
 
 

Budapesta, Bruxelles, 8 aprilie 2022: Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, a fost lansată 
Rețeaua ERRC pentru drepturile romilor, după ce prima sa reuniune a avut loc în format hibrid la 
Budapesta. Rețeaua include 18 organizații pentru drepturile omului din 15 țări diferite și urmărește să 
unească activiștii, romi și neromi deopotrivă, care luptă pentru protejarea drepturilor omului pentru 
romi în întreaga Europă. 
 
"Oricine observă ceea ce se întâmplă acum în Europa poate vedea că drepturile omului - drepturile 
romilor - sunt amenințate mai mult decât oricând în ultimii ani de cei care vor să ne refuze aceste 
drepturi.  Activiștii pentru drepturile omului au dovedit de nenumărate ori că apărarea activă a 
drepturilor romilor prin acțiune, și nu doar prin cuvinte sau aspirații politice, aduce schimbări reale și 
semnificative pentru comunitățile de romi care sunt cele mai amenințate. Această rețea are un mare 
potențial de a uni acești curajoși activiști pentru drepturile omului spre un scop comun, înrădăcinat în 
credința fermă în antirasism, antifascism și în incontestabilitatea drepturilor fundamentale pentru toți 
oamenii", a declarat președintele ERRC, Đorđe Jovanović. 
 
Rețeaua pentru drepturile romilor există pentru a promova o abordare a activismului romilor bazată pe 
drepturile omului. Membrii săi sunt atât organizații conduse de romi, cât și grupuri de apărare a 
drepturilor omului care se concentrează pe îmbunătățirea accesului la drepturile fundamentale pentru 
comunitățile de romi. Rețeaua își propune să se folosească mai mult de instanțele de judecată pentru 
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apărarea drepturilor omului ca instrument de activism, să aibă un impact asupra agendei drepturilor 
omului pentru romi în sfera europeană, să îmbunătățească eforturile de advocacy bazate pe drepturi și 
să încurajeze dezbaterile privind problemele legate de drepturile romilor. 
 
Rețeaua este facilitată de European Roma Rights Centre - ERRC (Centrul European pentru Drepturile 
Romilor), care acționează ca partener egal alături de ceilalți membri. Se preconizează că rețeaua se va 
dezvolta, iar membrii sunt deschiși la noi parteneriate cu organizații nonprofit axate pe drepturile 
omului, care sunt active în combaterea încălcării drepturilor comunităților de romi. 
 
Rețeaua ERRC pentru drepturile romilor este formată din: 
 
European Roma Rights Centre, Belgia 
Equal Opportunities, Bulgaria 
Organization Drom, Bulgaria 
Forum for Human Rights, Republica Cehă 
The Finnish Roma Association, Finlanda 
La Voix des Rroms, Franța 
Rom e.V, Germania 
Greek Helsinki Monitor, Grecia 
Hungarian Civil Liberties Union, Ungaria 
Associazione 21 luglio Onlus, Italia 
Naga, Italia 
Macedonian Young Lawyers Association, Macedonia de Nord 
RomaJust, România 
Group for Children and Youth Indigo, Serbia 
Vojvođanski Romski Centar, Serbia 
EduRoma, Slovacia 
Fundación Secretariado Gitano, Spania 
Vested, Ucraina 
 
Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză. 
 
Persoane de contact pentru mai multe informații sau pentru a aranja un interviu: 

 
Jonathan Lee (în limba engleză) 
Advocacy & Communications Manager 
European Roma Rights Centre 
jonathan.lee@errc.org  
+32 49 288 7679 
 
 

Eugen Ghiță (în limba română) 
Președinte 
ROMAJUST 
eugenghita17@yahoo.com 
+40 751622112 
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