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Românul zilei
Mihai Bãlan
director SC CET Govora SA

Pentru cã este un bun director
ºi a reuºit performanþa de a
unifica CET Govora cu Miniera
Berbeºti-Alunu.

Românul zilei
Stefan Lofven
prim ministru Suedia

Pentru ca este un bun social
democrat  ºi a declarat cã, atât timp cât
e ºeful guvernului nu interzice
cerºetoria în Suedia.

FRAÞII NOªTRI, SUEDEZII
_____________________________________________ Alexandru Diamant

FIE-VÃ MILÃ DE RROMI ªI
ROMÂNI, DOMNULE BUICAN

De ce
nu iubim
þiganii?
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Ei au învins
toate
prejudecãþile

Nimic din paginile pe care le citeam pe bãncile
colii despre "dragostea de  arã" nu se potrivea Nu

ºtim nici câþi dintre cerºetori sunt romi. ªtim însã câþi
maidanezi existã în România ºi în Bucureºti. Sau   la
Vâlcea.   Chiar dacã cifrele diferã de la o sursã la alta, în
aceastã privinþã ºtim totuºi ceva. Oamenii ne intereseazã
mai puþin, se pare. Dar cerºetorul nu muºcã, in Suedia
Desi Ministerul de Externe a incercat sa minimizeze efectul
articolelor din presa   in care sunt descrise tabere intregi
de rromi care isi fac veacul in parcurile din  Malmo.

El a adaugat ca, pe langa situatia "destul de
jenanta" creata de rromi in Suedia  s-a inmultit

numarul acestora.  Administrativ, deja s-a pus in miscare
trimiterea de asistenti sociali  in orasele Suedeze  Pana la
urma, cele mai mari probleme ale Suediei   de astazi, in
ceea ce priveste imigrantii, nu sunt provocate nici de
romanii, nici de rromii nostri de acolo. Cel ce respecta pe
altul respecta o umanitate pe care o poarta si el. "A se
omeni" fata de altul, pe care prin aceasta "il omeneste",
inseamna a-si descoperi si a respecta propria umanitate,
descoperind-o si respectand-o pe a altuia, sau a se ridica
la nivelul propriei umanitati, ridicand-o pe a altuia. Unde
sunt romii în tablourile identitãþilor? Romii lipsesc din
marea parte a descrierilor de situaþie din Europa, iar
faptul are explicaþii multiple. Ca urmare a acestor factori,
romii sunt, înainte de toate, marginalizaþi Marginalizarea

ºi lovirea de sãrãcie nu încheie însã soarta romilor
europeni. La acestea se adaugã imediat "discriminarea ":
romii sunt priviþi ca oameni de altã categorie.
"Discriminarea" începe cu cea din copilãrie (chiar din
jocurile copiilor) ºi se resimte deja la nivelul ºcolii..
Adevãrul este cã romii sunt receptaþi eronat, cu atât mai
rãu, cu cât realitatea pierde în faþa imaginarul.

În seara cu pricina, am gustat din multe bunãtãþi,
aºa cã am ajuns la concluzia cã bucãtarii suedezi

sunt niºte artiºti, mai ales în privinþa prãjiturilor. Gazdele
ne-au omenit cu bere suedezã ºi niºte plãcinte tradiþionale.
Am gustat din bucataria  suedeza , atât cât îmi permiteau
emoþiile  care ma   stapaneau. Apoi am purces cu toþii spre
seminar,cu autoritatile locale   iar acolo am fãcut faþã cu
brio. Mai ales cã discursul meu a început în forþã, în -
"God kväll och välkommen! Mitt namn är Alexandru
Diamant  " ºi a continuat în acelaºi ritm, dar în altã limbã
cea   romana Deci îmi permit sã sper cã mulþi dintre
cersetori  rromii   cu care m-am întâlnit în Suedia se vor
întoarce peste ani în România, când lucrurile îºi vor
reveni ºi la noi, ºi poate chiar îºi vor regãsi rostul în patria
mamã. Bineînþeles cã nu poþi sã le ceri victimelor sã-ºi
depãºeascã drama detaºaþi mãcar parþial de furiile unei
burþi goale ºi ale unei case îngheþate iarna. E jale mare-n
þarã cãci strãinul e stãpân, cerºetor la el acasã a ajuns
bietul român!
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Faþa Luncii, cel mai
periculos cartier.
Este locul unde
oamenii îºi numãrã
anii de puºcãrie în
locul celor de ºcoalã

WWW.VOCEAROMILOR.RO
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ªOFERI, SUNTEM
TERORIZAÞI DE AGENÞII
DE CIRCULAÞIE

Abandonul ºcolar, 
"în continuã creºtere"

UNIUNEA INTERNAÞIONALÃ A
RROMILOR (IRU) ªI-A INAUGURAT
SUCURSALA DIN SPANIA

Tolerãm ssau
nu rrromii?
Suntem ssau
nu rrasiºti?

Vestul ºi Restul:
„vânãtoarea de romi” ºi
problemele de integrare
identitarã ale UE
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Peste o sutã de copii de etnie
romã din judeþul Bistriþa-Nãsãud
vor beneficia anul acesta de
cursuri de tip after school în
cadrul unui proiect cu finanþare
europeanã implementat de
Fundaþia Inocenþi din Bistriþa, în
parteneriat cu primãria
municipiului ºi Fundaþia "Terre
des hommes", informeazã
Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presã
remis marþi Agerpres de cãtre Fundaþia
Inocenþi, primul after school a fost
deschis deja în luna decembrie în cadrul
ªcolii gimnaziale nr.4 din Bistriþa,
copiii având parte de un spaþiu nou, cu
dotãri adecvate desfãºurãrii activitãþilor
de socializare, dezvoltare a
deprinderilor de viaþã independentã,
literaturã, sprijin în efectuarea temelor,
activitãþi recreative.

În curând vor fi deschise ºi celelalte
programe after school la ºcolile din
cartierele Slãtiniþa, Sãrata ºi Viiºoara, iar
pânã la finalul programului va funcþiona
un astfel de centru de zi ºi în comuna
Reteag, de care vor beneficia 40 de copii.

Toþi beneficiarii proiectului "ªi eu

vreau la ºcoalã" sunt sprijiniþi material
prin asigurarea de suplimente nutritive,
rechizite ºcolare ºi materiale igienico-
sanitare, pânã la finalizarea proiectului.

În luna februarie, va avea loc a doua
serie de cursuri de formare în animaþie
socio-educativã cu ajutorul partenerului
din proiect, Fundaþia "Terre des hommes",

unde vor fi specializate în acest domeniu
cadrele didactice din ºcolile frecventate de
copii rromi ºi nu numai, voluntari ºi
pãrinþi.

Finanþarea proiectului derulat de
Fundaþia Inocenþi este asiguratã prin
granturi SEE 2009-2014, în cadrul
Fondului ONG în România.

After school pe bani
europeni pentru copii de
etnie romã din Bistriþa

Abandonul ºcolar, "în continuã
creºtere"

Dimensiune alarmantã a abandonului ºcolar,
semnaleazã specialiºtii care au participat la
realizarea unui studiu pe aceastã temã. Ministerul
educaþiei ºi UNICEF au lansat cercetarea "Toþi
copiii la ºcoalã pânã în 20153. Potrivit concluziilor
prezentate astãzi, în intervalul 2005 - 2015
aproximativ 20% din totalul copiilor de vârstã
preºcolarã nu mergeau la gradiniþã, 8%, adicã circa
65.000 de copii între 7 ºi 10 ani, nu frecventau
învãþãmântul primar. Studiul mai aratã cã una dintre
cele mai mari rate de abandon se înregistreazã în
cazul bãieþilor din ciclul primar. Studiul de faþã se
concentreazã mai degrabã asupra copiilor care au
abandonat ºcoala decât asupra celor care nu au fost
niciodatã incluºi în sistemul de învãþãmânt. Astfel,
numãrul copiilor din mediul rural ce nu sunt incluºi
în sistemul de educaþie este în continuare mai mare
decât în mediul urban. Din datele studiului aflãm cã
în 2009 peste 65.000 de copii de vârsta
învãþãmântului primar, 7-10 ani, nu frecventau
ºcoala. Copiii cu dizabilitãþi, reprezintã o altã
categorie importantã în ceea ce priveºte fenomenul
abandonului ºcolar din ciclul primar, nu merg la
ºcoalã. Potrivit sudiului realizat de Romani CRISS
ºi UNICEF, riscul de abandon mai accentuat în
cazul copiilor romi reiese din rata de repetenþie. Se
poate spune cã lipsa banilor, rezultatele slabe ºi
repetarea clasei sunt factori de risc în ceea ce
priveºte abandonul ºcolar, iar faptul cã ºi alte þãri s-
au confruntat la un moment dat cu astfel de
probleme nu trebuie sã ne consoleze.

Romii din Saravale, Timiº, s-au
deprins cu munca

Comuna Saravale se distinge prin ponderea
mare a cetãþenilor de etnie romã - circa 1.000 din
totalul de 2.650 de locuitori - ºi problemele sociale
sunt destul de spinoase. Florin Nicolae Rãniosu,
viceprimarul comunei, ne relateazã cã în sânul
comunitãþii de romi persistã încã obiceiul
cãsãtoriilor la vârste fragede - multe dintre ele, e
drept, neoficializate - dar, în acelaºi timp, se remarcã
o scãdere vizibilã a infracþionalitãþii, manifestându-
se, totodatã, ºi semne clare ale unei din ce în ce mai
bune integrãri sociale. "Majoritatea muncesc, foarte
mulþi sunt angajaþi la întreprinderi din Sânnicolau
Mare ºi fac naveta, pentru cã la nivel local nu avem
investiþii private care sã genereze un numãr
important de locuri de muncã. Existã, însã, ºi romi,
la fel cum sunt ºi români, care nu se pot deprinde cu
munca. Avem circa 70 de cetãþeni beneficiari de
ajutor social în comunã. O bunã parte dintre aceºtia
sunt trecuþi de 40 de ani, analfabeþi, cu ºanse foarte

reduse de angajare", afirmã viceprimarul.

Primãria Alba Iulia anunþã
finalizarea lucrãrilor la un nou
bloc de locuinþe sociale. Imobilul
cu 25 de apartamente este
destinat chiriaºilor evacuaþi sau
care urmeazã a fi evacuaþi din
locuinþele retrocedate foºtilor
proprietari.Blocul este situat în
Alba Iulia, pe strada Marcus
Aurelius, va fi finalizat ºi predat
beneficiarilor pânã la sfârºitul
lunii octombrie.   "La aceastã
datã sunt finalizate integral
lucrãrile de viabilizare a zonelor
adiacente blocurilor de locuinþe
sociale, de pe strada Vasile

Alecsandri. S-au amenajat 94 de
locuri de parcare, precum ºi
accesele din zonã, dupã
introducerea utilitãþilor ºi a
sistemelor de iluminat ºi
canalizare. Lucrãrile au fost
realizate de cãtre antreprenorul
general SC Tobimar Construct
SRL iar valoarea amenajãrilor
menþionate este de 627.893 lei. În
momentul de faþã se lucreazã la
finisajele interioare din blocul
A1. Primãria doreºte sã
recepþioneze ºi acest bloc pânã la
finalul lunii octombrie. Pentru
realizarea întregului ansamblu de
locuinþe sociale, inclusiv
blocurile A1 ºi A2, Guvernul mai
trebuie sã aloce suma de
1.623.274 lei", a afirmat
purtãtorul de cuvânt al Primãriei
Alba Iulia, Mihai Coºer. În 17
mai 2013, alte 25 de familii ºi-au
primit locuinþele sociale în
primul bloc inaugurat la Alba
Iulia.

