non-tradi!ionale, rolul educa!iei în l"rgirea oportunit"!ilor este surprins chiar de 

c"tre genera!iile mai în vârst" #i de c"tre b"rba!i. 

 

Explica!ii culturale pentru pozi!ia de inferioritate a femeilor rome 

„Nu prea se folosesc (metode contraceptive), c! de aia are %iganii copii mul%i. C! $i ei sunt 
redu$i, spun c! primesc aloca%ie pentru fiecare copil. Sunt mai multe femei din astea reduse 
$i care nu vor s! accepte c! pot face altfel. Au primit o familie prin po$t! c! poate s! mearg! 
s! le pun! sterilet. La toat! familia, gratis. 'i nu merg s! le pun!, nu merg la medic. Nu se 
duc. Pentru c! sunt redu$i cu capul. C! n-au $coal!.” (Kuncz, femei, peste 35 ani) 
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„La fetele de români !sta e adev!rul, c! se $tie judeca. Nu ca mintea noastr!, la 15 ani au 
trei-patru copii. Fetele de români nu, î$i calculeaz! $coala, se protejeaz!, $i dac! se întânpl! 
$i la ele <m! duc $i fac avort, $i nu $tie p!rin%ii>. De$tepte, nu ca ale noastre.” (Cluj, femei, 
peste 35 ani) 

„Aicea la noi, între etnia romilor, la 13-14 ani deja au copii. Fetele de români î$i termin! 
$coala, intr! la un liceu, bacalaureat, facultatea, tot, î$i termin! treburile lor, dar la noi nu 
este a$a ceva! Nu $tiu s! mearg! la $coal!, s!-$i termine $coala... Fetele de romi sunt mai 
înapoiate.” (Cluj, femei, peste 35 ani).  

 

Doar în comunit"!ile urbane b"rba!ii au recunoscut practicarea mijloacelor 

contraceptive în comunitate #i au discutat deschis despre acest subiect. Sunt de acord în 

principiu cu folosirea mijloacelor contraceptive. Cea mai des invocat" metod" este îns" 

„p"zitul, feritul” sau avortul. Decizia p"str"rii sau nu a copilului apar!ine b"rbatului, cel pu!in 

a#a declar" ace#tia. 

În comunit"!ile rurale tradi!ionale sau non-tradi!ionale, chiar dac" este acceptat faptul 

c" unele familii nu fac copii sau chiar în familia lor la un moment dat nu se mai fac copii, 

sunt g"site explica!ii legate de infertilitatea femeii sau de abstinen!". 

 

Contracep!ia din perspectiva b#rba!ilor din comunit#!ile rurale 

„Pur $i simplu nu mai fac. Se opresc. Aici nu exist! contraceptive.” (B!l%e$ti, b!rba%i, sub 35 
ani) 

„Eu cu nevasta asta a mea nu am copii nu c! nu vrea, nu poate s! fac!, cine nu vrea copii?! 
Cred c! tinerele, astea se mai feresc, care umbl! de capul lor, astea mai sunt care nu vor s! 
fac!. La noi, la majoritatea o s! g!si%i în cas! 5, 6 copii. Românii care mai fac chestiile astea 
(contracep%ie), dar la romi nu sunt obi$nui%i s! fac! chestiile astea.” (P!tr!u%i, b!rba%i, sub 
35 ani) 

„Ce se întâmpl" când oamenii au mul!i copii #i nu mai vor s" fac". Ce mijloace folosesc? 
Asta, nu $tim. Nu ne putem b!ga în familia fiec!ruia. 
Nu mai doarme cu femeia. Una s! dormi cu femeia $i alta s! te culci cu femeia. 
În cor : fac ei cum procedeaz!, cine $tie...” (Vere$ti, b!rab%i, sub 35 ani) 
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Satisfac!ia fa!# de via!a de familie 

 

Familia #i copiii reprezint" principalele aspecte ale vie!ii care îi fac pe romi ferici!i. În 

privin!a condi!iilor, banii #i s"n"tatea sunt indiscutabil primele ca importan!". Omul fericit  

are tot ce îi trebuie. O via!" împlinit" este o via!" lipsit" de griji.  

 A avea tot ce îi trebuie are conota!ii mai ales materiale. Se consider" c" banii sunt 

mijlocul prin care pot fi realizate toate celelalte; cine are bani are de toate, are #i în!elegere în 

familie. Modelul reu#itei în via!" este configurat de repere materiale, precum: cas", utilit"!i, 

toate dot"rile necesare, ma#in". 

 În concluzie, putem afirma c" pentru comunit"!ile de romi studiate fericirea depinde 

de realizarea nevoilor de baz". Simplificând, banii reprezint" condi!ia fericirii. 

 

Condi!ii pentru o via!# fericit# 

„S! aib! tot ce îi trebuie la o cas!, s! fie condi%ii... Copiii s! fie $colariza%i, s! fie între%inu%i 
ca lumea, s! fie copii cumin%i, s! asculte.” (Cluj, femei, peste 35 ani) 

„S!n!tate. S! am sprijin, s! nu am grija zilei de mâine, s! m! descurc cât de cât, nu s! am 
palat.” (Cluj, femei sub 35 ani) 

„Un om fericit ar trebui s! aib! cas!, bani, s!natate, în%elegere.” (B!l%e$ti, femei, peste 35 
de ani) 

„S! aib! o rela%ie bun! cu so%ul, un job din care poate s! se descurce. O familie unit!, s! 
aib! copii. S! aib! fiecare tot ce are nevoie. O cas!. S! aib! tot ce îi trebuie, s! nu duc! 
lips! de nimic. Dac! duce lips! nu e fericit.” (Kuncz, femei, sub 35 ani) 

„Dac! eu am s!n!tate $i n-am bani? M! uit la bani. De fapt toate problemele vin de la bani. 
Când n-ai bani, de acolo încep toate discu%iile, toate problemele. Trebuie s! ai bani!” 
(Kuncz, femei, peste 35 ani) 

 

Fericirea depinde uneori #i de nevoile superioare, de ordin spiritual. 

 

„S! ai un vis împlinit. S! ai parte de iubire...” (Cluj, femei sub 35 ani cu educa%ie 
superioar!) 

„Io nu vreau bani, dar vreau, io vreau cât cuprinde marea...” (Kuncz, b!rba%i, peste 35 ani)  

 

Printre aspectele care definesc o familie fericit" au fost men!ionate iubirea, 

comunicarea, în!elegerea, încrederea reciproc" #i mai ales copiii, care sunt „scopul pentru 

care lup%i”. Fericirea familiei, ca #i fericirea personal" cu care de fapt se confund", depind de 

reu#ite materiale, precum cele amintite mai sus. În toate discu!iile de grup purtate s-a apreciat 

c" motivele care genereaz" cel mai adesea certuri sau probleme în familie sunt legate 

invariabil de resursele materiale #i de condi!iile de trai. Au mai fost men!ionate #i viciile 

b"rba!ilor (consumul de alcool, violen!a, infidelitatea) drept surs" a nemul!umirilor de c"tre 
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femei. 

 

O familie fericit# 

„S! fie unit!. Copii, p!rin%i, s! existe în%elegere, comunicare, iubire.” (Cluj, femei sub 35 
ani) 

„O familie fericit!? Vre%i s! vede%i? Veni%i la mine $i vede%i! S!-i vezi pe !ia mai mici, s!-i 
vezi c! se zburd!. Înseamn! c! au ceva-n burt!, $i n-ai treab! cu ei, îs s!n!to$i.” (Kuncz, 
b!rba%i, peste 35 ani) 

„Dac! ai pace în cas!, restul nu e bai, mânc!m de pe o zi pe alta, mânc!m ce este, lucr!m 
cum putem, fa%! de al%ii, st!m foarte bine.” (P!tr!u%i, b!rba%i, sub 35 ani) 

O familie fericit!, s! aib! vreo 2-3 copii, s! aib! o surs! de venit, de bani $i s! $tie s! se 
în%eleag! $i s! aib! o leg!tur! cinstit! unul fa%! de altul.” (Vere$ti, b!rba%i, sub 35 ani) 
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Roluri de gen 

 

În toate comunit"!ile investigate statusul femeii este unul de inferioritate, b"rbatul 

fiind peste tot „un pic mai sus” (S"rule#ti, b"rba!i peste 35 ani). Pretutindeni exist" un 

consens la acest capitol, iar femeile accept" acest fapt ca pe un dat incontestabil. Asta este 

firea lucrurilor #i ea trebuie acceptat" ca atare, indiferent de vârsta celor cu care am stat de 

vorb". 

 

Statutul femeii în comunit#!ile de romi 

„El trebuie s! fie b!rbat... $i femeia s! tac!... femeia s! fie oleac! mai joas!... $i b!rbatul 
mai sus.” 
„Nu b!rbatul s! fie mai jos $i femeia mai sus...nu merge a$a. E ru$ine... 'i scrie $i în 
biblie...” (Vere$ti, femei sub 35 ani) 
„B!rbatul… b!rbatul e mai… stare% în familie ca e coco# $i g!ina face ce…” 

- „B!rbatul e un pic mai sus…” (S!rule$ti, b!rba%i, peste 35 ani) 

 

Aceast" pozi!ie a femeii în ierarhia social" este indicat" atât de c"tre neparticiparea 

acesteia în luarea deciziilor în gospod"rie, cât #i de preferin!a pentru copii de sex masculin. 

Atât b"rba!ii, cât #i femeile #i-au manifestat aceast" preferin!", motivele invocate fiind c" fata 

pleac" de acas", pe când b"iatul te mai ajut". În realitate acest fapt marcheaz" statutul de 

inferioritate al femeii, prezen!a unor copii de sex feminin în gospod"rie fiind considerat" nu 

întotdeauna o binecuvântare pentru familie. Acest statut al fetelor în familie constituie baza 

pentru lipsa de investi!ie în educa!ia lor, ceea ce conduce la perpetuarea inegalit"!ii la 

genera!iile mai tinere. 

 

Atitudinea fa!# de copiii de sex feminin 

„A$a e la noi de când ne $tim, b!ie%ii sunt dori%i mai mult ca fetele. Zice c! fetele pleac! de 
acas! la so%ii lor, dar b!ie%ii r!mâne lâng! tine.” (B!l%e$ti, femei sub 35 ani) 
„Pentru c!, la noi, oricând, b!ie%ii sunt pe primul loc. Mai mult devine familia iubitoare de 
b!ie%i decât de fete, mai mult îl împinge familia mai la deal pe b!iat, fata o pune s! m!ture, 
s! fac! mâncare, s! spele blidele, ca s! ajung! gospodin!.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 

 

Statusul de inferioritate al femeilor este marcat #i de interven!ia comunit"!ii #i mai 

ales a so!ilor în alegerea vestimenta!iei feminine. Regulile referitoare la cum trebuie s" se 

îmbrace femeile sunt foarte stricte chiar #i în comunit"!ile non-tradi!ionale. Potrivit acestor 

reguli femeile trebuie s" se îmbrace decent, cu fuste lungi, astfel încât un str"in s" nu le poat" 

vedea picioarele sau alte p"r!i ale corpului, de exemplu spatele. Normele morale sunt foarte 

restrictive în ceea ce prive#te fidelitatea feminin", iar orice abatere este aspru sanc!ionat" de 

so! sau de c"tre comunitate, vestimenta!ia indecent" fiind un semn al lipsei de fidelitate. 

