Uniunea Croatilor din Romania | Zajednistvo Hrvata u Rumunjskoj

REUNIUNILE CONSILIULUI MINORITATILOR NATIONALE
luni, 25 martie 2019

În data de 19 februarie 2019, la sediul Departamentului pentru Relacii Interetnice, au avut loc primele reuniuni din acest
an ale Comisiei pentru învcmânt _i tineret _i ale Comisiei pentru cultur, culte _i mass-media.

La cele dou reuniuni, Uniunea Croailor din România a fost reprezentat de ctre: Ghera Milovan Petar, Ivnoaica Tudorel i
Mihail Nicolae. Alturi de reprezentanci ai organizaciilor minoritcilor nacionale din România au participat i reprezentanci ai
departamentului: doamna Lacziko EnikQ Katalin, secretar de stat, doamna Christiane Gertrud Cosmatu _i domnul Amet
Aledin, subsecretari de stat.

Pe agenda de lucru a celor dou comisii s-au aflat urmtoarele teme: alegerea comitetului de conducere pentru anul 2019;
Carta european a limbilor regionale sau minoritare, discucii cu privire la implicarea organizaciilor minoritcilor nacionale în
pregtirea celui de al III-lea Raport de monitorizare privind stadiul implementrii Cartei europene a limbilor regionale sau
minoritare; stabilirea agendei de activitci a celor dou comisii pentru anul 2019.

Referitor la problemele specifice din domeniul educaciei, reprezentancii minoritcilor nacionale au subliniat faptul c este
necesar o politic predictibil în domeniul învcmântului _i o promovare mai eficient a modului de organizare a învcmântului
pentru minoritcile nacionale, pentru atragerea spre studiul în limba matern a cât mai multor elevi din rândul comunitcilor
etnice.

În contextul în care anul 2019 a fost declarat &ldquo;Anul crcii&rdquo; în România&rdquo;, reprezentancii minoritcilor
nacionale au fost încurajaci s propun proiecte care promoveaz lectura în limba matern, dar _i s suscin activitatea de
traducere a unor autori care provin din rândul propriilor comunitci.

Ambele comisii au dezbtut, pe domeniul respectiv de activitate, modalitcile de completare a chestionarelor, ale cror
rspunsuri vor sta la baza întocmirii celui de-al III-lea Raport de monitorizare privind stadiul implementrii Cartei europene a
limbilor regionale sau minoritare în România.

În cadrul Comisiei pentru cultur, culte _i mass-media, doamna secretar de stat Lacziko EnikQ Katalin s-a referit la
colaborarea dintre Departamentul pentru Relacii Interetnice _i Uniunea Scriitorilor din România, prin care se acord premii
pentru scriitorii care aparcin minoritcilor nacionale, în cadrul evenimentului &ldquo;Premiile pentru Literatura în limbile
minoritcilor&rdquo;.

Calendarul activitcilor pentru anul 2019, pentru fiecare dintre cele dou comisii, a fost stabilit, printre aceste activitci
regsindu-se _i unele care urmeaz s fie organizate în comun.
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Misiunea Departamentului pentru Relacii Interetnice este promovarea diversitii etnoculturale i lingvistice, prevenirea i
combaterea rasismului i xenofobiei, cultivarea valorilor comune i a dialogului intercultural, în scopul consolidrii sistemului
de protecie a minoritilor naionale din România.

Maria Giurchica
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