Bloc de locuinþe sociale finalizat
la Alba Iulia: 25 de familii 
se vor muta în casã nouã

La pas prin þigãnia din Sinteºti, Ilfov.
Incursiune în comuna romilor analfabeþi
care vând programe informatice

N-au ºcoalã nici câte
clase are un tren, dar fac
puºcãrie pentru evaziune
fiscalã. Mascaþii fac
descinderi în "pagodele"
lor cu turnuleþe mai ceva
ca bigoþii pelerinaje la
mânãstiri. Reporterii riscã o tãvãlealã în toatã regula fãrã ajutor
din partea poliþiºtilor.  iganii din Sinteºti trãiesc în legea lor ºi
fac pârnaie dupã cea a noastrãPoate cei mai cunoscuþi þigani
din þarã, la concurenþã cu lãutarii din Clejani ºi maneliºtii
mediatizaþi în forþã la TV, sunt cãldãrarii din Sinteºti, judeþul
Ilfov. Nu trece luna sã nu-i calce mascaþii, la ore când doar
cocoºii sunt treji, sã le sperie pirandele ºi puradeii ºi sã mai salte
din aºternut câþiva dintre etnicii conlocuitori. Cã, la Sinteºti, sat
ce þine de comuna Vidra, evaziunea fiscalã este de multã vreme
o meserie "cinstitã". La început, prin anii '90, cãldãrarii ºi-au
ridicat pagode cu turnuleþe din afaceri cu fier vechi ºi, mai nou,
prosperã din vânzarea de softuri cãtre companii care, la rândul
lor, fenteazã statul cu TVAul. Distracþia este cã rata de
alfabetizare din Sinteºti este cam ca cea dintr- un cãtun
somalez. Romii au dat cazanele de þuicã pe facturi false, chit cã
majoritatea sunt analfabeþi. E limpede cã neºtiinþa lor de carte
ºi speranþa la înavuþire rapidã i-au transformat în cozi de topor
pentru alþi infractori, de astã datã cu studii. Afacerea Siveco, în
care o þigancã analfabetã a prestat servicii de testare ale unor
sisteme informatice, este vârful aisbergului.

Pe scurt
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A emigrat în America, a câºtigat un
premiu Grammy ºi a renunþat la
cariera artisticã pentru a se implica
în rezolvarea problemei romilor.
Damian Draghici explicã, într-un
interviu acordat "Evenimentului
zilei", cât de defi citar au fost
cheltuite fondurile europene alocate
pentru romi.Care credeþi cã sunt
greºelile pe care le fac primarii în
relaþia cu etnia romã?

N-aº putea sã spun cã sunt greºeli.
Acest lucru se întâmplã ºi în primãrii.
Multe ONG-uri mi-au sãrit în cap pentru
cã sunt mai înþelegãtor, pentru cã am trãit
în SUA. Când un primar spune "îi avem ºi
pe þiganii ãia acolo…", ONG-urile îi sar în
cap, îl dau în judecatã la CNCD. La ce ne
ajutã? Nu e mai bine sã stau cu el de vorbã
o orã ºi sã-i spun: domnule primar, nu se
mai spune "þigani", se spune "romi".

Senatorul Damian Drãghici susþine cã,
la Baia Mare, intenþia primarului nu este
rea ºi cã în penitenciare nu sunt deþinuþi
majoritari romi.

Summitul UE pe problemele romilor a
adus ceva nou?

Damian Drãghici: Este al treilea
summit pe acest subiect. La primul, în
2008, ºi la al doilea, în 2010, au participat
doar câþiva miniºtri. În 2010, atitudinea
invitaþilor nu a fost chiar reticentã, dar nu
s-au prezentat. De data asta a fost
preºedintele Bãsescu, patru premieri, ºase
vicepremieri, foarte mulþi primari ºi
consilieri. A fost un succes.

De ce?

În primul rând, prin participarea a opt
comisari europeni ºi, în al doilea rând,
abordarea pan-europeanã.

Adicã romii sunt o problemã
europeanã?

Pentru prima oarã, efectiv, s-au pus
cãrþile pe masã. Nu este doar o problemã a
þãrilor de destinaþie sau de origine. Este o
problemã europeanã ºi ne-o asumãm toþi.  i
un lucru foarte important pentru mine,
pentru care am militat: orice fel de proiect
trebuie implementat la nivel local.

Damian Drãghici: „În penitenciare
nu romii sunt cei mai mulþi”

O discuþie pe care au avut-o ºi
românii, acum aproape 2 secole,
în bãtãlia dintre "tombatere"
(autohtoniºti, conservatori) ºi
"filfizoni" (europeniºti, liberali),
rãmasã, ca ºi la rromi, în "coadã
de peºte" - pentru cã îi
lipsea/lipseºte reforma moralã, ca
"revoluþie a minþii", ca schimbare
a mentalitãþilor. Eºecul trecerii de
la comunitate (trib, clan), la
societate (etnie, popor, minoritate
naþionalã) a împiedicat
modernizarea culturii
organizaþionale rrome, sub
presiunea orientalã/verticalã a
proastei alegeri a puterii
simbolice, acum reprezentatã de
regi ºi împãraþi, pastori, lideri

analfabeþi, "smardoi" ºi "jupâni
Mãrturiile istorice demonstreazã
cã niciodatã nu a fost altfel. În
imagine, detaliu cu o femeie
rromã din celebra picturã
veneþianã "Furtuna" (Giorgione,
1500) care va crea o exageratã
modã a femeii rrome, ca"
"macho", un deputat ales pe viaþã
ºi, mai recent, cu zeci de doctori
în ºtiinþe sfertodocþi? Cervantes,
în 1613, îºi începe nuvela
"Þigãncusa" cu fraza: "Pare-se cã
tiganii n-au venit pe lume decat
ca sã fie hoþi, se nasc din pãrinti
hoþi, cresc copii hoþi, invatã carte
de hoþi si panã la urmã ajung
hoþi;iar pofta de a fura si furatul
sunt la ei ca niste insusiri de care

nu se pot dezbãra decât odatã cu
moartea". CE E DE FÃCUT Nu
mã îndoiesc cã orice (rr)om îºi
doreºte Binele, problema este
dacã ºi poate, iar puterea/potenþa
sa este datã de efortul de auto-
depãºire depus. În ebook-ul

"Furtunã ºi melancolie", consider
cã rromii ar trebui sã filtreze
melancolia "raþiunilor
inimii"(trecut) prin "raþiunile
minþii Re-naºterea înseamnã
regenerare a identitãþii, nu o
identitate mutantã.
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Biserica Catolicã din
România criticã
expulzarea romilor din
Franþa

Biserica Catolicã din România dezaprobã
decizia guvernului francez de a-i expulza ºi
repatria pe romi, se aratã într-un comunicat de
presã al Episcopiei Romano-Catolice de Iaºi.

"Problemele legate de imigrare aparþin
tuturor. Riscul este ca romii sã nu mai fie
recunoscuþi de nimeni ca aparþinând þãrii lor, sã
fie mereu marginalizaþi, alungaþi dintr-o parte
în alta. Trebuie cãutate ºi aplicate programe
care sã-i ajute sã se integreze ºi sã nu fie
excluºi", a declarat episcopul de Iaºi Petru
Gherghel, care se ocupã de problemele
imigranþilor în cadrul Conferinþei Episcopilor
din România. De asemenea, Episcopia
Romano-Catolicã a invitat autoritãþile civile
implicate sã respecte demnitatea umanã ºi sã fie
deschise în a-i primi pe toþi.

"Trebuie sã fim deschiºi pentru a-i primi pe
toþi. Expulzarea nu este o soluþie, mai ales când
vorbim de Uniunea Europeanã. Dreptul de a se
miºca liber ºi de a se stabili pe teritoriul UE
aparþine oricãrui cetãþean al Uniunii", se mai
aratã în document.

Hainele
tradiþionale

Lucrate chiar de 15 femei de etnie romã,
cinci dintre ele romance venite din zona
Craiovei. În sprijinul acestora a sãrit chiar o
italiancã, care le-a ajutat sã îºi gãseascã un
sediu în Roma pentru a putea face croitorie ºi
care le-a devenit între timp ºi prietenã, nu doar
colegã de muncã. Care sunt cele mai vândute
piese vestimentare din "colectia" cu specific
tigãnesc, puteþi afla din reportajul realizat de
Elena Postelnicu.

Vocea Romilor

Ultimul fierar al Brãilei. Nea Ion Cloºcã,
fãurarul vestit cu care apune o epocã

La 84 ani, nea Ion Cloºcã lucreazã cu
o râvnã moºtenitã din familie. Atelierul
sãu de fierãrie este vestit în toatã zona
Brãilei. ªTIRI PE  Fierãria din Castelul
Corvinilor a fost deschisã.
Monumentu… Brãileanul Ion Cloºcã se
trage dintr-o familie cu veche tradiþie în
mânuirea ciocanului ºi nicovalei.
Atelierul de fierãrie al lui alde Cloºcã
era vestit în toatã zona Brãilei. Aici au
lucrat de generaþii bãrbaþii din neamul
Cloºcã. Zgomotul foalelor ºi al bãtãilor

de ciocan din mica halã ce se afla pe
bulevardul Dorobanþilor s-a stins însã de
mult, sub apãsarea cvartalului de blocuri
ridicat acolo de regimul comunist.
Ajuns la 84 de ani, Ion Cloºcã refuzã sã
lase meseria sã moarã. În micul sãu
atelier improvizat la marginea Brãilei,
pe ºoseaua Râmnicului Sãrat, bãtrânul
fierar modeleazã din ciocan o bucatã
brutã de metal pânã scoate din ea o
unealtã, cum ar fi un topor sau o lamã de
sapã.
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În atenþia oamenilor legii  Filip
Sãrdaru este unul dintre romi care a
reuºit sã îºi impunã respectul în
cartierul "Faþa Luncii". Interlopul a
fost arestat de procurorii DIICOT-
Craiova pentru cã a dus ilegal la
cerºit peste 600 de persoane. 