Normele sunt îns" inegale #i pentru b"rba!i nu exist" restric!ii similare. Ei pot s" se îmbrace 

cum doresc, femeile neavând puterea de a interveni aici. 
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Norme vestimentare pentru femei 

„Nici ea nu are voie s! apar! a$a în fa%a fra%ilor, cumna%ilor sau mai $tiu eu cui, s! apar! la 
fel: descheiat!, fust! scurt!, decoltat! pe spate, nu e voie. I se impune ei s! nu apar! a$a. 
Vreau s! zic cu asta, cu îmbr!catul !sta sumar, nu îmi place mie $i nu o las. 

Moderator: Dar ea î%i impune %ie reguli de îmbr!cat? 
Nu. 

Moderator: Deci aici numai tu decizi? 
Da, la început vreau s! zic, la început c! acuma numai $tie $i ea, $i acum nu mai vrea nici ea, 
de felul ei nu le îmbrac!. 
S-a obi$nuit cu ideea c! numai a$a poate s! se îmbrace, nu are voie în mini sau în pantaloni 
scur%i sau eu $tiu cum s! apar! pe afar!, nu.” (Timi$oara, b!rba%i sub 35ani) 

 

În principiu, cele dou" sexe au atribu!ii diferite în via!a domestic" existând o 

delimitare clar" a rolurilor de gen în familie. Femeia este responsabil" de tot ceea ce !ine de 

sfera casnic", în timp ce b"rbatul ac!ioneaz" în spa!iul public #i este responsabil de 

interac!iunea cu lumea extern". Acest mecanism ar trebui s" asigure o balan!" a puterii în 

familie, femeia având decizia în chestiunile domestice, iar b"rbatul în cele legate de rela!ia cu 

exteriorul. Cu toate acestea, lucrurile nu stau a#a în cele mai multe cazuri. În toate 

comunit"!ile investigate femeile decid în ceea ce prive#te lucrurile m"runte, cump"r"turi la 

pia!", chestiuni legate de #coala copiilor, îns" când este vorba de decizii cu grad de 

importan!" mai mare decizia o ia b"rbatul în comunit"!ile tradi!ionale (Vere#ti, S"rule#ti) sau 

de comun acord, în comunit"!ile non-tradi!ionale. 

 

Luarea deciziilor în comunit#!ile tradi!ionale 

„Eu $tiu a$a, c! prima hot!râre o ia b!rbatul.  
Moderator: Sunte%i to%i de acord, trebuie întrebat! $i nevasta? 

La mine, dac! nu m! ascult!, îi trag doi pumni în gur! $i gata! La noi, un b!rbat s! batem 
femeia este tot tradi%ie.” (Vere#ti, b"rba!i sub 35ani) 

Moderator: La dvs. cine ia deciziile ? 

B!rbatul. B!rbatul. El e capul familiei 
Moderator: 'i dac! femeia nu e de acord ? 

[Larm" general"!! În cor]: Nu se poate, nu exist! la noi s! nu fie de acord!” (Vere#ti, b"rba!i 

peste 35ani) 

„B!rbatul, îi trebuie o mas! s! stea în cas!, un pat sau ceva. Dac! vrea. Dac! nu vrea... Te 
întreab! cine e st!pânul casei, cine nu... po%i s! dai tu $i milioane, dac! nu d! nici un ban nu 
iei nimic.” (S"rule#ti, femei sub 35 ani) 
„Noi nu lu!m lucruri importante.” (Vere#ti, femei sub 35 ani) 

Moderator: Cine hot!r!$te la dvs. în familie? 
„Mai ales !ia b!trânii. Care n-are spor, are sfat... s! face treaba aia, s! face treaba aia. A$a 
da! S! nu fie cu sup!rare, da’ dac! are fat! în casa $i b!rbat, mai spune $i soacra $i socru, $i 
b!rbatul. 'i b!rbatul e b!rbat, el e $efu’, na!” (S"rule#ti, femei sub 35 ani) 
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În comunit"!ile tradi!ionale decizia apar!ine preponderent b"rba!ilor, iar femeile nu 

consider" c" ar trebui s" intervin" în vreun fel. Uneori, socrii sunt de asemenea implica!i în 

luarea deciziilor în familia tân"r", lucru oarecum justificat de rela!ia de putere care exist" 

între familia socrilor #i cea a tinerilor c"s"tori!i. În schimb, în comunit"!ile non-tradi!ionale, 

atât b"rba!ii, cât #i femeile tind s" afirme c" deciziile se iau de comun acord. Subiectul este 

mai degrab" unul de controvers" social", pentru c" în general nu s-a ajuns la un consens între 

participan!i în aceast" privin!". 

 

Luarea deciziilor în cuplu în comunit#!i non-tradi!ionale 

„Amândoi... Se pun în cale, se sf!tuiesc... cum s! face, ce trebuie, c! de asta sunt doi nu? O 
treab! nu se face una f!r! alta, tot împreun! trebuie.” (P!tr!u%i, femei peste 35 ani) 
„Ambii. Aici a$a e principiul, c! amândoi.” (Timi$oara, femei peste 35 ani) 
„Uneori se discut! s! vezi dac! exist! posibilit!%i sau nu este, dac! s! punem de acord s! 
lu!m astea sau nu deci nu este c! pun stop, nu este c! ea zice vream mobil! $i eu spun nu $i 
atunci s-a încheiat tot, deci vedem ce este, dac! putem, dac! ne în%elegem.” (Timi$oara, 
b!rba%i sub 35 ani) 

 

O alt" chestiune care stârne#te controversa în comunit"!ile non-tradi!ionale, îns" 

întrune#te consensul în cele tradi!ionale, este p"strarea #i administrarea bugetului familiei. 

Norma tradi!ional" prevede ca femeile s" fie gestionarele bugetului familiei, chiar dac" 

b"rbatul este considerat a fi principalul sus!in"tor al familiei #i el este cel care ia deciziile 

importante legate de alocarea bugetului (cump"rarea de bunuri de folosin!" îndelungat", 

poten!iale investi!ii). Justificarea oferit" este c" femeile sunt mai cumin!i, stau acas" #i 

cheltuiesc banii mai ra!ional, în timp ce b"rba!ii i-ar risipi pe b"utur" sau alte tenta!ii 

extradomestice. Ele #tiu ce este bine pentru cas", în timp ce b"rbatul este mai risipitor. În 

realitate este probabil ca acest mod de gestionare a bugetului s" mascheze o altfel de rela!ie 

de putere în cadrul familiei. Aparent femeile sunt lipsite de putere de decizie, având un status 

de inferioritate care le împiedic" s" aib" o opinie deschis" în familiei. Cu toate acestea, exist" 

o serie de mecanisme prin care ele particip" indirect la decizie #i au putere în rela!ia cu so!ul. 

Fiind depozitarele banilor comuni, nu se pot face cheltuieli f"r" #tirea lor, ele controleaz" 

într-un fel ce se întâmpl" în gospod"rie chiar dac" aparent nu au voie s" aib" o opinie. 

 

Cine gestioneaz# bugetul familiei – comunit#!i tradi!ionale 

„Dom’le, cât sunt, 200 de mii, cât sunt, 300, 500, ea le %ine ca dup! aia zice ca m! duc $i-i 
beau $i n-are ce m!nânc! copii…” 
„Chiar dac! am $i eu voie s! beau o bere, o %uic!, baba ce zice? Nu, ca n-avem.” (S!rule$ti, 
b!rba%i peste 35 ani) 
„Femeia st! acas!, $tie toate problemele $i are grij! de una alta. Noi îi aducem $i îi d!m la 
dânsa. B!rbatul trebuie s!-i câ$tige.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 
„Noi, femeile. Banii st! la mine, el b!rbatul, ce e b!rbatul?!” 
„Banii sunt la mine, dar el hot!r!$te.”  
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„Eu îi %in, c! b!rbatul... dac! vede bani în buzunar, zice <hai s! bem o bere> $i cheltuie. În 
felul acesta le facem bine $i la b!rba%i.” (S!rule$ti, femei sub 35 ani) 

 

Rela!ia se schimb" în cazul comunit"!ilor non-tradi!ionale, unde nu exist" un consens 

între participan!ii la discu!iile de grup cu privire la depozitarul bugetului comun. Norma 

aparent acceptat" este c" banii stau la so!ie, îns" din discu!iile de grup rezult" c" acolo unde 

femeile au posibilitatea s" participe activ la pia!a muncii, cum este cazul în Cluj, Timi#oara 

sau P"tr"u!i, nu mai exist" o exclusivitate feminin" în administrarea banilor familiei. În aceste 

cazuri apare controversa în cadrul comunit"!ii #i apar o serie de alterative la modelul 

tradi!ional: femeia !ine banii, dar b"rbatul î#i opre#te o sum" pentru nevoile zilnice, banii se 

împart în mod egal sau fiecare î#i administreaz" banii proprii. Participarea activ" la pia!a 

muncii schimb" pattern-ul rela!iilor din familie, femeile având în acest context un grad de 

independen!a mai mare. Acestea câ#tig" proprii bani, uneori fiind singurele aduc"toare de 

venit din familie #i atunci nu mai pot s" gestioneze singure banii întregii familii f"r" s" 

tulbure echilibrul rela!iilor de gen din gospod"rie. 

 

Cine gestioneaz# bugetul familiei – comunit#!i non-tradi!ionale 

„Femeia.” 
„E cu dou! pungi... $i la b!rbat $i la femeie.” 
„Da, e mai bine la femeie banii c! femeia $tie ce trebuie pentru cas!.” 
„Banii îi punem într-un singur loc... când are el nevoie vine $i ia $i zice c!-mi trebe... când 
am eu nevoie iau... el al fel... lu!m de acolo... nu îi %inem separat.” 
„Eu banii îi %in în geanta mea.” 
„Da, e de acord. Io-s cu gospod!ria... a$a-i de frumos c! eu port grija... eu conduc 
gospod!ria... el e cap de familie...” (P!tr!u%i, femei peste 35 ani) 
„La noi e separat, fiecare cu banii lui.” 
„Femeia %ine banii.” 
„La noi, femeia, a$a se face.” 
„Vin la magazin $i ea comand! ce cump!r!.” (Timi$oara, femei peste 35 ani) 
„Dau un exemplu, la mine nevast!-mea lucreaz!, deci banii sunt în cas!, to%i dar to%i banii 
sunt în cas!, dar dac! vrea s! î$i cumpere ceva, nu st! s! m! întrebe pe mine dac! îi dau 
voie sau nu îi dau voie, dac! se limiteaz!... ea $tie cum se câ$tig! banii. Ea dac! vrea un 
obiect $tie c! dac! este 500, parc!, parc! e cam scump.” (Timi$oara, b!rba%i 35 ani) 

 

Munca în gospod"rie este de asemenea, foarte clar separat" de diferen!ele de gen, 

femeile fiind cele care trebuie s" se ocupe de cas" #i copii, în timp ce b"rba!ii au atribu!ii 

legate de îngrijirea cur!ii #i tot ce presupune munca în gospod"rie, dar în afara casei. Astfel, 

femeile sunt cele care fac mâncare, cump"r"turi, cur"!enie #i îngrijesc copiii, iar b"rba!ii car" 

ap", lemne, cur"!" curtea #i au grij" de animale. Distinc!ia clar" între ce trebuie s" fac" femeia 

#i ce trebuie s" fac" b"rbatul în gospod"rie se p"streaz" #i în cazul comunit"!ilor non-

tradi!ionale, atât din mediul rural, cât #i din mediul urban. Trebuie men!ionat c" în mediul 

urban munca domestic" prestat" de c"tre b"rba!i în afara casei nu mai exist" #i apare un 

dezechilibru între efortul depus în gospod"rie de c"tre cele dou" sexe. Cu toate acestea, to!i 
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participan!ii la interviurile de grup au declarat c" munca domestic" trebuie prestat" exclusiv 

de c"tre femei. 

