REZULTATE CHESTIONARE RROMI PESTE 18 ANI

Nr.

Întrebarea

crt

Număr

Răspunsuri

chestionare
aplicate

1

Sunteţi de acord că toţi oamenii

6

.Da-6 ori

6

Pozitivă-5 ori

sunt egali în faţa legii?
2

Care este părerea dumneavoastră
despre etnia romilor din România?

3

Care consideraţi că sunt

Negativă-1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6

reproşurile pe care le aduc românii
romilor?

4.

Fură-5 ori
Nespălaţi
Needucaţi-2 ori
Săraci
Cerşetori

Este întru totul vina romilor pentru 6

b. Nu-4 ori

imaginea lor negativă din

c.-vina romilor şi a guvernului

societatea românească?
5

Nu muncesc-1

Care este cauza predominanţei

-nu toţi rromii sunt la fel
6

-pentru ca n-au educaţie-de 4 ori

fenomenului cerşetoriei în rândul

-pentru că n-au locuri de muncă

romilor?

-pentru că n-au bani/sărăcia
-pentru că nu primesc ajutoare de la
stat

6

Care sunt cauzele polarizării,la

6

Cauza polarizării bogaţi –săraci:

cele două extreme,bogaţi şi săraci,

-diferenţieri sociale in interiorul etniei

a etniei romilor?

in urma moştenirilor
-afacerile ilegale
-lipsa locurilor de muncă
-avantajul/ dezavantajul frecventării/
nefrecventării studiilor
-educaţia /needucaţia de a trăi prin
muncă

7

Cum v-aţi comporta cu colegul

6

-frumos fiindcă şi romii sunt oameni

dumneavoastră de serviciu dacă

-depinde de caracterul omului

acesta ar fi de etnie romă?

-la fel cum s-ar comporta şi el
-în funcţie de comportamentul
acestuia
-normal
-sunt rom si vreau sa demonstrez ca
sunt un angajat bun

8

Care ar fi reacţia dumneavoastră

6

-normal

dacă aţi afla,în ziua următoare, că

-foarte bine

aveţi un vecin nou şi acela ar fi

-nici una

rom?

-i-aş ura ,,bun venit”
-nu trebuie să ne discriminăm vecinii
-m-aş speria

9

Ce aţi face dacă aţi fi director sau

6

a-de 6 ori

6

-o reacţie normală

patron de firmă şi v-ar veni la
interviu,pentru angajare,o
persoană de etnie romă?
a.vă interesează numai
competenţele profesionale ale
acesteia
b. vă interesează competenţele
profesionale ale acesteia dar şi
faptul că este o persoană romă vă
determină să vă gândiţi cu atenţie
dacă o angajaţi sau nu.
c.O ascult ca să nu pară că încalc
Constituţia sau Carta europeană a
drepturilor fundamentale dar o să
găsesc un motiv pentru a o refuza
ca să maschez faptul că nu-mi
doresc angajaţi romi.
10

Ce aţi face dacă aţi avea/aveţi
copii la şcoală şi ar avea colegi de

-nu e nicio problemă

bancă sau de clasă romi?

-nimic,copiii s-ar înţelege
-nimic ,toţi suntem oameni
-nu fac diferenţieri dar fiul meu a fost
discriminat

11

Dacă aţi fi/sunteţi rom care credeţi 6

-romii sunt trataţi ca etnie nu

că sunt motivele pentru care

individual

populaţia majoritară vă tratează ca

-românii sunt rasişti

pe un ,,altul”, ca pe cineva din

-am fost tratat normal,nu am avut

afara comunităţii lor,ca pe o

parte de discriminare

persoană foarte diferită?

-menţinerea vechilor mentalităţi, a

a.nu ştiu,nu sunt rom

stereotipurilor

b.sunt rom şi cred că...

12

Aţi dori ca romii să aibă acelaşi

6

-da –de 6 ori

6

e- de 5ori

nivel de civilizaţie cu populaţia
românească majoritară?
Specificaţi în răspuns dacă sunteţi
persoană romă.
a.da
b.nu
c.am altă părere...
13

Dacă sunteţi de părere că romii
trebuie să aibă acelaşi nivel de

a-1,statul să le asigure sansa la

civilizaţie cu populaţia

educaţie

românească majoritară,cine credeţi
că ar trebui să facă ceva şi ce
anume?
a.statul român
b.romii
c.U.E.
d.românii
e. statul român,
romii,U.E.,românii
14

Dacă aţi fi /sunteţi rom credeţi că
ridicarea nivelului de civilizaţie al
etniei rome presupune şi pierderea
identităţii etnice?
a.da
b.nu

6

-nu-de5 ori
-da-1

15

Cunoaşteţi cazuri de romi pe care

6

-nu-1

îi admiraţi?

-da-5ori,

a.nu

pentru că au ieşit din anonimat

b.da.De ce îi admiraţi?

indiferent de prejudecăţi,
pentru că sunt educaţi,
pentru că au afaceri şi sunt demni de
respect,
pentru că sunt descurcăreţi şi buni la
suflet,
pentu că sunt educaţi şi au bani.

16

17

Cunoaşteţi cazuri de romi pe care

6

-nu-de 2 ori

îi detestaţi?

-da-de 4 ori,pentru că sunt hoţi, pentru

a.nu

că cei de la periferie nu fac nimic să

b.da.De ce îi detestaţi?

evolueze

Credeţi că în ţările U.E. este o

6

-da-de3 ori

atitudine diferită,la nivel de

-nu –de 2 ori

cetăţeni şi de măsuri ale

1 nu ştiu

statelor ,faţă de romi?
a.da
b.nu
c.am altă părere
18

19

Sugeraţi2 măsuri care s-ar putea

6

-impunerea obligaţiei dea merge la

adopta la nivelul U.E. pentru

şcoală-de 6 ori

îmbunătăţirea situaţiei romilor din

-crearea de locuri de muncă-de 6 ori

toate ţările europene,inclusiv din

-adoptarea de programe de integrare-1

România.

-descoperirea frumuseţii culturii rome

Credeţi că, în timp, situaţia

6

-nu ştiu-1

romilor se va schimba în bine sau

-în bine-3 ori

în rău?

-situaţia nu se va schimba