Anchetatorii au stabilit cã migranþii
erau cãlãuziþi pentru a ajunge în mod
fraudulos în localitãþile Cancún ºi
Mexico City, din Mexic, iar dupã
efectuarea plãþii, erau preluaþi de cãtre alþi
membri ai grupãrii ºi transferaþi pe
teritoriul statului american, cu destinaþia
Los Angeles ºi New York. Romii care nu
au putut plãti integral sumele de bani
pretinse de cãtre membrii grupãrii au fost
obligaþi sã comitã infracþiuni sau sã
cerºeascã pe teritoriul SUA.

"Faþa Luncii" este locul unde oamenii
îºi numãrã anii de puºcãrie în locul celor
de ºcoalã. În anul 2008 nu mai puþin de
8000 de poliþiºti ºi jandarmi au efectuat
percheziþii în cel mai periculos cartier din
Craiova. Au confiscate zeci de pistolae,

sãbii, dar ºi 5 kilograme de bijuterii,
aparaturã electronicã, 40.000 de euro ºi
5000 de dolari, pentru care romii nu au
putut prezenta acte de provenienþã. Opt
persoane, printre care ºi Ion Parnicã, zis
Vilifort, au fost ridicate în anul 2011 de
oamenii legii ºi duse la audieri la sediul
DIICOT Craiova. Acestea sunt
suspectate cã ar fi fãcut trafic cu arme pe
care le procurau din Bulgaria ºi le

vindeau apoi interlopilor craioveni. În
plus, membrii grupãrii infracþionale sunt
suspectaþi cã falsificau carduri ºi deþin
echipamente în acest sens. Potrivit
poliþiºtilor doljeni, numãrul
percheziþiilor efectuate la nivel naþional
a fost de 33 dintre care 26 în Craiova ºi
una în comuna Breasta. Nici Cartierul
Craioviþa Nouã nu a fost ferit de
scandaluri.

Faþa Luncii, cel mai periculos cartier.
Este locul unde oamenii îºi numãrã anii
de puºcãrie în locul celor de ºcoalã

Primãria Sectorului 6 a
celebrat 159 de ani de
la abolirea robiei din
Principatele Române

Primãria Sectorului 6, alãturi de Asociaþia Romano
ButiQ, a organizat un eveniment de comemorare a cinci
secole de robie a romilor din þara noastrã, celebrând ºi
159 de ani de la abolierea robiei din Principatele
RomâneEvenimentul va avea loc la viitorul Muzeu de
Culturã al Romilor din Sectorul 6 al Capitalei, fiind
prezenþi, printre alþii, viceprimarul, Gabriel Petrea,
ministrul Culturii, Ionuþ Vulpescu, prefectul Capitalei,
Nicolae Petrovan, ºi reprezentanþi ai unor agenºii ºi
ambasade. Subiectele principale ale întâlnirii se bazeazã
pe relatãri privind robia/dezrobirea romilor. "Data de 20
februarie 1856 reprezintã pe romii din România data
eliberãrii din robie a ultimei categorii de robi, cei care
aparþineau proprietarilor particulari, prin Legiuirea
pentru emancipaþia tuturor þiganilor din Principatul
Românesc", susþin reprezentanþii primãriei de sector.

Nu ºi-a dorit de la început sã
urmeze calea preoþiei, dar mama lui a
insistat ºi s-a rugat pentru asta.

Dupã cum zice el, familia îºi dorea
mult sã se ºteargã astfel eticheta de
"þigani". Crezi în poveºtile de succes?
Lista cu romi buni profesioniºti e
destul de lungã.

Daniel Gangã este, la 32 de ani,
primul preot de etnie romã recunoscut

de Patriarhia Românã.
Îþi propun un exerciþiu de

imaginaþie. Pune-te în pielea unui
þigan, pentru câteva minute.

Ce aude el în jur? Mame care-ºi
ameninþã copiii cu "Te dau la þigani!"
sau domni respectabili concluzionând:
"Þiganul, tot þigan!"

Iar dacã intrã într-un spaþiu public,
lumea din jur îl priveºte suspicioasã.

Ei au învins toate prejudecãþile

Serialul intitulat "Vin
romanii!" prezinta povestile
unor tigani, povestite chiar de
ei. Romanii stabiliti legal in
Anglia se tem ca dupa acest
reportaj copiii lor vor fi
marginalizati de comunitate.

"In 2014, Marea Britanie
si-a deschis portile pentru noi,
romanii. El este fiul meu
tigan, sotia mea e tot tiganca,
pana si catelul nostru e tigan",
incepe reportajul. Docu-
mentarul "Vin romanii!"
realizat de Channel 4 prezinta
viata romilor in Marea
Britanie, din perspectiva
personajelor principale.

Naratorul este chiar unul
dintre romii veniti la munca in
Marea Britanie. Vorbeste bine
engleza, dar nu renunta la
stilul propriu. Un alt personaj
este Alex. Lucreaza in
salubritate si doarme intr-o
parcare. Presa internationala

lauda strategia televiziunii
britanice care foloseste vocea
unui tigan pentru a spune
toate povestile. Insa romanii
din Marea Britanie se tem ca
din cauza documentarului vor
fi confundati cu tiganii si
batjocoriti.

Bogdana, mama a 3 copii,
stabilita de 11 in Londra, a
lansat pe internet o petitie
intitulata "Opriti rasismul si
marginalizarea!"

"In numele mamelor
romance din Marea Britanie
va cer sa opriti acest show
numit "Vin romanii!" sau sa
schimbati numele in "Vin
tiganii!" Nu suntem mandri de
ei si nu ii platim sa apara in
show-uri care ne denigreaza
tara. Copiii mei nu vor mai fi
in siguranta dupa acest show.
Vor fi batjocoriti la scoala, asa
ca trebuie sa fie oprit!", spune
femeia.

""VViinn rroommâânnii ii !!"" UUnn rreeppoorr ttaa jj ddeesspprree þþ iiggaann ii ii ccaarree
tt rrãã iieesscc îînn AAnnggll iiaa ii --aa rreevvoo ll ttaa tt ppee rroommâânnii ii dd iinn
rreeggaatt .. CCuumm llee--aa aa ffeecc ttaa tt vv iiaa þþaa

Un restaurant i-a cerut 2000 de
euro suplimentar pentru cã e rom 

Deºi un cetãþean al R. Moldova de etnie romã a acceptat sã
pleteascã dublu pentru serviciile restaurantului, administratorul
localului i-a mai cerut încã 2000 de euro motivând cã þiganii
fumeazã mult.  Restaurant din or. Drochia a fost obligat de cãtre
Consiliul pentru asigurarea egalitãþii sã înceteze practica
discriminatorie faþã de romi ºi sã asigure accesul la serviciile
prestate tuturor, indiferent de apartenenþã etnicã. Contrabandiºti
cãutaþi cu mascaþii: zeci de botoºãneni au fost sãltaþi...
Ministerul de Externe de la Bucureºti sperã cã Chiºinãul îºi va
menþin... Guvernul Gaburici a fost învestit cu votul
comuniºtilor Bucur Ion este cetãþean de etnie romã, originar din
r-nul Drochia. În luna octombrie 2014, acesta a avut o întâlnire
cu administraþia unui local din oraº pentru a discuta detaliile
organizãrii unei eveniment de familie. Potrivit declaraþiilor
petiþionarului, în timpul discuþiilor telefonice cu administraþia
localului nu a existat nici o problemã, cu toate acestea când s-a
prezentat la întâlnirea stabilitã, atitudinea administraþiei s-a
schimbat foarte mult. I-a fost recomandat sã meargã într-un alt
local, pentru cã acesta ar fi mai prestigios, de asemenea i s-a
spus cã preþurile pentru evenimentele organizate de Romi sunt
duble faþã de cele obiºnuite.   Deºi petiþionarul a acceptat sã
plãteascã dublu pentru serviciile restaurantului, 200 de euro
pentru douã locuri în restaurant în loc de 100, i-a fost cerutã o
taxã suplimentarã de 2000 de euro, administraþia motivând-ºi
decizia prin faptul cã romii fumeazã mult ºi ar putea deteriora
covoarele foarte scumpe.
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Parcã nu eºti aºa de greu de cap,
parcã te-ai lovit de atâtea ori cu
tãrtãcuþa de perete, dar totuna n-ai
înþeles nimic. În loc sã criºti din
dinþi ºi sã zici: "Gata, mãi domnilor
romanii , pânã aici!", tu stai cu
capul plecat ca o mioriþã laie, laie-
bucãlaie ºi aºtepþi sã te sfâºie
lupul. Parcã ai fi hipnotizat, parcã
ai fi paralizat, parcã ai fi drogat. O,
neamule, neamule! De rromii  Ce-i
de capul tãu, bre neamule, de ce
taci? Stai cu capul plecat ºi-þi rozi
unghiile. Îi asculþi pe toþi ºi taci.
Pãi, nici aºa nu-i aºa. 

Eu înþeleg,  , poate nu-þi plac
politicienii, dar de ce taci? Spune ceva,
bre neamule- de rromii (tiganii)  Îþi taie
lumina - tu taci. Îþi mãreºte tarifele - tu
taci. Nu-þi dã cota parte de aer - tu taci.
Cheltuieºte conducerea de vârf banii tãi
prin þãri strãine - tu taci. Copiii tãi n-au
ce îmbrãca ºi cu ce se duce la ºcoalã - tu
taci. N-ai bani pentru medicamente ºi
mori cu zile - tu taci. De ce taci, bre
neamule-Cine sã vorbeascã, bre
neamule, pentru tine? De ce nu-i  ceri
socoteala   romanului   ca sã nu te mai
facã " hot  puturos nespalat infect
cersator  milog  Cu dibãcia lor de
condeieri antrenaþi la secþia de
meseriaºii de care vã vorbesc au grijã sã
se poziþioneze corect din punct de vedere

politic: ei nu ar fi rasiºti, dar totuºi,  sunt
þigani. Adica rromi in  România trãiesc
cele mai multe persoane care s-au
declarat etnici þigani - însã acest lucru
este cea mai vie dovadã a toleranþei de
care au dat dovadã românii Acesta este
raþionamentul profund rasist care este
combinat permanent cu cât mai multe
ºtiri despre aventurile recente ale
þiganilor din Uniunea Europeanã. Luãm
o jumãtate de adevãr ºi o învelim în
jumãtãþi de minciunã, astfel încât sã nu

mai înþeleagã nimeni nimic. Soarta ta
eºti tu ºi Dumnezeu deasupra ta. El þi-a
dat totul ca sã ai o viaþã mai bunã. Restul
depinde de tine, bre neamuleSoarta ta
nu-i în horoscoape ºi zodii, ci în vorba
ta, în mintea ta, în braþul tãu, în paºii
tãi… Aºa cã nu tãcea, bre neamule, nu
dormi, bre neamule, ci trezeºte-te,
munceste , miºcã-te, bate cu pumnul în
masã pune întrebãri ºi cere rãspunsuri
clare. Asta e soarta ta, bre  rromule
(tigane)

De ce nu iubim þiganii?