Trebuie subliniat faptul c" în aceast" privin!" chiar #i tinerele rome cu educa!ie 

superioar" împ"rt"#esc o ideologie de gen tradi!ional" #i consider" ca fiind fireasc" diviziunea 

de gen a muncii domestice. Cu toate acestea, implicarea femeilor pe pia!a muncii #i 

dependen!a financiar" a b"rba!ilor fa!" de so!ii tinde s" modifice modul de alocare al muncii 

domestice. Unii dintre b"rba!ii tineri care au participat la discu!ia de grup din Timi#oara 

men!ioneaz" clar c" î#i ajut" partenerele în treburile casnice atunci când ele sunt la munc", iar 

ei stau acas". Se pare c" participarea la pia!a muncii duce la modificarea pattern-ului 

tradi!ional #i la o alocare a muncii în gospod"rie în func!ie de timpul disponibil al 

partenerilor, nu numai în func!ie de ideologia de gen. 

 

Cine este responsabil cu munca domestic# 

„Împreun!, când e vorba de o cur!%enie. Adic! nevasta are în cas!, e casa ei, eu am afar!.” 
(P!tr!u%i, b!rba%i peste 35 ani) 
 

„Femeile acas!, la crati%!… A$a e sensul lumii…” (S!rule$ti, b!rba%i peste 35 ani) 
 

„(la nu-i b!rbat care nu-$i ajut! nevasta. Uite, de exemplu, tat!-su, tata lui, face mâncare”.  
„'i la mine, la fel, tata meu $tia, mai bine.” (Timi$oara, b!rba%i peste 35 ani) 
 

Zic de partea asta de g"tit, de copii?  
„Aaa, asta e partea femeii! 'i eu g!tesc s! zic când muierea e în pat bolnav!, nu poate s! 
fac!.” 
„Mie îmi place s! g!tesc, orice... Exemplu, a mea lucreaz! în tur! de noapte $i ajunge acas’ 
la 8 $i tre’ s! doarm!... m!car atâta s! g!tesc, s! fac mâncare, te oblig!.” 
„Mie îmi place s! g!tesc mâncare… ba trei sfert din p!rin%i no$tri, trei sfert fac mâncare.” 
„ Când este vorba de buc!t!rie, î$i ajut! nevasta. 'i cu sp!latul vaselor...” (Timi$oara,  
b!rba%i sub 35 ani) 
 
„Sunt care ajut!, sunt care nu ajut!, doar la covoare. Numai la covoare.” 
„'i la haine. 'i f!cea baie la copii, tot.”  
„'i mâncare.”  
„Da, sunt, dar sunt mai pu%ini. Mai pu%ini, dar când te ajut!, te ajut!.”  
„Trebuie s! puie mâna. Cât timp am fost la spital doar cine le-a f!cut? Se mai întâmpl!, 
trebuie s! se obi$nuiasc! $i ei.” (Cluj, femei peste 35 ani) 

 

Cre#terea copiilor, mai ales la vârste mici, cade exclusiv în grija mamelor. Din 

discu!iile de grup nu a reie#it o implicare activ" a familiei extinse (bunici, m"tu#i) în 

îngrijirea copiilor. Tat"l începe s" aib" un rol activ în via!a copiilor când ace#ti cresc mai 

mari #i intervine mai ales în educa!ia b"ie!ilor. Mecanismul func!ioneaz" mai ales în 

comunit"!ile în care se mai practic" meseriile tradi!ionale (fabricarea de cazane, c"r"mid"rie) 

#i are rolul de a transmite genera!iei tinere meseria tat"lui. Fetele cresc pe lâng" mame #i 

înva!" de la acestea cuno#tin!ele necesare pentru a îndeplini rolul specific feminin în 
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gospod"rie. Chiar dac" nu sunt foarte implica!i în îngrijirea copiilor, ta!ii se consider" 

responsabili mai ales de controlul copiilor #i de educa!ia pe care ace#tia o primesc. 

 

Cine se ocup# de educa!ia copiilor 

„Normal, femeia trebuie s! vad! chestia asta…” 
„Cam nevasta-mea se ocup!...” 
„…s! se ocupe de copil în general c!, eu ca tata plec s! fac bani, s! aduc mâncare, s! 
produc ceva pentru familie…” (B!l%e$ti, b!rba%i sub 35ani) 
 
Moderator: De educa%ia copiilor cine se ocup!? 
„Amândoi.” 
Moderator: Indiferent c!-s fete, c!-s b!ie%i? 
„Da. Tot ambii p!rin%i.” 
„Amândoi trebuie, s! nu-i sc!p!m de sub control.” 
„Nevasta. Ea e cu mâncarea, ea e cu copiii.” 
„Da, dar trebuie s! fie $i tata.” 
„Mama. Ea e mai mult acas!. Iar tata pleac! la servici, pleac!, se duce, vine, dar mai mult 
mama.” (P!tr!u%i, b!rba%i peste 35 ani) 
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Participarea femeilor la pia!a muncii 

Participarea la activitatea economic" a gospod"riei este factorul care face diferen!a 

între cele trei tipuri de comunit"!i: tradi!ionale, non-tradi!ionale rurale #i non-tradi!ionale 

urbane. Modul în care femeile se implic" în activit"!ile aduc"toare de venit ale familiei 

modeleaz" #i transform" rela!iile din familie, statusul femeii #i diviziunea muncii domestice. 

În aparen!", în toate cele trei tipuri de comunit"!i femeile au un status de inferioritate, îns" 

munca independent" în afara casei #i câ#tigarea propriului venit modeleaz" diferit balan!a 

puterii în familie. 

De#i conform patternului tradi!ional al rolurilor de gen în familiile de romi femeia este 

cea care se ocup" de cas" #i b"rbatul cel care trebuie s" aduc" bani în familie, lucrurile trebuie 

privite mult mai nuan!at. Sfera activit"!ilor aduc"toare de venit în familiile de romi dep"#e#te 

adesea grani!ele angaj"rii formale, un num"r relativ mic de romi fiind angaja!i cu carte de 

munc"2. Din acest motiv este greu de delimitat care dintre femeile rome sunt active pe pia!a 

muncii #i care nu. Ne vom referi în cele ce urmeaz" mai degrab" la femeile care sunt active 

din puncte de vedere economic, adic" la cele care contribuie într-un fel sau altul la activitatea 

economic" a gospod"riei. Vom demonstra c" modul în care acestea se implic" în via!a 

economic" a gospod"riei influen!eaz" decisiv statutul lor #i deschide sau închide por!i c"tre 

dobândirea unei pozi!ii mai bune în familie #i societate. Participarea la activitatea economic" 

a gospod"riei va fi prezentat" separat pe tipuri de comunit"!i, subliniindu-se particularit"!ile 

identificate în fiecare tip de comunitate în parte. 

 

Comunit#!i tradi!ionale. Trebuie precizat c" în ciuda stereotipului care atribuie 

exclusiv b"rba!ilor rolul de aduc"tori de venit în familie, femeile sunt prezente în via!a 

economic" a gospod"riei chiar #i în comunit"!ile tradi!ionale. În comunit"!i precum Vere#ti #i 

S"rule#ti femeile contribuie în principal pe dou" c"i la veniturile gospod"riei. Pe de o parte, 

presteaz" munc" în folosul comunit"!ii în baza Legii 416 pentru ob!inerea ajutorului social. În 

multe cazuri cei intervieva!i percep aceast" activitate ca pe o munc" pl"tit", atâta vreme cât 

cei care muncesc pentru comunitate primesc bani în schimbul muncii depuse. Pe de alt" parte, 

femeile contribuie activ la activitatea economic" aduc"toare de venit a gospod"riei, chiar 

dac" aceast" contribu!ie este considerat" adesea nesemnificativ" #i trecut" sub t"cere. $i în 

Vere#ti #i în S"rule#ti ele contribuie atât la producerea de cazane, oferind o mân" de ajutor 

so!ilor în munca pe care ace#tia o presteaz", cât #i la desfacerea m"rfii, înso!indu-#i partenerii 

la vânzarea de cazane, chiar dac" asta înseamn" s" se deplaseze în alt" localitate. 

 

Participarea femeilor la activitatea economic# a gospod#riei în comunit#!ile tradi!ionale 

„Îl mai ajut c! nu po%i s! îl le$i numai pe el... îi mai aduc ap! sau balastru...” 
„La tabl!, dac! e, dai cu b!rbatul cu ciocanul împreun!, lustruie$ti cazanele...” 
                                                 
2 Conform lui Sorin Cace (2002) în perioada 1990-1998 un procent de doar 35% din popula!ia activ" de romi a 
fost angajat" în mod formal, având carte de munc" sau autoriza!ie (Cace, Sorin. 2002. „Meseriile #i ocupa!iile 
popula!iei de romi din România”. În Zamfir C"t"lin, Preda Marian (coord) Romii din România. Bucure#ti: 
Editura Expert) 
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„Parafin!... s! nu curg! pe jos. 'i punem pe spate aicea $i mergem...” (Vere$ti, femei peste 
35 ani) 
 
„Munce$te $i femeia, ne ducem cu cazane c! nu putem s! l!s!m numa b!rbatu’ pe c!ldura 
asta...” (Vere$ti, 35-) 
„Acuma munce$te la cazane, la tabl!, face cazane, femeia se duce $i strig!: Cazaneee!” 
„Dac! te prinde mili%ia te bate $i ia $i cazanele, te prinde mili%ia c! nu ai autoriza%ie, c! nu 
ai $tampil!, c! nu ai ce trebuie... $i te bate... nu avem cu ce s! facem... venim acas! 
plângând, ne-a luat marfa, ne-a luat t!t...” (Vere$ti, femei peste 35 ani) 
 
- „B!rbatul munce$te, dar îl ajut!m.” (S!rule$ti, femei sub 35 ani) 
 
Moderator: Îi ajut! pe b!rba%i cu cazanele? 

„Da... ajut!. Mai ajut!... $i ele. 
Moderator: 'i cu ce îi ajut!? 
„Cu ciocanul... $i când merge prin sate $i ea cu el: Hai la cazane!” 
Moderator: Deci merge $i ea cu el. 
„Da. Dac! nu vinzi mergi în alt sat $i tot a$a în alt sat... te dor picioarele, faci b!t!turi... Te 
doare capul, te doare picioarele.” 
Moderator: Deci v! duce%i împreun!. 
„Da, lu!m tabla.” (Vere$ti, femei sub 35 ani) 

 

Cu toate acestea, rolul femeilor în produc!ia domestic" este trecut la categoria ajutor, 

ele neavând nici un fel de putere de decizie în tot acest proces. În plus, participarea lor la 

producerea #i desfacerea de bunuri se realizeaz" exclusiv în prezen!a so!ului #i sub controlul 

strict al acestuia. A#a numita gelozie a so!ilor le împiedic" pe femeile rome s" plece de acas" 

la munc", nici chiar dac" o fac în interesul gospod"riei. Chiar dac" la modul declarativ so!ii 

se arat" dispu#i s" î#i lase so!iile s" lucreze în afara casei, în comunit"!ile tradi!ionale acest 

lucru nu se întâmpl". Motivul pe care îl invoc" atât b"rba!ii, cât #i femeile este lipsa 

posibilit"!ilor de angajare, îns" chiar #i în condi!iile în care ar exista locuri de munc" 

disponibile gelozia ar împiedica participarea acestora la munca în afara casei. 

