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COMUNICAT DE PRESĂ
Liga Pro Europa, în parteneriat cu Amalipe (Bulgaria) şi Arsis (Grecia), în cadrul proiectului
Căsătoriile forţate/timpurii finanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului Daphne a realizat
un Raport preliminar pe România pe baza interviurilor efectuate în comunităţi tradiţionale,
inventarierea legislaţiei privind căsătoria, apărarea drepturilor omului şi ale copilului, respectiv a
instituţiilor cu atribuţii în domeniu.
În regiunea Dobrogea (Constanţa) au fost efectuate 20 de interviuri, în Muntenia (Buzău şi
Galaţi) 10 interviuri, în Banat (Timişoara) 11 interviuri, iar în Transilvania (Mureş şi Sibiu) 18
interviuri.
Din prelucrarea interviurilor rezultă că mariajele timpurii/forţate persistă încă în comunităţile
tradiţionale de romi, însă poate fi observată o diminuare a fenomenului.
În cadrul proiectului au fost distribuite un număr de 123 de chestionare (în 41 judeţe a câte
3 instituţii: Birouri Judeţene pentru Romi din cadrul Prefecturilor, Inspectorate Şcolare Judeţene şi
Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului). Din numărul total de chestionare
distribuite au fost returnate completate 33 de la DGASPC-uri, 21 de la ISJ-uri şi 20 de la birourile
judeţene pentru romi (în total 74). Din răspunsurile primite de la aceste instituţii rezultă că interesul
acordat problematicii căsătoriilor timpurii/forţate este relativ redus, numai un număr modest de
instituţii au avut activităţi legate de această problematică. În cadrul BJR-urilor (Biroul Judeţean
pentru Romi) există Grupuri de Lucru Mixte, însă numai în patru judeţe a fost abordată
problematica căsătoriilor forţate/timpurii în cadrul acestor grupuri de lucru mixte.
În cadrul proiectului o serie de instituţii centrale, regionale respectiv locale au fost
intervievate, dintre care Agenţia Naţională pentru Romi, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul
Sănătăţii, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş, DGASPC Mureş, ISJ Mureş.
În continuarea proiectului vor fi publicate materiale informative, se va realiza un film pe
tema căsătoriilor forţate/timpurii, vor avea loc 4 întâlniri regionale, o conferinţa naţională respectiv
o conferinţa internaţională care va marca încheierea proiectului şi lansarea raportului final.
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