O familie de
rromi din
Timisoara a
speriat America
cu o nunta ca-n
p o v e s t i .
Americanii n-au
mai vazut in
viata lor asa
nunta. Rahela si
Isac, copiii unor
lideri ale
comintatii rrome
din New York si-au unit
destinele si au facut-o in stil
mare. Zeci de masini de lux,
majoritatea Mercedes, toate
dotate cu sirena si girofar au
strabatut drumul de la metropola
americana pana la un castel pe
care insurateii l-au ales pentru
petrecerea de nunta.Apropo de
tinerii miri, acestia au venit la
eveniment intr-un Rolls-Royce,
de sigla caruia mireasa si-a
agatat buchetul pentru o sedinta
foto de efect. Mireasa a fost in
centrul atentiei si in timpul

petrecerii. Dupa ce a fost rapita,
conform traditiei, ea si-a facut
aparitia inapoi in sala pe un pian
alb, de mare efect in opinia
nuntasilor.Mirii au avut totusi o
dorinta care nu le-a putut fi
indeplinita. Ei l-au dorit pe
regele manelelor, Nicolae Guta,
sa vina sa le cante la nunta.
Interpretul nu a reusit sa ajunga
la timp, insa le-a compus special
o melodie la care a facut un clip
din imaginle de la nunta. Daca
nu esti foarte atent, ai putea sa
juri ca a fost si Guta pe-acolo!

Vocea Romilor

Rromii, la ºcoala 
educaþiei - reportaj al France24,
la Bãrbuleºti

Mama lor a plecat in Franta, scrie France24, cu
convingerea ca cersetoria pe strazile din Paris ii va
aduce o viata mai buna. In urma cu cateva luni, tatal
lor a murit intr-un accident de masina si fetitele au
ramas in grija bunicii. "Le place sa mearga la scoala.
Problema este cand se intorc, la pranz, nu am cu ce
sa le hranesc..." spune batrana. Alina si Nina au
inteles ca singura sansa de a evita viata mizerabila a
parintilor lor este sa mearga la scoala. La fel cred si
multi alti copii rromi. La inceputul anilor 1990, dupa
caderea regimului comunist, doar 100.000 de copii
rromi mergeau la scoala in Romania. In opt ani,
aceasta cifra s-a triplat si in pofida dificultatilor
cotidiene pe care le intampina, sunt tot mai numerosi
cei care se inscriu la scoala primara. Nina si Alina
depasesc obstacolele cotidiene cu curaj. Pe umerii
lor, ca de altfel pe umerii tuturor copiilor rromi, sta
iesirea in aceasta comunitate. Asa isi incepe
France24 reportajul despre rromii romani din
Barbulesti, sub titlul "Rromii , la scoala educatiei".
Publicatia continua subliniind ca, in practica, pentru
rromi, a merge la scoala este deseori inceputul unei
noi serii de probleme pentru familie.

Program de mentorat pentru
elevii romi

Fundaþia Romani Criss lanseazã un program de
mentorat destinat elevilor romi din 90 de ºcoli, aflate
în 20 de judeþe din þarã, în sprijinul reducerii
abandonului ºi al eliminãrii segregãrii pe clase. De
acest program vor beneficia mai multe mii de copii,
la nivel naþional. Fundaþia Romani Criss nu are o
statisticã deocamdatã, dar selecþia aceasta riguroasã
care a vizat 240 de ºcoli la nivel naþional va face sã
se bucure câteva mii de copii de acest program.
Acest program se va desfãºura pe douã paliere: unul,
intitulat "ªcoala pentru toþi", celãlalt, "Doneazã o
carte". În ceea ce priveºte "ªcoala pentru toþi", prin
acest program se urmãreºte eradicarea segregãrii pe
criterii de etnie în ºcoalã, se urmãreºte recuperarea
copiilor de etnie romã, prin meditaþii, prin aºa-zisul
program "after school". De asemenea, se are în
vedere un program educativ care sã conducã la
evitarea sau la refuzul contractãrii cãsãtoriilor
timpurii cu toate consecinþele ce decurg din acest
fapt.

Pe scurt

Rromii ãºtia au speriat America!
O familie din Timiºoara a
închiriat un palat de lângã New
York ºi zeci de limuzine de lux
pentru cea mai ºmecherã nuntã! 

EE ll vv ii ss RRoommaannoo nnuu ee mmoorr tt ,, cc ii
ssee tt rraannss ffoorrmmãã!! CCâânnttããrree þþuu ll
""rroocckk ’’nn '' rr rroomm"" nnuu vvrreeaa ssãã-- ll
mmaaii iimmii ttee ppee rreeggee llee
rroocckkuu lluu ii !! VVeezz ii ddee ccee!!

Cand nimeni
nu mai stia nimic
de el,
maramureseanul
devenit celebru
dupa ce a inceput
sa cante o
compilatie de
m u z i c a
tiganeasca cu
rock, a facut un
anunt incredibil!

Unul dintre
cele mai colorate
personaje care au
animat spatiul public in 2007-2008, Elvis Romano, cantaret
si profesor de limba romani, capul unei familii de romi din
Maramures, se pregateste sa revina pe scenele din
Romania… reinventat! Din 2003, de cand a inceput sa
plece in Norvegia sa cante precum idolul lui, Elvis Presley,
maramureseanul Tudor Lacatusu a inceput sa castige bani
pe banda rulanta din concerte, de asta poate a si abandonat
asa de usor Romania. Pentru ca a ales sa cante rock’n’roll
in limba romani, un stil original care nu s-a mai auzit pana
atunci, in randul fanilor au intrat imediat si mari
personalitati precum primul ministru al Norvegiei, dar si
scriitori celebri.
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Cei care alcãtuiesc Codurile Rutiere
ºocheazã din nou prin inventivitatea
lor debordantã. Creativitatea ºi
originalitatea lor depãºesc orice
putere de închipuire. Existã deja o
vorbã - cine n-are asemenea minþi
strãlucite, sã-ºi cumpere. 

De la mijlocul acestei luni vom avea
noi reguli pe care trebuie sã le învãþãm
rapid, ca sã nu fim nevoiþi sã vindem
maºina sau casa pentru a plãti amenzile.
Reminiscenþele miliþieneºti au rãsãrit de
ceva vreme SPR  din orasul VILCEA
unde trei miliþieni ale cãror grade adunate
nu fac nici cât ale unui plutonier major se
cred buricul pãmântului ºi stau la cotiturã
la propriu ºi la figurat pe , la ieºirea din
Orasul  RM VILCEA. În punctul respectiv
se gãseºte o  sosea dreapta  si acelereaza
macxim   cunoscutã de conducãtorii auto
din zonã, iar distinºii poliþiºti stau la pândã
pentru a prinde câte un ºofer care vorbeºte
la telefon sau care nu foloseºte centura de
siguranþã. Pânã aici este totul normal,
având în vedere cã acestea sunt cerinþele
locului lor de muncã. Problema este cã
haita condusã de agentul de poliþie
opreºte conducãtorii auto pentru diferite
verificãri (cele mai multe abuzive...) într-o

curbã, pe linie continuã, într-un loc în care,
dacã orice ºofer ar opri din proprie
iniþiativã, i s-ar reþine permisul. În plus,
dacã vreun alt autoturism ar veni cu o
vitezã mai mare, cei opriþi ar risca sã fie
implicaþi într-un accident rutier din cauza
"inteligenþei" poliþiºtilor care îi opresc într-
un asemenea loc.

Vineri, 13 februarie, miliþienii s-au dat
din nou în stambã, aºa cum au mai fãcut-o
ºi cu alte ocazii, oprind în mod abuziv mai
multe autoturisme ºi verificându-i pe
ºoferi  pe trecerea de pietoni   deosebit de
periculoasã, lucru inadmisibil pentru
siguranþa rutierã. Solicitãm o poziþie
oficialã din partea comandantului de

poliþie din SPR   Vilcea  domnul  comisar
FLORIN   IONITA  un bun profesionist  ºi
un om de onoare  , cu privire la acest caz
revoltãtor în care viaþa conducãtorilor auto
este pusã în pericol de dorinþa avidã a celor
trei poliþiºti de a întocmi cât mai multe
procese verbale de contravenþie ºi de a
face planul de amenzi.

Da, stiu ca rolul agentilor de la politia
rutiera este sa previna accidentele, numai
prin simpla lor prezenta. Asa se intampla
intr-o tara normala, dar cum Romania
numai normala nu este, am ajuns sa ma
intreb daca nu cumva fac mai rau. Si mai
jos va explic de ce, mai ales ca am trait pe
pielea mea asta. 

ªOFERI, SUNTEM TERORIZAÞI
DE AGENÞII DE CIRCULAÞIE

Oraºul în care CLANURILE de
rromi putred de bogaþi trãiesc
în VILE cât CATEDRALELE

Operaþiunea judicarã demaratã în aceastã dimineaþã
de procurorii DNA are la bazã o situaþie fãrã precedent.
Primarul unui oraº a reuºit, prin presiune politicã, sã
impunã poliþiºtilor din urbea lui sã nu mai aplice amenzi
ºi sã nu-ºi mai facã treaba în perioada alegerilor.
Procurorii au ajuns pânã la ºefii poliþiei judeþene ºi în
dimineaþa aceasta au trecut la acþiune. Operaþiunea fãrã
precedent a pornit dimineaþa când mascaþii au dar buzna
în sediul Poliþiei Judeþene Timiº, pentru a percheziþiona
birourile ºefilor instituþiei. Trei poliþiºti din conducerea
IPJ, cu rang de comisar-ºef, sunt acum cercetaþi. Oraºul
unde primarul voia neutralizarea poliþiei este recunoscut
pentru palatele þigãneºti care aratã ca niºte catedrale.În
Banat trãiesc cele mai bogate clan uri de rromi din þarã,
iar la Recaº, micul oraº situat la 25 de kilometri de
Timiºoara, ºi-au construit palate care rivalizeazã cu
catedralele. Acestea au apãrut imediat dupã Revoluþie,
aproape exclusiv pe strada principalã, de-o parte ºi de
alta a Drumului European 70. Zeci de palate, opulente,
cu turnuleþe ºi briz-briz-uri sculptate pe porþile masive
sunt eticheta bogãþiie cu care se laudã rromii de aici.
Orãºelul Recaº din judeþul Timiº  are 8.500 de locuitori
ºi zeci de palate în care rromii au investit bani grei. Vile
imense cât niºte catedrale, cu uºi impozante din lemn
sculptat, ºi ferestre decorate la fel. Cu garduri din fier
forjat - pentru ca opulenþa din curte sã fie la vedere, ºi
porþi strãjuite de lei turnaþi în gips.