 

Cine trebuie s# câ"tige banii într-o gospod#rie? (comunit#!i tradi!ionale) 

„B!rbatu-i pus, într-o familie, s! munceasc! $i s! aduc! bani, femeia s! aibe grij! de cas!, 
de copii, s! le asigure...” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 
 
„Unii se ocup!, mai multe domenii. Care vând cazane, acolo merg $i vând cazane amândoi. 
Într-o afacere, când e de pus tabl! sau a$a ceva, într-o afacere, numai so%ul $i el ia cam toate 
deciziile.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 
 
„Nu, da’ pe primul plan la noi este familia. Nu a$ putea s! m! duc $i eu la munc! $i ea. 
Copiii trebuie hr!ni%i, trebuie purta%i, trebuie sp!la%i... 'i tu, când vii de pe traseu, trebuie s! 
g!se$ti o mâncare cald!.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 
 
Moderator: Dvs. a%i fi to%i de acord s! se angajeze nevestele, dac! ar fi s! lucreze în alt! 
localitate ? 
[Larm! general!. În cor] : „Nu !!!” 
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„Nevast!-mea mai lucreaz! la ajutorul social. Da’ aicea, nu în alt! localitate.” (Vere$ti, 
b!rba%i sub 35 ani) 
 
„Noi femeile nu facem ca s! aducem bani $i uite a$a trece s!pt!mânile $i nu avem nimica... 
de unde...” (Vere$ti, femei sub 35 ani) 

 

Caracteristic pentru comunit"!ile tradi!ionale este ca femeia s" se implice în activitatea 

economic" a gospod"riei f"r" ca acest rol s" îi fie recunoscut #i f"r" ca aceast" implicare s" 

aib" efecte pozitive asupra statului pe care îl are în familie. În aceste comunit"!i exist" roluri 

clar definite pentru ambele sexe, femeia având în grij" casa #i sfera domestic". Implicarea 

formal" în munc" în afara casei nu este r"spândit" #i nici m"car femeile nu aspir" la un astfel 

de statut care este considerat nepotrivit pentru ele.  

Participarea pe pia!a formal" a muncii este afectat" nu doar de stereotipurile de gen 

existente în familie („femeia cu casa, b"rbatul cu munca”), ci #i de nivelul foarte redus de 

educa!ie formal" existent la nivelul comunit"!ii. În comunit"!ile tradi!ionale multe dintre 

femei, chiar #i cele de sub 35 de ani, sunt analfabete, situa!ie care le exclude de pe pia!a 

muncii. În aceste condi!ii, chiar dac" ar avea oportunitatea s" se angajeze în afara casei, 

slujbele disponibile ar fi foarte pu!ine. În plus, nivelul de aspira!ie al femeilor este unul foarte 

redus. Întrebate ce munci ar putea s" fac" o femeie în afara casei locurile de munc" aduse în 

discu!ie au fost: femeie de serviciu, sp"l"toreas" sau vânz"toare.  

 

Comunit#!i non-tradi!ionale rurale. În acest tip de comunitate, precum cele din 

P"tr"u!i #i B"l!e#ti exist" o experien!" acumulat" de participare feminin" la munca pl"tit" în 

afara casei. Munca în afara gospod"riei este recunoscut" #i acceptat" la nivel comunitar, chiar 

dac" femeile nu sunt neap"rat încurajate s" mearg" s" munceasc". În ambele comunit"!i, pe 

lâng" implicarea feminin" în munca prestat" pentru primirea ajutorului social, femeile mai 

merg #i lucreaz" cu ziua în agricultur" sau în alte gospod"rii. La P"tr"u!i, proximitatea fa!" de 

ora#ul Suceava ofer" posibilitatea angaj"rii formale în unele cazuri. În B"l!e#ti obiceiul de a 

pleca la munc" în agricultur" la ferme din alte regiuni ale !"rii, practicat în perioada 

comunist", a adus femeilor o experien!" de munc" în afara gospod"riei care continu" s" 

influen!eze pozi!ia lor în gospod"rie. De altfel, femeile mai în vârst" regret" perioada 

respectiv" de care î#i amintesc cu nostalgie. 

 

Cine trebuie s# câ"tige banii într-o gospod#rie? (comunit#!i non-tradi!ionale rurale) 

„B!rbatul $i femeia. La mine femeia câ$tig! mai mult ca mine.” 
„La mine eu muncesc.” (P!tr!u%i, b!rba%i peste 35 ani) 
 

Moderator: Cine trebuie s! câ$tige banii în gospod!rie? 
„B!rbatul.” 
„Bineîn%eles c! b!rbatul trebuie... doar ea e casnic!. Dac! poate s! fac! $i ea s! aduc! 
ceva... Da, atunci îi mai bine... unde îi doi puterea cre$te.” 
„Normal aicea la noi b!rba%ii merg la lucru... $i mai merg $i femeile... acuma sunt câteva 
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firme... una de înc!l%!minte, una de..., numit! Denis... au f!cut angaj!ri $i sunt mame care au 
l!sat câte 7-8 copiii acas! $i s-au dus... so%ul lucreaz!…” (P!tr!u"i, femei sub 35 ani) 
 
„Pân! la 18 ani mai lucreaz! a$a cu zâua, sau la negru, mai merge la pr!$it… la noi avem… 
se merge la cules cartofi, la porumb la t!iat... este de lucru $i mergem cu ziua... Dac! merge 
la lucru cu 500 de mii zâua, 600 sau 400 $i merg mai mul%i din cas! e bine… Depinde cum te 
po%i în%elege...” (P!tr!u%i, femei peste 35 ani) 

 

În ambele comunit"!i participarea la pia!a muncii este împiedicat" pe de o parte de 

lipsa locurilor de munc" disponibile, precum #i de nivelul de educa!ie #colar" destul de sc"zut 

al comunit"!ii de romi. În aceste cazuri analfabetismul feminin nu este chiar atât de r"spândit 

ca în cazul comunit"!ilor tradi!ionale, îns" în medie nivelul educa!ional al adul!ilor se 

limiteaz" la educa!ia primar". Mecanismul geloziei masculine este #i aici prezent, blocând 

tentativele de angajare în afara casei. În ipoteza în care ar exista locuri de munc" disponibile 

în afara localit"!ii sau chiar în localitate femeile afirm" c" ar fi împiedicate s" mearg" la 

serviciu de c"tre b"rba!ii lor dac" ar trebui s" fac" naveta sau dac" la locul de munc" ar fi 

prea pu!ine femei #i mai mul!i b"rba!i. 

 

Gelozia masculin# - piedic# pentru participarea femeilor la munca pl#tit# 

„Problema la noi e c! nu poate s! lucreze o singur! femeie, %iganc!, într-o institu%ie de 
români. Dac! lucreaz! dou!zeci de femei în acela$i loc, e bun. C! altfel, dac! lucreaz! 2-3, 
ies vorbe, spun !$tia, ai no$trii, b!, te-ai dus cu românii, gata! Asta-i cauza. Dac! lucreaz! 
50 sau 40 de femei într-un loc, atunci e bine.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 
 
„Ce e aia? Se geloze$te omul.” 
„Ar fi bine s! î$i g!seasc! $i ea undeva, s! mearg! s! munceasc!, femeia, dar...” 
„Eu m-am dus, dar nu m-a l!sat. M-a l!sat o s!pt!mân!, când a v!zut câ%i b!ie%i tineri sunt 
acolo, mi-a zis <gata, femeie, nu mai te duci>.” (B!l%e$ti, femei peste 35 ani) 

 

Prezen!a oportunit"!ilor de angajare în industrie, precum #i stocul de educa!ie ceva 

mai ridicat comparativ cu comunit"!ile tradi!ionale, face ca femeile s" aspire la locuri de 

munc" cu statut mai ridicat, cum ar fi lucrul în servicii (croitorie, coafur") sau în industrie. 

 

Comunit#!i non-tradi!ionale urbane. De#i stocul educa!ional nu difer" cu mult fa!" 

de comunit"!ile non-tradi!ionale rurale, rela!iile din cadrul familiei sunt diferite #i statutul 

femeilor este altul comparativ cu celelalte dou" tipuri de comunit"!i. Atât în Timi#oara, cât #i 

în Cluj, #i femeile #i b"rba!ii au o experien!" mult mai bogat" de participare la pia!a muncii, 

ceea ce duce la o schimbare a ideologiei de gen #i deschide drumul pentru remodelarea 

rolurilor de gen în familie, de#i acestea sunt înc" grevate de valori #i comportamente 

tradi!ionale. 

Trebuie precizat c" experien!a de participare la munca pl"tit" nu înseamn" în toate 

cazurile „a munci cu acte în regul"” #i a beneficia de drepturile asociate unei astfel de 

angaj"ri. De asemenea, experien!a de munc" nu se traduce prin angajare cu norm" întreag" #i 
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pe o perioad" mai lung" de timp. Din declara!iile participan!ilor la focus-grupuri munca în 

afara casei însemna în multe cazuri angajare în joburi necalificate, f"r" contract sau carte de 

munc" #i nu pentru perioade lungi de timp. Cu toate acestea efectul asupra rolurilor de gen 

este unul marcat care se reflect" în independen!a financiar" a femeii, care devine uneori 

singurul aduc"tor de venit în gospod"rie, într-o putere de decizie crescut" a femeilor în 

problemele vie!ii de familie #i în împ"r!irea mai egalitar" a muncii domestice. 

 

Cine trebuie s# câ"tige banii într-o gospod#rie? (comunit#!i non-tradi!ionale urbane) 

„Da, da m! simt dec!zut în fa%a ei, c! eu nu pot s! aduc bani. Deci ea îmi aduce în jur de 6 
milioane la lun! plus bonuri. E, eu 6 milioane poate îi f!ceam în 3 zile, 4 zile îi f!ceam.” 
(Timi$oara, b!rba%i sub 35 ani) 
 
„În principiu b!rbatul, dar la mine e fiecare cu banii lui.” (Timi$oara, femei peste 35 ani) 
 
„Majoritatea între noi, v!d, domni$oar!, merg femeile la lucru, nu b!rba%ii.”  
„Nu le place!” 
„Nu le place lucrul, !sta e adev!rul, $i merg femeile la lucru, mergem noi, c! nu avem ce 
face.” 
„Nu le place munca.” 
„S! putem cre$te copii, c! dac! nu, mor de foame cu ei. E mai bine un b!iat acolo, când î$i 
termin! armata, s! mearg! la lucru, s! aib! din ce-$i între%ine familia.” (Cluj, femei peste 35 
ani) 
 
„Eu zic s! muncim $i noi femeile $i s! munceasc! $i ei b!rba%ii. S! muncim amândoi. Mie nu 

mi-ar place s! stau acas!.” (Timi$oara, femei sub 35 ani) 

 
„'i eu am spus la al meu. Nu m-o obligat s! merg – am vrut eu. Nu m-a trimis la lucru – eu 
m-am dus la lucru. Mi-a spus s! nu m! duc, eu m-am dus. Ce s! fac acas!? Stric! un ban în 
plus? Îs cheltuieli multe, avem $i noi rate la b!nci, taxe, curent, cablu.” (Timi$oara, femei 
sub 35 ani) 

 

În aceste comunit"!i participarea femeilor la munca pl"tit" nu mai este în general pus" 

în discu!ie, ci este un fapt acceptat atât de femei, cât #i de b"rba!i. Se pare c" mediul urban 

sparge cercul închis al rela!iilor de gen tradi!ionale #i modific" atitudinea romilor fa!" de 

participarea feminin" la pia!a muncii. Necesitatea celui de-al doilea venit în familii puternic 

afectate de s"r"cie, combinat" cu sc"derea controlului comunit"!ii tradi!ionale asupra pattern-

ului de interac!iune în familie stau la baza acestei schimb"ri. Trebuie precizat faptul c" de#i 

angajarea feminin" este larg acceptat", ea nu se traduce printr-o transformare similar" a 

rolurilor de gen. Adic", ierarhia în familie se p"streaz", alocarea rolurilor diferite pentru 

femei #i b"rba!i este prezent" în continuare, îns" aceste lucruri devin subiect de controvers" în 

comunitate, ceea ce marcheaz" începutul unei schimb"ri atitudinale. 

