Aarhus, 30.06.2006

Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Numele meu este Rucsandra Sârbu şi sunt studentă la masterat la Universitatea
Aalborg din Danemarca. În momentul de faţă îmi elaborez lucrarea de dizertaţie, şi anume un
studiu despre modul în care sunt tratate drepturile femeilor şi ale minorităţilor în România, cu un
accent deosebit pe organizaţiile ce promovează drepturile omului şi anti-discriminarea.
Am obţinut datele de contact ale organizaţiei dumneavoastră prin intermediul
Internetului şi al unor persoane din România. Motivul pentru care vă scriu este faptul că organizaţia
dumneavoastră promovează drepturile omului şi activează pentru combaterea discriminării, iar eu
sper ca astfel să stabilesc un contact care să îmi ofere posibilitatea de a coopera cu dumneavoastră
la transformarea proiectului meu în realitate, şi anume crearea unei dezbateri în societatea
românească.
Participarea la studiu este (fireşte) voluntară, dar pentru a cunoaşte şi înţelege în mod
corect relaţia dintre drepturile femeilor şi cele ale minorităţilor este important să participe cât mai
multe persoane.
Rezultatele acestui proiect vor fi publicate în lucrarea mea de dizertaţie din cadrul
programului de Master în Relaţii Internaţionale, secţia Studii Europene a Universităţii Aalborg din
Danemarca. Toate materialele, informaţiile şi rezultatele vor fi confidenţiale, doar numele
organizaţiei fiind publicat.
Am ataşat o descriere a proiectului meu de dizertaţie în care arat atât pe ce se bazează
studiul meu, modul în care voi folosi teoria şi metodele, cât şi scopul lucrării. Sper că veţi avea în
vedere o viitoare colaborare pentru atragerea atenţiei asupra luptei împotriva discriminării.

Este subînţeles că această cercetare va avea loc în România şi de aceea toate
instrumentele necesare, cum ar fi chestionarele, interviurile, şi comunicarea vor fi în limba română,
pentru a obţine rezultate cât mai corecte. Proiectul, însă, va fi elaborat în limba engleză.
Sper că voi obţine aprobarea dumneavoastră pentru colaborare până la data de 15 iulie
(prin e-mail: rucsi_s@yahoo.com), întrucât trebuie să pregatesc călătoria în România şi să încep
cercetarea.
Pentru mai multe informaţii, nu ezitaţi să mă contactaţi. Aştept cu nerăbdare să
colaborez cu dumneavoastră.
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Knudrisgade 46, 3
8000 Aarhus C, Denmark
Tel. Mobil: +45 239 50082

Aprobat de:

Prof. Birte Siim
Institutul de Istorie, Studii internationale si Sociale
Universitatea Aalborg