NNee--aauu dduuss llaa cchh iinn ºº ii llaa
mmooaarr ttee”” .. PPoovveeºº tt ii llee
îînnggrroozz ii ttooaarree aa llee rroommii lloorr dd iinn
SSiibb iiuu ccaarree aauu ssccããppaatt dd iinn
llaaggããrree llee dd iinn TTrraannssnn ii ss tt rr iiaa

“Ne-am gandit ca ne
duc la o viata fericita, dar
ne-au dus la chin si la
moarte”. Sunt doar franturi
din povestile dureroase ale
romilor din zona Sibiului,
care au scapat vii din
lagarele din Transnistria.
Marti, de Ziua Inter-
nationala a Holocaustului,
supravietuitorii au primit
diplome. Dar si promisiunea ca vor avea parte de despagubiri de la
statul german, retroactiv, cate 20.000 de euro, si 200 de euro lunar
pentru tot restul vietii. Victor Caldarar era copil cand a scapat din
fata plutonului de executie, dar ziua in care a fost deportat spre
Transnistria, impreuna cu familia, il urmareste si astazi. Niciunul
dintre ai lui nu mai traieste. El este singurul supravietuitor al
Holocaustului. “Am tras necaz destul. Plini de paduchi. Vai de
capul nostru! Flamanzi. Adunam boabele de porumb si le
mancam! Noi am gandit ca ne duce la o viata fericita, dar ne-au dus
la un chin, la o moarte”, povesteste barbatul. Si Sofia Caldarar a
ramas singura pe lume. Cand isi aminteste prin ce a trecut, se mira
ca mai este inca in viata. “Mancam lubenite, luam cucurz crud si il
mancam asa si crud. Si ne mancau paduchii si eram vai de noi”,
spune Sofia. Doar 8 mii de romi din cei 35 de mii deportati s-au
mai intors acasa. In prezent, mai traiesc aproximativ 160. Pentru a
primi despagubiri, romii trebuie sa intocmeasca dosare cu acte
doveditoare ca sunt supravituitori ai Holocaustului. Dorin Cioaba
vrea sa dea statul german in judecata pentru a obtine compensatii
si pentru urmasii celor deportati.

Scandal ºi scene de leºin la
Lumina. ªase copii murdari ºi
înfometaþi de mama lor au fost
ridicaþi de autoritãþi

Mama bebeluºului care a ajuns la spital înfometat
ºi muºcat de ºobolani a pierdut astãzi custodia asupra
a ºase din cei opt copii. Micuþii trãiau în mizerie, erau
þinuþi dezbrãcaþi ºi nu primeau de mâncare. Familia
nu a pierdut ocazia sã facã scandal în faþa camerelor
video.  Copil muribund, salvat de medicii de la
Spitalul Judeþean Constanþa. E… La acþiunea de
ridicare a copiilor au participat zeci de jandarmi de la
Forþele Speciale ºi angajaþii de la Direcþia pentru
Protecþia Copilului Constanþa. Totul se întâmplã
dupã ce unul dintre ei a ajuns la spital cu o ranã
provocatã de o muºcãturã de ºobolan ºi subnutrit.
Bãieþelul nu era declarat la Evidenþa Populaþiei ºi
avea doar douã kilograme. El a fost ajutat de medicii
secþiei de Pediatrie de la Spitalul de Urgenþã
Constanþa sã treacã peste perioada mai grea ºi ºi-a
revenit.   Autoritãþile au decis cã o casã de copii ºi
ajutorul unor asistenþi maternali sunt mai bune decât
actualele condiþii în care trãiesc.    Jandarmii au fost
nevoiþi sã scape mai întâi de rudele insistente ale
femeii. Dupã ce au curãþat locul de curioºi, oamenii
legii au intrat împreunã cu asistenþii în casã. Au fost
ºocaþi sã vadã cã toþi copiii locuiesc împreunã cu
mama lor într-o singurã camerã. 

Zeci de rromi ”regali” AU
BLOCAT UN BULEVARD în faþa
unei maternitaþi din Timiºoara

Zeci de rromi au
blocat, miercuri
dupã-amiazã, un
bulevard din Timi-
ºoara. Ei au venit
cu mic, cu mare în
faþa Clinicii de
Obstetricã -
Ginecologie a
Spitalului Judeþean,
pentru a-ºi însoþi la
spital o rudã. Mare

forfotã, miercuri, pe bulevardul Victor Babeº din
Timiºoara. Aproximativ 100 de rromi, de toate vârstele  s-
au adunat în faþa Clinicii de Obstetricã - Ginecologie a
Spitalului Judeþean. Au venit cu maºinile ºi au ocupat
trotuarele. Trecãtorii care au ajuns în zonã au fost nevoiþi
sã-i ocoleascã, deoarece aceºtia pur ºi simplu au acaparat
cãile de comunicaþie. Rromii, din Lugoj ºi Arad, dupã cum
ne-au spus, au venit "în vizitã" la spital, la o rudã bolnavã,
care a mecesitat internarea, în aceastã dimineaþã. Mai întâi
au vizitat-o pe rând pe femeie, apoi s-au pus sã aºtepte, în
stradã, veºti de la medicii care se ocupã de ea. "Noi suntem
o familie regalã ºi am venit din Lugoj. Alþii sunt din Arad.
Avem aici internatã în spital o rudã de-a cumnatului meu. A
fost operatã sãraca. Acum stãm aici sã vedem ce mai zic
medicii", a explicat una dintre femei.

C M Y K
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Se vorbeste mult despre toleranta. Si
mai mult, din motive binecuvantate
sau rau-cuvantate, despre intoleranta
si, mai concret, despre intoleranta
rromilor Una dintre problemele
abordarii acestui subiect este
raportarea noastra la notiunea de
"rom Toleranta adevarata, insa, nu se
lasa siluita.

A fi tolerant inseamna, in primul rand, a
arata o anumita doza de dragoste si de
compasiune fata de celalalt. Inseamna a nu
vedea intr-un rrom (tigan)   un  hot   un
gainar  sau  bandit absolut, ci o fiinta
umana al carei chip a fost schimonosit de
pacat si de a carui vindecare se vor bucura
"toti ingerii din cer", dupa cum ne asigura
Hristos Din acest punct de vedere, mi se
pare ca poporul roman   a dat dovada,
dintru inceput si pana astazi, de o toleranta
extraordinara,fata de etnile  locuitoare  Dar
nu trebuie sa uitam faptul ca Dumnezeu
iubeste aceasta toleranta atata vreme cat ea
nu se transforma in ignoranta ªtiu, unii vor
încerca sã speculeze cu aceastã ultimã
afirmaþie a mea, de aceea, mã grãbesc sã-i
liniºtesc: intoleranþa în cazul dat nu

înseamnã punerea botniþei,  sau vãrsãri de
sânge, ci desolidarizarea publicã, de
minciunã ºi fals ºi Am auzit nu o datã
fraza: "Domnule Diamant, vã respectãm
opinia, dar noi avem altã opinie. ªi totuºi,
ceva deranjeazã în acest mod de a pune
problema. Damian Drãghici, cântãreþ ºi
europarlamentar de etnie romã, spune cã
nu înþelege de ce romii sunt stigmatizaþi
peste tot, ei având nevoie, ca ºi ceilalþi, "sã

munceascã ºi sã trãiascã". Marginalizarea
si excluderea sociala a tiganilor au creat,
in timp, un mare decalaj socio-cultural
intre populatia majoritara romana si
comunitatea tiganilor. Normele de drept
international condamna discriminarea
rasiala in domenii ca educatie, sanatate,
accesul la o locuinta sau la un loc de
munca, precum si accesul la bunuri
publice si servicii.

Tolerãm sau nu rromii?
Suntem sau nu rasiºti?

Natalitatea mult mai ridicatã a romilor
duce la creºterea ponderii acestora în
populaþia României. Miºcarea este accentuatã
ºi de scãderea numãrului românilor, care au o
mortalitate mai ridicatã decât natalitatea,
susþine Vasile Gheþãu, directorul Centrului de
Cercetãri Demografice al Academiei
Române. - faþã de 10,2 nãscuþi la 1000 de
locuitori, cât este natalitatea la români, la romi
se înregistreazã o natalitate de 25 la mie.
Natalitatea mult mai ridicatã a romilor duce la
creºterea ponderii acestora în populaþia
României.

- faþã de 10,2 nãscuþi la 1000 de locuitori,
cât este natalitatea la români, la romi se

înregistreazã o natalitate de 25 la mie (în anul
ultimului recensãmânt-2002);

- rata fertilitãþii totale (numãrul mediu de
copii nãscuþi) este de 3,1 copii la o femeie de
etnie romã ºi de numai 1,4 copii la o româncã;

- românii au rata mortalitãþii mai ridicatã
decât natalitatea;

- în România, raportul dintre sexe la
naºtere a avut ºi are o valoare constantã, de
105-106 bãieþi la 100 de fete;

- ponderea nãscuþilor proveniþi de la femei
cu studii superioare era de numai 8% în anul
2002, dar a ajuns la o valoare dublã în anul
2008 - peste 17%;

- natalitate scãzutã, una dintre cele mai

mici valori ale speranþei de viaþã la naºtere din
UE ºi o migraþie externã negativã, sunt unele
dintre cele mai mari probleme cu care se
confruntã

Natalitatea la romi, de 2,5 ori mai mare decât la români

Înfiinþarea Agenþiei Naþiona-
le pentru Antreprenoriat ºi Im-
plementarea Programelor pentru
Tineri face obiectul unui memo-
randum discutat deja în Guvern.

Noua instituþie ar urma sã
preia gestionarea celor douã
componente din viitorul
Program Operaþional Capital
Uman destinate tinerilor care nu
sunt angajaþi, nici în educatie
sau training (NEET) ºi va avea
rolul de "administrator de global
grant" pentru aceste linii de
finanþare care însumeazã peste
600 milioane de euro în
urmãtorii 7 ani. De asemenea,
noua agenþie va prelua oficiile

teritoriale pentru IMM-uri ºi
Direcþia de programe din cadrul
Ministerului Energiei, IMM-
urilor ºi Mediului de afaceri,
potrivit unui document obþinut

de EurActiv.ro
Agenþia ar urma sã

funcþioneze ca un parteneriat
public-privat "prin implicarea
patronatelor ºi a sindicatelor, a

organizaþiilor de tineret, liceelor,
universitãþilor, angajatorilor ºi a
comunitãþilor locale, asigurând
astfel o modalitate modernã de
lucru în care toate pãrþile
implicate sã contribuie la
atingerea obiectivului final:
angajarea tinerilor."

"Ca sursã de finanþare pentru
înfiinþarea ºi desfãºurarea
activitãþii Agenþiei poate fi
utilizatã Axa Prioritara 4 -
Modernizarea serviciului public
de ocupare aferentã actualului
cadru financiar 2007-2013
precum ºi continuarea finanþãrii
din Programul Capital Uman
2014-20203.