Legat de atitudinea femeilor fa!" de participarea la munca pl"tit" trebuie men!ionate 

dou" aspecte. Pe de o parte, nivelul de aspira!ie legat locul de munc" cel mai potrivit pentru o 

femeie este mai ridicat decât în cazul celorlalte tipuri de comunit"!i. De#i men!ioneaz" ca 
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alterativ" un post de femeie de serviciu, participantele la discu!iile de grup aduc în discu!ie #i 

alternative cu status mai ridicat precum secretar" sau înv"!"toare, ocupa!ia fiind strâns legat" 

de nivelul de educa!ie #i „de cât poate fiecare”. 

 

Motiva!ie pentru munc# de tip expresiv în rândul femeilor rome din mediul urban 

„Î%i mai ui%i problemele de acas!.” 
„Mai câ$tigi un b!nu% în plus pentru familie.” 
„Da, trebuie s! mai faci $i altceva.” 
„Te mai recreezi.” 
„Acolo e cu totul altceva, deja nu mai... Ui%i de cas!, ui%i de mas!, de copii... de toate.” 
(Timi$oara, femei sub 35 ani) 
 
„De exemplu, mie nu-mi place, dar m-am obi$nuit. Eu n-am lucrat în via%a mea. Acum lucru 
prima oar! de un an jum!tate. 'i acum îmi place. Dac! a$ merge la alt! fabric! s! lucru nu 
a$ merge, dar aici îmi place. Altfel n-a$ lucra, a$ sta acas!.” (Timi$oara, femei sub 35 ani) 

 

Cel de-al doilea aspect, este legat de tipul de motiva!ie pentru munc", cu alte cuvinte 

de motivele care le determin" pe femei s" mearg" la serviciu. Este foarte interesant faptul c" 

atât în discu!iile din Timi#oara, cât #i în cele din Cluj, participantele afirm" c" merg la munc" 

pentru c" le place, pentru c" se simt bine acolo, c" la serviciu uit" de griji #i de greut"!i. Cu 

alte cuvinte are loc o trecere de la motiva!ia muncii de tip instrumental („merg la munc" 

pentru c" am nevoie de bani”), la motiva!ia de tip valoric („merg la munc" pentru c" îmi 

place ce fac #i pentru c" acolo m" simt valorizat mai mult”). Schimbarea motiva!iei pentru 

munc" demonstreaz" c" aceste femei nu lucreaz" în afara casei doar din cauza constrângerilor 

materiale, ci pentru c" valorizeaz" statutul de angajat #i munca în sine. Acest fapt 

demonstreaz" c" ele sunt integrate #i motiva!ional în munc" #i c" probabil nu ar renun!a la 

statutul de angajate nici chiar dac" ar avea bani suficien!i c" s" î#i acopere nevoile curente.  
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Copii "i copil#rie 

Exist" un acord general în rândul celor intervieva!i referitor la momentul în care se 

termin" copil"ria, acesta fiind c"s"toria. De#i mai ales femeile înclin" s" mai spun" c" pentru 

ele copii lor r"mân tot copii toat" via!a, copil"ria se termin" pentru romii din cele #ase 

comunit"!i în momentul în care persoana î#i întemeiaz" propria familie. Diferen!ele între 

comunit"!i apar în leg"tur" cu vârsta la care fo#tii copii, viitorii adul!i se c"s"toresc. Astfel, în 

comunit"!ile tradi!ionale copil"ria se încheie foarte devreme deoarece vârsta la prima 

c"s"torie este foarte sc"zut", a#a cum am ar"tat anterior. Practic, copilul devine adult la o 

vârst" foarte fraged", undeva sub 14 ani. În cazul fetelor c"s"toria poate s" survin" chiar 

înainte la 10-12 ani, când cu greu un copil poate fi considerat adult. 

 

Când se termin# copil#ria? 

„Pân! te însori.” 
„Pân! î$i d! el silin%a s! judece ca un om matur.” 
„Pân! nu e însurat, acela e copil.” 
„Când te însori, atuncea nu-%i mai zice, b!i copile!” 
„Pân! la 17-18 ani $i fetele pân! la 15-16 ani.” 
„Pân! se m!rit! $i fac copii, dup! aia devin femei. La 14-15 ani e femeie, da’ e tot copil.” 
(Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 
 
„P!i depinde de copil când vrea s! î$i termine copil!ria. De exemplu dac! ea acuma e la 
$coal! $i vrea s! se m!rite, normal ca s-a terminat copil!ria lor. Când se m!rit! gata, pa, $i 
copil!ria.” (B!l%e$ti, femei sub 35 ani) 
 
„Dac! st! copil, st! $i pân! la 15-16 ani.” 
„Dac! se însoar!, nu mai e copil.” (S!rule$ti, femei sub 35 ani) 
 
„Când e$ti m!ritat!, pentru ceilal%i nu mai e$ti ca un copil. Când te-ai m!ritat deja e$ti 
considerat adult.” (Timi$oara, femei sub 35 ani) 

 

În comunit"!ile non-tradi!ionale c"s"toria survine un pic mai târziu, de regul" dup" 15 

-16 ani, chiar dac" #i aici sunt men!ionate cazuri de fete care s-au c"s"torit la 11 ani. Mai ales 

în aceste comunit"!i femeile consider" c" m"riti#ul timpuriu nu este bun pentru fete, îns" 

afirm" c" în cele mai multe cazuri fetele aleg s" plece cu un b"iat #i p"rin!ii nu se pot opune. 

Trebuie men!ionat faptul c" pentru cei intervieva!i trecerea la vârsta adult" nu are nici o 

leg"tur" cu majoratul legal, ci cu momentul în care individul poate s" î#i întemeieze o familie 

conform normelor comunit"!ii de romi. 

 

Educa!ie "i valori transmise prin educa!ie 

Valorile care sunt în general insuflate prin educa!ie copiilor presupun obedien!a #i 

supunerea fa!" de autoritate, a p"rin!ilor #i a comunit"!ii. În toate discu!iile de grup a existent 

consens în privin!a faptului c" atât b"ie!ii, cât #i fetele trebuie s" fie ascult"tori, supu#i, 
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respecto#i. Educa!ia nu trebuie s" încurajeze ini!iativa personal", independen!a sau 

autonomia. Toate acestea au impact asupra rela!iilor ulterioare din familie, deoarece tân"ra 

genera!ie se va supune normelor comunit"!ii #i voin!ei p"rin!ilor în ceea ce prive#te deciziile 

importante, precum c"s"toria. De asemenea, prin educa!ie fetele înva!" s" asculte de p"rin!i #i 

de so! #i s" nu pun" la îndoial" voin!a nici uneia dintre cele dou" p"r!i. Lucrurile sunt pu!in 

mai nuan!ate în comunit"!ile non-tradi!ionale unde fetele hot"r"sc singure cu cine s" se 

m"rite, iar deciziile în cuplu se iau de obicei de comun acord. Cu toate aceste, valorile de 

baz" însu#ite prin educa!ie nu încurajeaz" schimbarea social", ci mai degrab" conservarea 

ordinii existente.  

 

Valori transmise prin educa!ie: obedien!a 

„Spal!, nu merge la gagii... nu umbl! prin vecini... m!tur!, spal!, s! fac! mâncare... face 
treab!... Ascult! de mama, când se duce mama undeva, face curat în cas!...” 
„O înva%! c! trebuie s! asculte...” 
„Da... dac! nu ascult! de mama pune mâna $i o bate.” 
„Da’ cum... ori vrea ori nu vrea trebuie s! asculte...” (Vere$ti, femei peste 35 ani) 
 
„S! fie cumin%i, s! lucreze. S! plece în str!in!tatea s! aduc! euro”. (P!tr!u%i, b!rba%i peste 
35 ani) 

 

Educa!ia are în general un efect puternic asupra model"rii rela!iilor intrafamiliale, 

precum #i asupra felului în care se structureaz" rolurile de gen. Un nivel ridicat de educa!ie 

este asociat cu o acceptare crescut" a egalit"!ii de gen. Stocul de educa!ie #i accesul copiilor 

romi la educa!ie a constitut #i constituie o problem" grav" a comunit"!ilor de romi. Nivelul 

educa!ional redus, precum #i lipsa #anselor de a continua educa!ia dincolo de nivelul 

elementar reprezint" un element care duce la conservarea unor rela!ii de gen tradi!ionale în 

aceste comunit"!i. Dincolo de stocul educa!ional #i de oportunit"!ile de a accesa sistemul 

#colar, este foarte important" raportarea indivizilor #i a comunit"!ilor fa!" de ceea ce 

înseamn" #coal" #i de beneficiile pe care acesta le aduce copiilor de ambele sexe. Valorizarea 

educa!iei este probabil s" duc" în timp la investi!ia în educa!ia genera!iilor viitoare #i s" 

reduc" inegalitatea de gen. 

În comunit"!ile tradi!ionale utilitatea perceput" a educa!iei formale se reduce la 

cuno#tin!e elementare de scris, citit #i socotit. Dincolo de foloasele aduse de aceste cuno#tin!e 

elementare care te ajut" s" te descurci minimal în viata de zi cu zi, mersul la #coal" nu este 

considerat a fi util decât pentru ob!inerea permisului de conducere. Conform celor care 

locuiesc în astfel de comunit"!i #coala nu te ajut" s" î!i g"se#ti un loc de munc" mai bun sau 

s" o duci mai bine pentru c" „oricum nu te angajeaz" nimeni fiindc" e#ti !igan”. Lipsa 

cvasitotal" de educa!ie formal" îi face pe ace#tia s" nu perceap" avantajele pe care poate s" le 

ofere participarea #colar". Practic, oamenii din aceste comunit"!i sunt atât de departe de 

#coal" #i de sistemul educa!ional încât nu pot s" îi în!eleag" utilitatea. Situa!ia este agravat" #i 

de faptul c" tr"iesc în comunit"!i relativ închise, în care interac!iunile cu exteriorul sunt 

reduse la minim #i nu exist" exemple de succes în ceea ce prive#te avantajele pe care le poate 
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aduce mersul la #coal". 

 

Educa!ie "colar# versus educa!ie în familie în comunit#!ile tradi!ionale 

„Da, sunt de acord, trebuie s!-l preg!te$ti de via%!, da’ depinde acuma, dup! tata. S! zicem, 
este unu’ afacerist, de la 10 ani, îl poart! cu el. 'i toate $mecheriile lui, se prind de el, pân! 
la 13, 14, 17, 18 ani, pân! ce s-a-nsurat. Dup! aceea, are familia lui, $tie ce face el. Dar, 
dac! este un be%iv, un !sta, a$a este $i familia lui, cum este tata. Depinde dup! familie...” 
„Pe fete le educ! mamele.” 
În cor : „Mamele!”  
„S! fie gospodin!, s! fac! mâncare, dac!-i un copil mai mic, 9-10 ani, s! se îngrijeasc! de 
copil...” 
'i, pân! la ce vârst! are voie s! fac! $coal!? 
„Pân! la vârsta de m!riti$, pân! s-a m!ritat.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 
 
„'tii ce f!ceau p!rin%ii no$tri cu noi ? Nu ne d!deau la $coal!, ne d!deau o bucat! de tabl!, 
un cioc!nel, bate aici, tati! Deci, ne înv!%a, de la 3-4 ani ne d!dea un cioc!nel, s! batem în 
tabl!!” 
Da, acuma, la fel face%i cu copiii ? 
„Acuma, nu, nu, acuma la 7 ani merg la $coal!.” 
„Copiii î$i doresc meseria tat!lui, ce face tat!l, s! fac! $i el. Dac! tata meu vinde tabl!, eu 

m! %in dup! el $i vând $i eu.” (Vere$ti, b!rba%i sub 35 ani) 

 
Deci ea trebuie s! stea acas! ca s! fie cuminte 
„Da... s! se ocupe de cas!... Cât st! unu-doi ani logodit! trebuie s! $tie s! fac! mâncare, 

cum se spal!, s! coas!... cum $tie b!trânii no$tri.” 

„Trebuie s! înve%e de toate...” 
„Când se m!rit! merge la p!rin%ii b!iatului.” 
„La $coal! nu face treaba asta... nu $tie s! fac! mâncare.” (Vere$ti, femei sub 35 ani) 

 
În ceea ce le prive#te pe fete, pentru ele se consider" c" #coala nu le furnizeaz" 

abilit"!ile de care au nevoie în via!", adic" nu le înva!" lucrurile pe care trebuie s" le #tie o 

gospodin": g"tit, sp"lat rufe, îngrijirea copiilor. Pentru femei nu se consider" c" ar fi necesar 

s" #tie mai mult de atât, pe lâng" ni#te cuno#tin!e minime de alfabetizare. Aceste cuno#tin!e 

sunt considerate totu#i necesare pentru to!i copiii, iar lipsa lor este perceputa ca un dezavantaj 

în via!a de zi cu zi. Astfel c" se consider" c" #coala este mai ales util" pentru b"ie!i în vederea 

ob!inerii permisului auto, în timp ce fetele au nevoie de #coal" doar cât s" înve!e s" scrie #i s" 

citeasc".  

În comunit"!ile non-tradi!ionale, indiferent c" sunt rurale sau urbane, educa!ia este 

perceput" ca o cerin!a absolut necesar" pentru reu#ita în via!", atât pentru b"ie!i, cât #i pentru 

fete. Atingerea unui nivel cât mai înalt de educa!ie este mereu pus" în rela!ie cu g"sirea unei 

slujbe #i cu reu#ita în via!". Chiar dac" #i în cazul acestor comunit"!i nivelul de aspira!ie este 

destul de sc"zut, 10-12 clase fiind în general maximum vizat, exist" ideea c" cei care înva!" 

pot s" î#i fac" o soart" mai bun" #i c" este bine s" îi trimi!i pe copii la #coal" dac" vrei s" o 

duc" mai bine.  
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Atitudinea fa!# de educa!ia "colar# în comunit#!ile non-tradi!ionale  

„A$ face orice ca s! mearg! la $coal!. A$ munci din greu pentru el $i m-a$ duce s! vând $i 

semin%e $i orice, tot l-a$ trimite la $coal!. Numai s! mearg! dac! el vrea s! mearg! la 

$coal!.” (Timi$oara, femei sub 35 ani) 

 

„E greu s! dai o fat! s! înve%e departe... era ru$ine... dar trebuie s! consideri c! e o onoare 
s! înve%e... s! studieze. 
Moderator: De ce era ru#ine? 
„A$a era concep%ia c! fetele trebuie s! steie acas!. Femeia s! stea la crati%!, s! nu mearg!, 
asta era concep%ia... acu s-a mai schimbat...” 
Moderator: B"ie!ii erau încuraja!i s" mearg"? 
„Da... b!ie%ii da... La noi acuma în comunitate e interesat tineretul s! îi fie mai bine... au fost 
la cursuri de calificare cu dl. Ciuraru... cursuri pentru îngrijire b!trâni la domiciliu, pentru 
cultura plantelor.” (P!tr!u%i, femei peste 35 ani) 

 

„Bineîn%eles… e mai important! decât orice c! dac! nu ai $coal! nu ai o meserie, nu ai 
calificare... nu te po%i descurca în via%!, nu po%i face nimic, totul în via%! e s! ai o 
calificare...” (P!tr!u%i, femei peste 35 ani) 

 

Moderator: Fata trebuie s" fac" #coal"? 
„P!i cum s! nu!” 
„Da, da [colectiv]” 
„Cum f!r! $coal!... A mea are preg!tire mai mult! ca mine! Cu cât are preg!tire cum s! 
spun eu, mai mult!, cu atât mai bine!” 
„A fi %igan $i s! ai eu $tiu un liceu, preg!tire cât de cât e ceva.” (Timi$oara, b!rba%i sub 35 
ani) 

 

„S! ajung! la facultate. S! nu se m!rite a$a repede. Da! S! nu se m!rite a$a repede ca mine.  
Fata s! fac! ce vrea ea numai s! nu se m!rite. S! nu se m!rite, în rest orice.”  
Moderator: Niciodat" s" nu se m"rite? 
„Nu niciodat!, dup! 20 de ani. A$a în rest, orice, orice.” (Timi$oara, femei sub 35 ani) 

 

Motivele principale invocate pentru neparticiparea #colar" sunt lipsa banilor necesari 

pentru rechizite, îmbr"c"minte, înc"l!"minte #i hran". Din acest motiv se pare c" programul 

„Cornul #i laptele” are un efect pozitiv asupra particip"rii #colare în aceste comunit"!i. Un al 

doilea motiv invocat pentru abandonul #colar timpuriu îl reprezint" discriminarea practicat" 

de c"tre cadrele didactice. Acest din urm" motiv este invocat în egal" m"sur" în comunit"!ile 

tradi!ionale, cât #i în cele non-tradi!ionale, îns" pare s" fie mai deranjant pentru p"rin!ii din 

comunit"!ile non-tradi!ionale care valorizeaz" #coala #i care se izbesc de practici pe care le 

percep ca fiind discriminatorii atunci când încerc" î#i trimit" copiii la #coal".  

 

Discriminare perceput# în sistemul educa!ional
3 

                                                 
3 Pentru a evita posibilitatea de identificare a actorilor implica!i am evitat referin!a direct" la localitatea în care a 
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„S! fie copiii la $coal! accepta%i, trata%i cum sunt $i ceilal%i de profesori, s! nu mai fie 
diferen%ele astea cum sunt acuma, indiferent dac! gre$im sau nu. Eu spun dup! mine, c! a$a 
gândesc eu. S! nu mai existe diferen%a asta a$a, prea mare.”  
„Doamnele înv!%!toare face diferen%! între copii. Face diferen%! mare. Deci în b!ncile din 
fa%! sunt numai copii de români $i în spate sunt ai no$tri. 'i nu mai vede copiii, dar nu se 
duce s! îi controleze $i pe ei. Când ajunge la banca lor se întoarce, nu îi bag! în seam!.” 
(comunitate non-tradi%ional!, femei sub 35 ani) 
 

„'i în $coal! se face foarte mult! diferen%!. <Sta%i pe Carpenului, sta%i în bar!ci, sta%i în 
condi%ii care nu au...>”. Copiii se mai simte, al%ii care sunt mai mari se simte. 'i vin acas!, 
mai plâng, mai zice <Mami, mie uite ce mi-a zis !la...>. Zice <eu nu m! mai duc la $coal!>.  
Ba îi mai $i bate, c!-i face <%igani>... Chestii din astea. Este diferen%!.”  
„Dac! le vede, zice <Uite %iganul>. Poate s! mearg! cât or merge de cura%i, pentru c! ei 
$tiu c! de unde sunt $i cum îs.” (comunitate non-tradi%ional!, femei peste 35 ani) 

 

Copii "i munca 

Este o diferen!" net" între cele trei tipuri de comunit"!i în ceea ce prive#te implicarea 

copiilor în munc" domestic" sau în afara casei. În timp ce în comunit"!ile tradi!ionale munca 

copiilor este acceptat" ca fiind normal", în ceea ce prive#te munca în gospod"rie, în 

comunit"!ile non-tradi!ionale urbane, p"rin!ii tind s" afirme c" un copil nu poate fi pus la 

munc". 

În comunit"!ile tradi!ionale munca copiilor în gospod"rie face parte din procesul de 

socializare primar" #i are mai degrab" rolul de a substitui educa!ia formal" care se realizeaz" 

prin #coal". Implicarea copiilor în munca domestic" se realizeaz" de la vârste mici, sub 10 

ani, #i este puternic diferen!iat" în func!ie de sex. Fetele încep s" o ajute pe mama la treburile 

casei, iar b"ie!ii stau în curte pe lâng" tat", însu#indu-se elementele de baz" ale meseriei pe 

care o vor presta mai târziu. A#a cum am ar"tat anterior, #coala este considerat" ca inutil" în 

ceea ce prive#te crearea de deprinderi #i abilit"!i necesare pentru a te descurca mai târziu, a#a 

c" familia trebuie s" suplineasc" acest deficit prin socializarea copiilor conform rolurilor pe 

care le vor presta la vârsta adulat". 