Discriminãri lla nnoi aacasã? FFinanþãri ""în sspecial
pentru rrromi", pprintr-oo nnouã aagenþie gguvernamentalã

C M Y K

Vocea Romilor

Despre noi

Agentia pentru comunicare, mediere
interculturala, institutionalizare etnoculturala si
cetatenie democratica participativa "Romanothan"
este un proiect al Centrului Romilor pentru Politici
Publice "Aven Amentza", derulat in parteneriat cu
mai multe comunitati si organizatii din Romania, in
cadrul A.C.O.R.D. / Acordul Comunitatilor si
Organizatiilor Rome pentru Dezvoltare, ca premisa a
unei strategii care sa (re)defineasca "binele comun",
pentru depasirea crizei profunde a romilor din
Romania. Coordonarea acestui proiect de anvergura
si durata se face prin GRAAL -ROM/ Grupul de
Reforma, Atitudine, Actiune si Lobby pentru Romi,
ca asociere voluntara a unor lideri si manageri romi,
cu experienta dovedita. Azi, 1 feb  2015, situl este
inca in constructie, ca si proiectul de mai sus, urmand
ca in perioada imediat urmatoare sa cream o retea de
comunicatii, ca prim pas in demararea unei strategii
de modernizare a culturii organizationale rome.

Cum au ajuns þiganii din
Transilvania celebri în lume. "The
Times" îi descria în 1877: "Cei mai
pitoreºti, murdari, primitivi oameni
pe care îi poþ întâlni

Transilvania i-a fascinat pe jurnaliºtii din Statele
Unite ºi Marea Britanie cu mult înainte ca povestea
contelului Dracula sã fie cunoscutã lumii. Marile
ziare occidentale din secolul XIX prezentau
Transilvania ca un loc atrãgãtor ºi misterios, populat
de oameni simpli, dar mândri cã sunt urmaºii dacilor
ºi ai romanilor, dar ºi de o comunitate pestriþã,
vizibilã prin modul sãlbatic de viaþã, de neînþeles
pentru strãini.La mijlocul secolului al
nouãsprezecelea în Transilvania trãiau peste 100.000
de þigani, potrivit marilor ziare din Statele Unite ale
Americii ºi din Anglia, care ºi-au trimis jurnaliºtii sã
cãlãtoreascã în acest þinut. Zeci de reportaje publicate
în acea vreme despre Transilvania dezvãluiau
cititorilor din lumea occidentalã un loc impresionant
prin bogãþia sa, locuit de o populaþie majoritarã de
români (valahi), oameni simpli ºi sãraci, dar mândri
cã sunt descendenþi ai dacilor ºi ai romanilor,
superstiþioºi, politicoºi cu strãinii, ignoranþi faþã de
autoritatea statului ºi încrezãtori în preoþii din fruntea
comunitãþilor în care trãiau. "Aceºti oameni
neînþeleºi, din care unul din o sutã cunoaºte carte, au
propriile idei despre mãreþia naþiei lor ºi de gloria
trecutului lor, pentru care nu o datã ºi-ar fi dat
vieþile", relata corespondentul The New York Times,
într-un reportaj despre Transilvania, publicat în 28
septembrie 1884. 

Pe scurt
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La evenimentul desfãºurat în
Arganda del Rey au participat
reprezentanþi ai IRU, ai
Parlamentului Internaþional al
Rromilor, ai ambasadei României
în Regatul Spaniei, ai primãriei
locale, ai asociaþiilor româneºti din
Spania, precum ºi alte oficialitãþi
din Spania, România ºi din
strãinãtate

Rromii din Spania vor avea, din
aceastã toamnã, un organism propriu
care le va apãra interesele ºi care îi va
reprezenta în Peninsula Ibericã. Este
vorba de o sucursalã a Uniunii
Internaþionale a Rromilor (IRU),
inauguratã oficial, vineri 29 august
2014, la Centrul Monserat Caballe din
Arganda del Rey, în prezenþa mai
multor oficialitãþi ºi medii de presã din
Spania,

Rromii din Spania vor avea, din
aceastã toamnã, un organism propriu
care le va apãra interesele ºi care îi va
reprezenta în Peninsula Ibericã. Este
vorba de o sucursalã a Uniunii
Internaþionale a Rromilor (IRU),
inauguratã oficial,  august 2015, la
Centrul Monserat Caballe din Arganda

del Rey, în prezenþa mai multor
oficialitãþi ºi medii de presã din Spania,
România ºi Marea Britanie.

Printre cei care au asistat la
eveniment se numãrã: Dorin Cioabã,
regele internaþional al romilor ºi
preºedinte al IRU, Monica Revecu,
secretar I în cadrul Ambasadei
României în Regatul Spaniei, Miguel
Fonda ªtefãnescu, preºedinte al
Federaþiei Asociaþiilor Româneºti din

Spania (FEDROM), scritorul Gelu
Vlaºin, vicepreºedinte al aceleiaºi
organizaþii ºi preºedinte al Asociaþiei
Scriitorilor ºi Artiºtilor Români din
Spania (ASARS), Yusuf Celik,
Comisar de proiecte ºi finanþe în
Parlamentul Internaþional al Rromilor,
Orhan Galjus, vicepreºedinte IRU,
Mircea Dumitru, secretar general al
Partidului Alianþa Democratã a
Romilor (PADR) ºi alte oficialitãþi.

UNIUNEA INTERNAÞIONALÃ A
RROMILOR (IRU) ªI-A INAUGURAT
SUCURSALA DIN SPANIA

Romii vor fi
MAJORITARI într-o
þarã din UE

Bulgarii riscã sã ajungã minoritari în propria þarã,
locul lor fiind luat de romi. În condiþiile în care
populaþia Bulgariei îmbãtrâneºte de la an la an,
cercetãtorii de la Institutul pentru Statisticã
Demograficã sunt îngrijoraþi cã bulgaii vor ajunge
minoritari în propria þarã.

Potrivit datelor Institutului, ºase bulgari mor în
fiecare orã. În câteva luni, populaþia va scãdea la sub
ºapte milioane de locuitori, mai ales cã numãrul de nou-
nãscuþi bulgari este foarte mic.

În acest ritm, susþin experþii, în 10 ani, bulgarii nu
vor mai fi majoritari în þara lor, scrie NovinitePe de altã
parte, creºte numãrul locuitorilor de etnie romã. Încã de
pe acum existã tensiuni etnice în acest sens, iar experþii
se tem chiar de un rãboi civil, spun sursele.

Potrivit postului tv Channel 4,
documentarul analizeazã vieþilor
românilor care se stabilesc în Marea
Britanie, încercând sã dezvãluie
adevãrul aflat dincolo de materiele de
presã despre imigraþie.

Primul episod va avea ca subiect
situaþia unui imigrant român, Alex,

care doarme într-o parcare din
apropierea gãrii Victoria ºi care îi ajutã
pe alþi români sã vinã la Londra. În
acelaºi episod este prezentatã viaþa
unui român de etnie romã, Sandu, care
încearcã sã se stabileascã în oraºul
Liverpool deºi nu prea ºtie limba
englezã.

Serie de documentare despre vieþile imigraþilor români,
difuzate la posturi tv britanice: "Vrem sã arãtãm adevãrul"

In 1994 a plecat din Romania in
America in pentru posibilitatea de a fi ea
insasi. S-a intors apoi periodic in tara
pentru a lua pulsul Clujului, un oras care
i-a ramas drag, chiar daca momentan
traieste si locuieste in New York.

Scenarista si fotografa, Ella Veres a
revenit in Cluj pentru a-si sarbatori nou
“achizitionata” cetatenie americana,
ocazie cu care participa si la Festivalul
International de Arta Romani.

Ella Veres se autodefineste drept o
“americanca – ardeleanca” care si-a luat
ramas bun de la Romania in primii ani de
dupa Revolutie. Atunci studenta la
Facultatea de Teatru si Film din

Bucuresti, a prins o bursa in Budapesta,
iar de acolo s-a zbatut si a obtinut o bursa
in SUA, la Louisiana State University.
Jumatate romanca si jumatate unguroiaca,
Ella Veres este din 2011 si cetatean
american, motiv pentru care a ales sa
sarbatoreasca aceasta atestare venind in
Romania, dar nu ca simplu turist, ci cu
implicare in diverse proiecte culturale.

Pasionata de arta scrisului
dramaturgic, fotografie si filmologie, Ela
spune ca in Tara Fagaduintei a reusit sa se
reinventeze, atat in plan personal, cat si
profesional. “Profesional am facut aici
(America – n. red.) intr-un an cat poate as
fi facut in 10 in Romania”, explica

aceasta.
“Nu-mi place sa ma repet, trebuie sa

ma provoc. Odata ajunsa in SUA, cred ca
m-am imbunatatit pe mine insumi, am
renuntat numai la lucrurile care ma
stanjeneau”, povesteste  ea.

Ella Vereº: Sã transformãm
romii în fiinþe acvatice!

Consilier municipal din
Roma: Romii sã colecteze
gunoiul, pentru cã sunt
"foarte buni" la asta

Francesca Danese, comisarul pentru Politici sociale al
Primãriei Romei, a propus angajarea romilor în activitãþi de
colectare diferenþiatã a gunoiului, pentru cã "sunt foarte buni" la
colectarea materialelor, explicând ulterior cã era opinia
personalã, nu o poziþie oficialã, potrivit "La Repubblica".Existã
o problemã de reconciliere în oraºul Roma. Oamenii îi acuzã pe
romi cã merg la furat. În acest context, trebuie sã facem altceva,
sã reconfigurãm politicile de gãzduire în centrele sociale, sã
vorbim cu oamenii, sã vedem care sunt nevoile lor", a declarat
Francesca Danese dupã o vizitã la un centru pentru cazarea
romilor. "Sunt necesare acþiuni compatibile cu activitãþile ºi
competenþele romilor. Ei sunt foare buni la recuperarea
gunoiului ºi a deºeurilor. (…) Trebuie sã li se ofere posibilitatea
de a face muncã în folosul comunitãþii, a oraºului Roma,
adunând gunoiul ºi selecþionându-l", a precizat Danese. Pe
fondul acuzaþiilor de rasism, Francesca Danese a revenit asupra
declaraþiilor, explicând cã sunt "doar o opinie personalã", nu o
poziþie oficialã.
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Xenofobia va fi una din ideologiile
acestui secol. Ea niciodatã nu
dispare definitiv din mentalul
oamenilor, ci doar poate intra într-o
amorþire temporarã. Crizele
demografice ºi socio-economice o
reanimeazã cu uºurinþã ºi o fac
foarte popularã. Anume asemenea
fenomene se produc în prezent în
mai multe regiuni ale lumii,
inclusiv în Rusia, pe continentul
american, în Europa. 

Xenofobia ar putea dinamita însãºi
temelia Uniunii Europene. Despre
resentimentele identitare din þãrile
europene ºi consecinþele acestora am
scris în articolulProfeþiile autolichidãrii
UE", precum ºi în alte câteva postãri. În
ele am abordat problema migraþiei
musulmane, care trezeºte reacþii
xenofobe în rândul europenilor nativi.
Dar existã ºi un alt palier de manifestare
a xenofobiei - în raport cu cetãþenii
europeni din Europa de Est, mai ales în
raport cu comunitatea romã din aceste
þãri.