 

 Atitudinea fa!# de implicarea copiilor în munc# în comunit#!i tradi!ionale 

„La treburi gospod!re$ti, de la 6-7 ani, îl trimi%i... 
Moderator: V" pune!i copiii la treab" ? 
[În cor]: Da, nu la treburi grele! S! aduc! o can! cu ap!. Ce, nu poate m!tura, s! bat! cu 
ciocanu-ntr-o tabl! ?! 
Îl ajut! pe tata, ce are de f!cut ?! 
Nu-l aju%i pe tata, nu m!nânci. 
E meserie tradi%ional!. 
Moderator: $i fetele ? 
Fetele, mai mult cu mama, cu cur!%enia. 
Cu mâncarea. 
Cu m!tura. (Vere#ti, b!rba%i peste 35 ani)” 

                                                                                                                                                        
fost realizat focus-grupul.  
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„Mai face o cur!%enie, mai spal! $i ea un vas dac! e fat!. 
Dac! e b!iat, d! ap! la animale. 
Se duce cu c!ru%a prin sat. 
Scoate apa din fântân!, hr!ne$te animalele, da’ b!iatul scoate o c!ldare cu apa.” (S!rule$ti, 
femei sub 35 ani) 
 

„Moderator: V! ajut! în gospod!rie? 
Vine Protec%ia $i ne ia dac! vorbim despre c! punem copilul la munc!... 
Nu!!... eu am fata de 11 ani $i mai o pun s! dea cu m!tura...” (Vere$ti, femei sub 35 ani) 

 

Nu avem informa!ii cu privire la implicarea copiilor în munca pl"tit" în afara casei, 

deoarece participan!ii la discu!iile de grup au evitat subiectul, cei din Vere#ti men!ionând c" 

nu vor s" vorbeasc" despre munca pe care o presteaz" copiii pentru c" risc" o anchet" din 

partea protec!iei copilului. Aceast" men!iune sugereaz" faptul c" s-au confruntat cu situa!ii în 

care unii p"rin!i au fost ancheta!i de c"tre autorit"!i din acest motiv. În plus, studiile realizate 

anterior în comunitatea din Vere#ti arat" c" elevii romi p"r"sesc #coala #i pleac" al"turi de 

p"rin!ii lor de prim"vara pân" toamna ajutându-i la vânzarea cazanelor4. Cum grani!a munc" 

domestic" #i activitatea economic" aduc"toare de venit este foarte fluid" în aceste comunit"!i, 

deoarece produc!ia de cazane se realizeaz" în gospod"rie, iar vânzarea se face de c"tre 

familie, este greu de spus unde se termin" implicarea copiilor in activit"!i domestice u#oare în 

care î#i ajut" p"rin!ii #i unde începe implicarea lor efectiv" în activitatea aduc"toare de venit a 

gospod"riei. Oricum, indiferent de care parte a acestei grani!e ne-am afla, copiii din aceste 

comunit"!i încep s" aib" responsabilit"!i în familia de origine de la vârste fragede.  

O alt" problem" legat" de implicarea în munc" a copiilor din comunit"!ile tradi!ionale 

este legat" de vârsta fraged" la care se termin" ceea ce p"rin!ii în!eleg prin copil"rie. Cum 

debutul vârstei adulte este legat de momentul c"s"toriei care survine la vârste foarte fragede 

în aceste comunit"!i, implicarea activ" a minorilor în activitatea economic" a gospod"riei 

survine la vârste mici. C"s"toria la vârsta de 10-12 ani atrage dup" sine statutul de persoan" 

adult". Este momentul în care fata începe s" aib" atribu!iile unei so!ii, care presteaz" munc" 

domestic" #i î#i ajut" so!ul în producere #i distribuirea cazanelor. Dup" momentul c"s"toriei 

copilul înceteaz" s" mai fie copil, iar p"rin!ii nu se vor mai sim!i responsabili pentru 

implicarea acestuia în munc", deoarece acest fapt este în conformitate cu statutul de adult. 

În comunit"!ile non-tradi!ionale rurale lucrurile sunt diferite. Copiii î#i ajut" p"rin!ii la 

treburile casnice, îns" continu" s" frecventeze #coala. Studiul realizat în 20055 relev" faptul 

c" atât în B"l!e#ti, cât #i în P"tr"u!i copiii romi frecventeaz" #coala #i dup" finalul ciclului 

primar. A#a cum am precizat anterior, #coala este mult valorizat", iar p"rin!ii se implic" mai 

mult în rela!ia cu #coala #i în via!a #colii. De#i #i aici exist" situa!ii în care munca în 

                                                 
4 Vezi Radu, Cerasela. 2007. “Vere#ti” în Voicu, M"lina (coord.) Nevoi $i resurse în comunit!%ile de romi. 
Bucure#ti: Editura Afir 
5 Veziu Cosmin. 2007. “P"tr"u!i” în Voicu, M"lina (coord.) Nevoi $i resurse în comunit!%ile de romi. Bucure#ti: 
Editura Afir 
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gospod"rie afecteaz" participarea #coal" a copiilor (Radu Cosmin, 2007), se pare c" p"rin!ii 

nu se bazeaz" chiar atât de mult pe copiii lor în gospod"rie. 

Similar situa!iei din comunit"!ile tradi!ionale, p"rin!ii obi#nuiesc s" îi implice pe copii 

în munca domestic" pentru a-i preg"ti pentru via!". Acest lucru este valabil mai ales pentru 

fete care nu pot s" înve!e de la #coal" cum s" g"teasc", s" spele sau cum s" aib" grij" de copii. 

Acest lucruri sunt înv"!ate în familie #i reprezint" un complement la educa!ia dobândit" în 

#coal". Trebuie subliniat totu#i c" ele nu substituie educa!ia formal" a#a cum se întâmpl" în 

comunit"!ile tradi!ionale. În plus, c"s"toria are loc mai târziu a#a c" rolul de adult este asumat 

la vârste ceva mai înaintate astfel c" implicarea efectiv" în munc" #i asumarea de 

responsabilit"!i apar mai târziu. 

În comunit"!ile non-tradi!ionale urbane atitudinea fa!" de implicarea copiilor în munca 

domestic" #i în munc" în general este unul de controvers", a#a cum rezult" din discu!iile de 

grup în care nu s-a ajuns la consens asupra acestei teme. Unii p"rin!i sus!in c" un copil, mai 

ales o fat", trebuie s" î#i ajute p"rin!ii în munca domestic", în timp ce al!ii consider" c" la 12-

14 ani un copil trebuie s" aib" de-a face cu juc"riile #i nu cu munca de orice fel. Interesul mai 

ridicat pentru educa!ia formal" #i în!elegerea importan!ei pe care aceasta o are în însu#irea de 

abilit"!i minimizeaz" în ochii p"rin!ilor rolul transmiterii în familie a deprinderilor necesare 

perform"rii rolurilor de adult. 

 

Atitudinea fa!# de implicarea copiilor în munc# în comunit#!i non-tradi!ionale 

„Majoritatea spune acuma c! dac! nu produci, nici nu m!nânci. La mine nu exist! asta, #i 
niciodat! nu-mi spui c! îi termenul t!u, c! l-ai cump!rat tu. Nu am nevoie de nimic, v! rog, 
merge%i $i face%i o $coal! $i termina%i $i când ve%i ajunge la vârsta de… $i plini în via%!, s! 
veni%i s!-mi mul%umi%i. Atât.” (Timi$oara, b!rba%i peste 35 ani) 
 
„Mai ajut! o fat! la o mam! acas! la sp!lat, s! fac! mâncare, s! spele o hain!, s! calce; 
lucruri gospod!re$ti.” 
„La mine din buc!t!rie o d!deam afar!. Pân" ce mai merge la lucru. Când merge la lucru se 

descurc".” (Cluj, femei peste 35 ani) 

 
„A noastr! are 11 ani $i ce s-o pui, c! îi tot cu p!pu$ile. Ce s! se maturizeze? 
Aiciea cine-i vina? Tu! 
&i mil!. Eu zic s! înve%e $i atât.” (Timi$oara, femei peste 35 ani) 

 

Exist" doi factori care modeleaz" atitudinea p"rin!ilor fa!" de implicarea copiilor în 

munc": în!elegerea rolului pe care îl are educa!ia în #coal" în transmiterea de informa!ii #i în 

formarea de abilit"!i, precum #i desp"r!irea de modelul economiei familiale în care întreaga 

familie reprezint" o unitate economic", to!i membrii acesteia fiind implica!i în activitatea 

economic" indiferent de vârst". Via!a urban" ofer" alte oportunit"!i de câ#tig, iar romii care 

tr"iesc în ora#e nu mai practic" meseriile tradi!ionale transmise din tat" în fiu. În acest context 

#coal" cap"t" o importan!" mai mare în educa!ie, în timp ce rolul familiei se transform" din 

cea care formeaz" abilit"!i profesionale în cea care ofer" suport pentru educa!ia #coalar". 
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Trecerea de la modelul economiei familiale la cel al vie!ii urbane schimb" accentul pus în 

educa!ie #i implicarea copiilor în munca domestic" #i non-domestic" a familiei. Trebuie 

precizat îns" faptul c" în comunit"!ile urbane investigate trecerea de la un model la altul nu 

este complet", asist"m la un proces de schimbare a atitudinilor #i comportamentelor care nu 

s-au cristalizat înc" într-un punct de vedere unitar. 
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Schimbare social# "i implicare poten!ial# 

 

Indiferent de tipul de comunitate sau de mediul de reziden!", exist" în rândul romilor 

intervieva!i un suport solid pentru ideea c" femeile au un status de inferioritate. Aceast" idee 

este la fel de r"spândit" în rândul femeilor, cât #i în rândul b"rba!ilor. Femeile î#i asum" 

aceast" pozi!ie #i nu se gândesc s" conteste în nici un fel ordinea existent". Desprinderea de 

comunitatea tradi!ional" #i participarea la munca pl"tit" în afara casei schimb" rela!iile de 

putere din cuplu #i pozi!ia femeii în familie, îns" nici în aceste cazuri femeile nu se gândesc 

s" conteste ierarhia familial" sau s" pretind" putere de decizie mai mare. Chiar dac" în 

comunit"!ile non-tradi!ionale se face trecerea de la modelul familiei în care puterea de decizie 

îi apar!ine exclusiv b"rbatului, la cea în care partenerii au putere relativ egal" #i decid 

împreun" prin consultare, ierarhia de gen se p"streaz" #i a fi b"rbat aduce automat o pozi!ie 

mai bun" în familie #i în societate. 

Factorii care contribuie decisiv la schimbarea rela!iilor din familie sunt educa!ia #i 

participarea la munca pl"tit" în afara casei, chiar dac" aceast" participare nu înseamn" 

neap"rat angajare formal" cu „acte în regul"”. Importante aici nu sunt doar stocul de educa!ie 

#i experien!a de munc" a femeii, ci #i a b"rbatului #i probabil c" în comunit"!ile cu stoc 

educa!ional mai ridicat exist" o acceptare mai ridicat" a rolurilor similare pentru cele dou" 

sexe. Un prim pas care trebuie f"cut îl reprezint" deci cre#terea stocului educa!ional #i 

implicare în munc". În timp ele vor atrage o transformare a rela!iilor de familie în 

comunit"!ile de romi. Femeile rome din comunit"!ile non-tradi!ionale con#tientizeaz" efectele 

negative ale c"s"toriei #i na#terilor precoce. În comunit"!ile urbane au fost furnizate explica!ii 

culturale foarte pertinente pentru statutul de inferioritate al femeii. C"s"toria #i sarcina 

precoce, explicate prin lipsa educa!iei, sunt considerate elementele cheie care conduc la 

cercul vicios al îndatoririlor domestice în care sunt prinse de timpuriu. În comunit"!ile non-

tradi!ionale, rolul educa!iei în l"rgirea oportunit"!ilor este surpins chiar de c"tre genera!iile 

mai în vârst" #i de c"tre b"rba!i.  