Cu privire la þãrile din Europa de Sud-

Est (þãrile din Balcani, Grecia, Bulgaria,
România) ºi percepþia lor în Europa
Centralã sunt câteva lucruri de
menþionat. Mai întâi de toate, þãrile din
Europa de Sud-Est nu au deocamdatã
capacitatea instituþionalã ºi economicã
suficientã pentru a se integra calitativ în
structurile UE. S-a vãzut aceasta ºi în
contextul crizei din Zona Euro în 2015.

Dimpotrivã, procesele de integrare au
cauzat un ºir de efecte adverse, de ordin
socio-economic, care au dus la creºterea
nemulþumirilor ºi la revolte ale populaþiei
din aceste þãri[i].  În al doilea rând,
europenii din partea Occidentalã a
continentului sunt reticenþi faþã de
unitatea culturalã ºi identitarã cu
europenii din Sud-Est. 

Vestul ºi Restul: „vânãtoarea
de romi” ºi problemele de
integrare identitarã ale UE

Sute de dansatori si cantareti veniti din toate colturile lumii au
defilat pe strazile din Praga in cadrul Festivalului Khamoro, care
incepe sambata. Muzicieni din intreaga lume vor canta de toate de
la Gypsy jazz la cantece folk traditionale, informeaza Prague Daily
Monitor.m Festivalul ofera de asemenea o proiectie de filme, citiri
de carti, o expozitie de fotografii si totul va culmina cu un seminar
international – un tribut adus Milenei Hubschmannova,
fondatoarea Departamentului de Studii Romane la Universitatea
Charles din Praga. La Festivalul Khamoro, care tine pana pe 23
iunie vin  rromi din Ungaria, Serbia, Rusia, Portugalia si
Macedonia.

Vocea Romilor

De ºarpe
(descântã cu mâneca, freacã cu

sare, cu boj ºi cu frunzã de alun)

Pãsãrica pistrue pe buºtean sã suie
Buºteanul sã aprinde
Bojul ºi alunul sãre ºi stinge
Viþã de vie uscatã peste gard aruncatã
Muºcãtura de ºarpe vindecatã
Muºcãtura de ºarpe vindecatã
Cu bojul s-a botezat
Cu alunul s-a cununat
Gâmfãtura de la dobitocul meu a plecat

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

MMuuzz iiccãã ºº ii tt rraadd ii þþ ii ii
aa llee ee ttnn iiee ii rr rroommee ppee
ss tt rrããzz ii llee dd iinn PPrraaggaa

Presa francezã a gãsit
rromii care contrazic
autoritãþile: Nu suntem
toþi cerºetori ºi hoþi

Exista si rromi
care si-au construit
viata si cariera in
Franta, si contrazic
spusele ministrului
de Interne, care a
afirmat, la inceputul
acestei saptamani,
ca rromii sunt
incapabili sa se

integreze si sunt predestinati sa fie trimisi inapoi in
tarile de origine.  Un amplu reportaj France24 il
infatiseaza pe Sorin Ciorba, rromul care il contrazice
pe Manuel Valls, sfidand prejudecatile.

“Viitorul meu este in Franta, pentru munca mea si
copiii mei”, spune Ciorba, care numai in urma cu
patru ani traia cu familia intr-o locuinta improvizata
din cartoane, intr-o tabara din afara Parisului. Ciorba
admite ca a avut noroc sa gaseasca un loc de munca
si apoi sa-si permita sa plateasca o chirie, noroc pe
care multi din cei aproximativ 20.000 de rromi din
Franta nu-l au. Barbatul a intalnit un angajat al
organizatiei caritabile Emmaus, care l-a ajutat sa-si
gaseasca cazare printr-un proiect de gazduire
temporara initiat de autoritatile locale. Curand, punea
mana la constructia unor locuinte pentru alte familii,
si asa a reusit sa invete limba franceza.

In cele din urma a primit permis de munca si a
fost angajat de Emmaus si si-a permis sa plateasca
chiria intr-un apartament din districtul 15, unde
locuieste impreuna cu sotia si cei sase copii.

Un manechin internaþional de
etnie rromã concureazã la
”Supermodels by Cãtãlin Botezatu

Unul dintre cei mai
pitoreºti si carismatici
concurenþi din show-ul
"Supermodels by Cãtãlin
Botezatu", emisiune
difuzatã în fiecare
sâmbãtã ºi duminicã, de la
ora 21.30, la Kanal D,
este Gilbert Costache.

Gilbert (27ani /187 cm
/ 80 kg) are deja o carierã
în industria de fashion.
Face modelling de nouã

ani ºi a lucrat multã vreme la New York, Milano, Istanbul si
Madrid. Cariera sa de manechin internaþional se îmbinã
perfect cu povestea sa de viaþã, care are toate ingredientele
unui film de Hollywood. Gilbert provine dintr-o familie
destrãmatã de rromi, tatãl sau, care s-a recãsãtorit, trãieºte in
Spania. La vârsta de 18 ani, Gilbert pleca la Madrid, la tatãl
sau, unde a lucrat câteva luni in construcþii, pe santier,
visând sã ajungã fotomodel. În tot acest timp, mama sa lupta
singurã cu greutãþile vietii, iar în prezent aceasta deþine o
florãrie în Rahova.

La intrarea în competiþia pentru "Supermodels by Cãtãin
Botezatu", Gilbert avea o iubitã, Ilona, care locuieºte in
Zurich. Dragostea lor, se consumã într-o relaþie la distanþã,
dar tocmai aceastã iubire "incompletã" l-a determinat pe
Gilbert sã participe la "Supermodels By Catalin Botezatu".
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Agenþia pentru servicii de frontierã
din Canada (ASFC) este îngrijoratã de
rata crescutã a criminalitãþii în rândul
solicitanþilor de azil aparþinând
minoritãþii rome din România, ce
reprezintã un risc pentru publicul
canadian, potrivit unui raport
procurat de cotidianul La Presse ºi a
cãrui existenþã a suscitat o serie de
controverse, scrie luni în ediþia sa
electronicã publicaþia canadianã.

Raportul privind 'imigraþia ilegalã'
provenind din România a fost publicat în
luna noiembrie, în timp ce autoritãþile
constatã o creºtere semnificativã a
cazurilor de trecere ilegalã a frontierei
dintre Quebec ºi Vermont în cazul
romilor care doreau sã depunã o cerere
de azil în Canada. Declarându-se
victime ale persecuþiei la ei acasã,
imigranþii soseau în Mexic sau
Guatemala cu ajutorul unei reþele care îi
ajuta apoi sã treacã clandestin în
Canada. Un grup de criminali, între care

foºti locuitori ai Montrealului,
coordonau totul dintru-un ghetou al
romilor din Craiova, scrie Le Presse.

'Imigranþii ilegali români de origine
romã vin tot mai mult spre Canada,
ocolind procesul legal de imigrare,
pentru a beneficia de generoasele
programe de sprijin pentru refugiaþi, de

servicii sociale ºi îngrijiri de sãnãtate',
afirmã raportul ASFC. 'Aceastã miºcare
ilegalã nu doar cã afecteazã regimul de
imigraþie al Canadei, dar pune publicul
canadian în pericol, date fiind activitãþile
criminale la care se dedau majoritatea
imigranþilor la sosirea lor în Canada', se
aratã în documentul citat.

Criminalitatea în
rândul rromilor
alarmeazã Canada

magma an pace - lasa-ma in pace
hai te plimbosaosame – hai sa ne

plimbam
jeav manta ando parko? – mergi cu mine

prin parc?
hai i tu avreal – hai si u pe afara

chechi so ceaso? – cat este ceasul?
tehala la ce ora intalnisaosame? - maine

la cat ne intalnim?
bengailo – nebun

sukar san – ce frumos esti
bar – gard, piatra

jucal – caine
praleo - frate

moro - al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc

ciupidema - pupa-ma
san shukar – esti frumos

star? – de ce?
ja draq care – pleaca draq acasa

praleo – frate
moro – al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu

Dicþionar româno-rromDragomireºtiul are un after-
school pentru comunitatea rromã

Dupã o varã
fierbinte, un nou an
ºcolar va începe, cu
clinchete de
clopoþei, cu
speranþe, cu flori,
cu temeri ºi cu noi
colegi. Elevii din
Dragomireºti vor
regãsi sãlile de
clasã proaspãt restaurate ºi curate, însufleþite de zâmbetele calde
ale dascãlilor. Încep lecþii, teme, teste predictive, bucurii ºi
decepþii. Cele 3 grãdiniþe, din care una cu program
prelungit(deschisã anul acesta), 3 ºcoli generale ºi grupul ºcolar
agricol Vintilã Brãtianu au fost dezinfectate, deratizate, mai precis
s-a fãcut tot ce era nevoie pentru ca procesul de învãþãmânt sã se
desfãºoare în cele mai bune condiþii. O iniþiativã remarcabilã a
primarului a fãcut ca în satul Durbaua, unde trãieºte o mare co-
munitate de rromi sã funcþioneze un after-school, loc în care copiii
petrec 4 ore pe zi, îºi fac temele, se mai ºi joacã ºi unde
beneficiazã de rechizite gratuite. "Avem o problemã, pe care însã
o vom rezolva, cu faptul cã în Dragomireºti Vale, la clasele 1-4,
s-au înscris prea puþini copii, iar în Dragomireºti Deal, prea mulþi,
dar gãsim noi o soluþie. În rest, cadre didactice avem suficiente iar
mobilierul pentru clasa O a sosit deja. O problemã arzãtoare este
legatã însã de lipsa personalului auxiliar. Dupã cum aþi scris ºi
dumneavoastrã în ziar, la grãdiniþa cu program prelungit, existã o
singurã femeie care faace tot, de la curaþenie, spãlatul ºi cãlcatul
lenjeriilor ºi multe altele, pentru un salariu de 600 de lei pe lunã.
Iar cazul nu este singular. 

Ori aceastã situaþie nu mai poate continua. Altfel, o problemã
cred cã va fi cu acomodarea micuþilor care ajung în clasele
pregãtitoare, pentru cã nu este uºor sã treci de la grãdiniþã direct
la ºcoalã", ne-a mai spus primarul Gheorghe Socol.

Berbec
Sunt ºanse sã aranjaþi o colaborare
avantajoasã, care sã vã aducã venituri

considerabile. Relaþiile cu partenerul de viaþã urmeazã
un curs ascendent. Vã sfãtuim sã nu vã contraziceþi cu o
rudã mai în vârstã, care doreºte sã se amestece în viaþa
dumneavoastrã. Fiþi diplomat ºi bazaþi-vã pe intuiþie! 

Taur
Profunzimea ideilor ºi ambiþia vã ajutã în
activitatea profesionalã ºi în afaceri. Rezolvaþi

cu uºurinþã toate problemele de la serviciu sau din
familie. Vã recomandãm sã þineþi cont ºi de pãrerile celor
din jur. Evitaþi speculaþiile de orice fel! 