Dincolo de ace#ti factori, exist" totu#i o dinamic" a vie!ii de familie chiar #i în 

comunit"!ile de romi de tip tradi!ional. De#i aparent nu s-a schimbat nimic în familiile de 

romi tradi!ionale, totu#i #i aici au ap"rut schimb"ri care sunt vizibile în comportamentul 

reproductiv. De#i cultura roma valorizeaz" fertilitatea #i tradi!ional femeile sunt încurajate s" 

aib" cât mai mul!i copii, în ultimii ani lucrurile au început s" se schimbe. De#i nu este un 

subiect care s" fie recunoscut #i dezb"tut deschis, majoritatea femeilor rome apeleaz" la 

planningul familial pentru a-"i controla num"rul de na#teri. De#i vârsta la prima c"s"torie #i 

la prima na#tere sunt mult mai sc"zute în compara!ie cu popula!ia majoritar", num"rul de 

na#teri este mult redus în compara!ie cu genera!iile mai vârstnice. Disponibilitatea 

mijloacelor contraceptive #i probabil calculul ra!ional care recalibreaz" dimensiunea familiei 

în func!ie de resursele disponibile au dus la o schimbare foarte important" în via!a familiilor 
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rome. Singura comunitate care nu se încadreaz" în acest pattern este cea de la Vere#ti unde 

religia adventist" le interzice romilor accesul la planning familial. Chiar #i în cazul acesteia, 

de#i norma cultural" respinge vehement contracep!ia, a fost dezb"tut" posibilitatea amân"rii 

na#terilor în func!ie de posibilit"!ile familiei de a între!ine copiii, mai ales în rândul 

b"rba!ilor. Schimbarea atitudinii fa!" de reproducere în rândul b"rba!ilor, chiar f"r" s" 

reprezinte neap"rat un fenomen dominant în comunit"!ile tradi!ionale, poate fi unul dintre 

cele mai importante motoare ale schimb"rii vie!ii de familie din comunit"!ile de romi. 

Imaginea de ansamblu pe care o las" discu!iile purtate cu femeile rome este una de 

acceptare a situa!iei existente #i a lipsei de dorin!" explicit" pentru a schimba ceva. Cu toate 

acestea, am ar"tat c" via!a de familie este expus" schimb"rii chiar #i în cele mai tradi!ionale 

familii de romi. Atitudinea #i normele declarate ale comunit"!ii sunt dublate de practici 

nedeclarate. Schimbarea normelor #i valorilor comunit"!ii este mai pu!in evident", dar 

schimbarea atitudinii femeilor în anumite aspecte esen!iale ale vie!ii de familie, cum ar fi fa!" 

de contracep!ie (valori interiorizate, nu declarate) reprezint" resursa cea mai important" 

pentru schimb"ri mai generale. Este de a#teptat ca acestea s" se produc" gradual sub influen!a 

educa!iei #i angaj"rii în munc". 

Pe termen scurt nu este de a#teptat o implicare activ" a unui mare num"r de femei 

rome într-o mi#care de tip feminist sau în proiecte care s" aib" drept scop explicit schimbarea 

statutului femeilor rome. Exist" dou" motive care justific" acest lucru. În primul rând, femeile 

accept" situa!ia #i nu o definesc în termeni de problem". Întrebate cu privire la problemele 

existente în comunitatea lor, niciuna nu a f"cut referire la situa!ia femeii sau a familiei. 

Discu!iile au indicat existen!a problemelor prezente de obicei în comunit"!ile de romi: lipsa 

infrastructurii, condi!ii de locuit precare, lipsa actelor de identitate #i a actelor de proprietate 

asupra caselor #i terenurilor, lipsa locurilor de munc" #i nivelul sc"zut al veniturilor, precum 

#i discriminarea la care sunt supu#i în sistemul educa!ional #i în cel sanitar. Acest din urm" 

fapt are consecin!e deosebit de grave asupra particip"rii #colare a copiilor romi #i afecteaz" 

indirect mecanismele care duc la schimbare social" în aceste comunit"!i. 

În al doilea rând, activismul social #i participarea social" a femeilor rome este foarte 

sc"zut", implicarea în chestiuni legate de spa!iul public fiind mai degrab" o atribu!ie a 

b"rba!ilor. În plus, interviurile de grup au relevat slaba dorin!" de implicare a comunit"!ii de 

romi la modul general în proiecte destinate s" rezolve probleme cu care se confrunt" 

comunitatea lor. În acest context, este pu!in probabil ca femeile rome s" doreasc" s" se 

implice activ în proiecte destinate lor.  

 

Ce poate fi f#cut? (Recomand#ri) 

O strategie focalizat" pe îmbun"t"!irea statutului femeii rome în comunitate ar fi 

probabil pu!in eficient". Având în vedere specificul cultural al comunit"!ilor, op!iunea pentru 

m"suri directe de interven!ie este pu!in probabil s" fie sus!inut" de popula!ie. Având în vedere 

s"r"cia comunit"!ilor investigate, condi!iile precare de trai, m"surile de suport pentru 

dezvoltarea comunit"!ii, pentru cre#terea capitalului uman ar avea, de#i indirect, o influen!" 
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mai mare decât cele de suport specific destinat femeilor rome. În consecin!", propunem 

câteva recomand"ri generale, care vizeaz" sistemul de educa!ie, pia!a muncii, #i anumite 

servicii de asisten!" social" de tip comunitar, precum #i o serie de recomand"ri particularizate 

în func!ie de tipul de comunitate.  

 

Recomand#ri generale 

Sistemul de educa%ie: 

• Stimularea particip"rii #colare #i pre#colare a copiilor romi #i înfiin!area de programe 

gratuite de tip after school în #colile în care înva!" copii romi ar avea un impact pozitiv 

atât asupra femeilor, cât #i asupra genera!iilor viitore. Cum educa!ia este primul pas în 

transformarea rolurilor de gen #i a ideologiei de gen, implicarea cât mai mare a copiilor 

romi în educa!ie va duce pe termen lung la schimbarea statutului femeilor rome.  

• Extinderea sesiunilor informative în #coli privind rolul educa!iei în via!a individului #i 

privind educa!ia sexual" #i familial"; dezvoltarea unit"!ilor de planificare familial" în 

#coli (inexistente sau cu func!ionalitate limitat")  

• O campanie de combatere a stereotipurilor negative legate de romi în rândul cadrelor 

didactice care predau la #coli în care num"rul de elevi romi este ridicat.  

• Extinderea colabor"rii mediatorilor #colari #i sanitari cu familia, în special cu femeia, dat 

fiind rolul s"u primordial în cre#terea copiilor.  

 

Servicii comunitare: 

• Oferirea unor alternative publice de îngrijire a copiilor, de tip centru de zi (destinat 

tuturor copiilor din comunitate, nu doar romi) care vor elibera femeile (rome) de o parte 

din povara muncii domestice #i vor facilita implicarea în activit"!i extradomestice.  

• Dezvoltarea unor servicii prin care se pot externaliza o parte a treburilor gospod"re#ti (de 

exemplu cele legate de igien", de tipul celor men!ionate în comunitatea din Kuncz, în care 

mamele aveau acces în cadrul gr"dini!ei la ma#ini de sp"lat automate) poate fi de 

asemenea un serviciu de succes. Mai mult, fiind de regul" comunit"!i foarte s"race, 

înfiin!area unor servicii de acest tip le-ar oferi accesul c"tre mijloace moderne de îngrijire 

pe care în alte condi!ii nu #i le-ar permite. Pe termen lung, accesul la aceste facilit"!i #i la 

un stil modern de via!" ar putea contribui la schimbarea mentalit"!ilor cu privire la rolul 

tradi!ional al femeii legat de gospod"rie. Principalii beneficiari sunt #i în acest caz copii, 

dar serviciul va avea implica!ii pe termen lung asupra femeii.  

• Organizarea unor sesiuni de discu!ii în comunitate pe tema familiei #i a copiilor (domenii 

care nu ar intra în contradic!ie cu rolul tradi!ional al femeilor rome, participarea lor fiind 

în acest fel acceptat" de c"tre comunitate) în care femeile s" se poat" întâlni #i s" poat" 

dezbate problemele cu care se confrunt", nemul!umirile lor. Focus grupurile desf"#urate 

în cadrul acestei cercet"ri au jucat în unele comunit"!i acest rol – de cunoa#tere sau de 

recunoa#tere a unor probleme, de dezbatere a lor. Discu!ii de acest tip pot fi eficiente 

tocmai pentru c" au loc între femeile din comunitate #i sunt purtate în termenii specifici 
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comunit"!ii respective.  

 

Recomand#ri specifice în func!ie de tipul de comunitate 

A#a cum am subliniat în acest raport situa!ia femeii rome difer" în func!ie de tipul de 

comunitate în care tr"ie#te. Rolurile în familie cap"t" nuan!e diferite, iar implicarea lor în 

deciziile familiei difer" în cele trei tipuri de comunit"!i identificate. Din acest motiv, solu!iile 

care trebuie adoptate trebuie s" difere de la un tip de comunitate la altul.  

• În comunit!"ile tradi"ionale femeile rome trebuie implicate în activit"!i care s" se 

desf"#oare în afara casei pentru a le scoate din cercul dependen!ei domestice #i a le ajuta 

s" î#i pun" în valoare propria personalitate. Deoarece încercarea de implicare direct" în 

munca pl"tit" în afara casei este de a#teptat s" se loveasc" de rezisten!a familiei #i mai 

ales a so!ilor, strategia alternativ" care ar putea s" aib" efecte pozitive este implicarea lor 

în activit"!i legate de educarea copiilor care s" se desf"#oare în cadrul #colii de genul 

cercuri ale p"rin!ilor. Cre#terea #i educarea copiilor intr" în sfera de activitate a femeilor, 

deci un astfel de proiect nu ar intra în contradic!ie cu rolul tradi!ional al femeilor rome. În 

plus, contactul cu #coala le va furniza noi informa!ii #i va duce la cre#terea capitalului 

uman de care aceste dispun. Acesta reprezint" doar un prim pas într-un proiect pe termen 

lung pentru c" este de a#teptat ca schimbarea în aceste comunit"!i s" se produc" gradual 

pe m"sura acumul"rii de capital educa!ional #i a deschiderii c"tre exterior a întregii 

comunit"!i.  

• În comunit!"ile non-tradi"ionale rurale, în care participarea femeilor la munca în afara 

casei este acceptat" în general de comunitate, oferirea unor oportunit"!i de angajare în 

localitatea în care acestea au domiciliu ar fi util" în vederea îmbun"t"!irii situa!iei 

femeilor rome. Pentru aceste femei naveta la un loc de munc" aflat în alt" localitate este 

dificil de pus în practic" atât pentru faptul c" nu au în grija cui s" lase gospod"ria, cât #i 

pentru faptul c" so!ii le interzic s" plece singure la munc". Un proiect care s" aib" ca efect 

crearea de locuri de munc" pentru femei, eventual cu jum"tate de norm" în comunit"!ile 

de romi non-tradi!ionale ar avea efect asupra situa!iei acestora în familie #i comunitate. 

• În comunit!"ile urbane non-tradi"ionale, unde participarea femeilor la munca pl"tit" este 

acceptat" f"r" rezerve, stimularea particip"rii acestora la pia!a muncii, prin m"suri precum 

bursa locurilor de munc" pentru femei rome, ar trebui dublat" de oferirea de facilit"!i de 

îngrijire a copiilor de tipul gr"dini!elor #i after school-urilor.  

 

Este greu de crezut c" pozi!ia inferioar" a femeii rome se va schimba radical prin 

astfel de solu!ii. Interven!iile de acest tip, adaptate specificului comunit"!ilor de romi #i 

posibilit"!ilor de implementare, vor avea îns" un impact pozitiv în cazuri individuale care vor 

conduce pe termen lung #i la schimb"ri la nivelul comunit"!ii. 