Gemeni
Aveþi posibilitatea sã finalizaþi proiecte
îndrãzneþe, mai ales în domeniul afacerilor.

Sunt ºanse mari sã evoluaþi pe plan profesional ºi social.
Prietenii vã susþin, impresionaþi de entuziasmul ºi
optimismul de care daþi dovadã. Relaþiile cu colaboratorii
sunt foarte bune. 

Rac
Zi prielnicã schimbãrilor importante pe plan
profesional. S-ar putea sã fiþi propus pentru o

plecare în strãinãtate, la un schimb de experienþã sau un
curs de perfecþionare. Aveþi ocazia sã încheiaþi contracte
avantajoase ºi sã faceþi cunoºtinþã cu persoane
importante. Vã recomandãm sã nu neglijaþi odihna, chiar
dacã sunteþi invitat la o petrecere. 

Leu
Pot apãrea schimbãri neaºteptate în viaþa
dumneavoastrã.  Aveþi  prieteni care vã

susþin, la fel  ca ºi  famil ia.  Este o zi  favorabilã
studiului, comunicãrii ºi cãlãtoriilor de afaceri. Vã
recomandãm sã vã ascultaþi intuiþia. Nu vã asumaþi
prea multe riscuri! 

Fecioarã
La serviciu, ºefii vã apreciazã ideile. Este
posibil chiar sã fiþi premiat. Dupã-amiazã, s-

ar putea sã aveþi mici probleme de sãnãtate. Nu este
cazul sã vã faceþi griji, dar vã recomandãm sã vã
odihniþi.

Balanþã
Aveþi toate ºansele sã rezolvaþi problemele
financiare ale familiei. Sinceritatea vã ajutã sã

vã consolidaþi relaþiile ºi sã vã faceþi noi prieteni. Vã
recomandãm sã evitaþi discuþiile în contradictoriu cu o
femeie mai în vârstã. 

Scorpion
Aveþi mai multe întâlniri de afaceri, care se vor
dovedi fructuoase. Dimineaþã primiþi o veste

bunã, din cauza cãreia vã schimbaþi planurile pentru
mâine. Vã recomandãm sã nu vã iesiþi din fire. Nu vã
vãrsaþi nervii pe partenerul de viaþã! 

Sãgetãtor
Este posibil sã luaþi o hotãrâre importantã
ºi definitivã, cu privire la ruperea unor

relaþii. În viitor, se va dovedi cã aþi procedat corect.
Planurile dumneavoastrã vor fi încununate de succes,
dar vã sfãtuim sã aveþi rãbdare. Acceptaþi munca în
echipã!

Capricorn
ªefii vã apreciazã seriozitatea ºi ideile
constructive. Nu este exclus sã fiþi propus

pentru o mãrire de salariu. Puteþi sã faceþi planuri pe
termen lung ºi sã investiþi. Vã recomandãm sã profitaþi
de conjunctura favorabilã în care vã aflaþi. Nu vã neglijaþi
familia!

Vãrsãtor
Dimineaþa aveþi ºanse sã vã afirmaþi la
serviciu. Din pãcate, s-ar putea sã vã atrageþi

invidia colegilor. Nu este exclus sã aveþi discuþii cu
persoana iubitã, pentru cã acordaþi prea multã atenþie
activitãþii profesionale. Vã recomandãm sã nu neglijaþi
problemele partenerului de viaþã.

Peºti
Este momentul sã vã ocupaþi de situaþia

financiarã. Partenerul de viaþã vã susþine ºi este convins
cã veþi reuºi. Aveþi de semnat documente oficiale. Nu
întâmpinaþi probleme deosebite, dar vã sfãtuim sã fiþi
prudent.

HHOORROOSSCCOOPP RROOMMAANNOO
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Pui la cuptor cu
usturoi ºi cartofi noi

Timp de preparare: 30 min
Timpul de gatire: 40 min
Gata in: 1 ore, 10 min

Ingrediente
1 pui
1 kg cartofi noi
3 cãþei de usturoi
50 g unt
2 linguri ulei
250 ml supã de pui
1 foaie de dafin
1 crenguþã de cimbru
sare
piper

Preparare
Se preîncãlzeºte cuptorul la 180 C. Se unge

puiul pe toate pãrþile cu untul topit, apoi se dã
cu sare ºi piper. Se unge o tavã cu ulei ºi se
pune puiul.

Se curãþã usturoiul ºi se taie felii. Se spalã
bine cartofii noi ºi se curãþã de coajã. Se pun în
tavã, de jur-împrejurul puiului, la fel ºi
usturoiul. Se varsã în tavã ºi supa de pui.

Se curãþã cimbrul ºi se presarã deasupra
puiului, pe care se pune ºi foaia de dafin. Se
lasã la cuptor cca 1 orã, la foc mic ºi se
serveºte cald.

Sã halim bine
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Directori ai ºcolilor cu elevi de etnie
rromã, profesori de limba rromani,
mediatori ºcolari, asistenþi
educaþionali, educatoare pentru grupe
bilingve, sau interculturale, vor
participa, începând din aceastã
sãptãmânã, la programul de formare
continuã "Originea rromilor - teorii,
legende, fapte", avizat de Ministerul
Educaþiei Naþionale.

Cursul este organizat de Casa Corpului
Didactic Bacãu ºi va debuta la ªcoala
Gimnazialã "Grigore Tabacaru" Hemeiuº,
vineri, 5 decembrie, la ora 12. Întreg
programul este coordonat de profesorii
Anghel Nãstase, Marieta Hârþescu, Mihaela
Boscor, Gabriel Stan, Dumitru Ficuþã,
formator CCD Bacau ºi Noemi Nãsturaº.
Aceleaºi teme vor fi parcurse ºi peste o
sãptãmânã, vineri, 12 decembrie  la ªcoala
Gimnazialã Valea Seacã. "Acest proiect
urmãreºte, printre altele, promovarea
dialogului ºi cooperãrii multiculturale,
dezvoltarea principiilor ºi valorilor

democratice, odatã cu înþelegerea lumii în
care trãim, pornind de la experienþele, uneori
tragice, ale trecutului. Etnia rromã reclamã
din partea noastrã o atenþie specialã,
deoarece problemele cu care se confruntã
sunt deosebite, oarecum atipice. Noi
considerãm cã multe din aceste probleme îºi
pot gãsi rezolvarea, pornind de la educaþie.",
ne-a declarat profesorul de istorie Gabriel
Stan, directorul CCD Bacãu.  Timp de 40 de
ore, cei peste 100 de cursanþi vor primi
informaþii despre originea rromilor, robia
rromilor în Þãrile Române, sclavie,
aboliþionism ºi postaboliþionism, aspecte

privind istoria modernã a rromilor, tragedia
rromilor în timpul celui de-al doilea rãzboi
mondial (1940-1945), exterminarea
rromilor în timpul Holocaustului, rromii în
timpul regimului comunist (1945 - 1989),
statutul rromilor în epoca postdecembristã,
personalitãþi rrome din spaþiul geografic
românesc, tradiþii rrome, rromanipen -
fundamente ale identitãþii rrome, rromii ºi
românii - percepþii reciproce în mentalul
colectiv, tradiþii ºi obiceiuri la rromi, politici
educaþionale actuale pentru rromi dar ºi
despre direcþii strategice privind
învãþãmântul pentru rromi.

Program de formare continuã, despre
originea ºi istoria rromilor, organizat
de Casa Corpului Didactic din Bacãu 

O mare parte din rromi
provenind din Romania, care au
emigrat in Finlanda risca sa
ramana fara copii daca ii trimit
la cersit, iar autoritatile
finlandeze cer Romaniei sa ia
masuri pentru a impiedica
exodul comunitatii rrome.

Aurelia nu-si mai ia cu ea
fetita de 4 ani la cersit pe strazile
din Helsinki. Femeia eroma in
varsta de 35 de ani este prea
speriata ca micuta i-ar putea fi
luata si preluata de stat,
informeaza Reuters.

Finlanda ia masuri
impotriva rromilor care isi scot
copiii la cersit, amenintand sa
trimita mamele si micutii inapoi
in tara de origine sau sa-i puna
pe copii in grija statului.
Obiectivul este protejarea
copiilor, spun autoritatile.

Insa grupurile pentru
drepturile omului spun ca
aceasta decizie, aplicata de la
sfarsitul lui 2007, este una
dintre cele mai dure masuri din

Europa impotriva rromilor si
constituie o forma de santaj care
divizeaza familiile, in loc sa le
protejeze.

Finlanda nu este singura

care introduce masuri
considerate discriminatorii fata
de rromi.

De aceea, Comisia
Europeana le-a cerut statelor
membre sa ofere oportunitati
mai bune rromilor, carora
deseori nu li se dau sanse egale
pentru a avansa social.

Multi dintre rromii din estul
Europei, comunitate estimata la
9-12 milioane, au plecat in state
occidentale mai bogate, dar in
multe cazuri au gasit doar
neglijare, discriminare si
saracie.

Ministrul finlandez pentru
migrare si afaceri europene,
Astrid Thors, a aparat pozitia
tarii sale, spunand ca
autoritatile trebuie sa
reactioneze atunci cand copiii
sunt in pericol.

RRrroommii ii dd iinn FF iinn llaannddaa vvoorr rrããmmâânnee
ffããrrãã ccooppii ii ,, ddaaccãã îî ii tt rr iimmii tt llaa cceerrºº ii tt

O profesoarã din Mehedinþi va plãti daune
de 10.000 de euro unei fetiþe rrome

O profesoara din judetul Mehedinti a fost obligata de
tribunal sa plateasca despagubiri de 10.000 de euro unui
copil de etnie rroma pentru ca a fost gasita vinovata de
discriminare. Elena Daba, de 56 de ani, cadru didactic la
scoala din Voloiac, judetul Mehedinti, a fost condamnata de
Justitie la plata unei despagubiri din cauza ca in urma cu trei
ani, nu a primit-o la ora pe Rahela Ciurescu, de etnie rroma,
informeaza Adevarul. "S-a admis recursul nostru,
majorandu-se cuantumul despagubirilor acordate de
Tribunalul Mehedinti, de la 5.000 de euro la 10.000 de euro.
Pot sa va spun ca este o speta de pionierat. Nu am mai auzit
de un asemenea caz, insa eu am indraznit in acest domeniu.
Am abordat speta cu mare interes, intrucat si eu am fost
invatatoare, inainte sa fac Dreptul", a declarat Gheorghita
Stoian, avocatul familiei Ciurescu. Hotararea data de Curtea
de Apel Craiova este definitiva si irevocabila. Inspectorul
scolar de atunci, profesorul Daniela Ghimes, sustine ca a
fost o decizie corecta cea data de instanta.



FIE-VÃ MILÃ DE RROMI ªI ROMÂNI, DOMNULE BUICAN
N-am simþit niciodatã nevoia sã vã vorbesc. Dacã o fac acum este

pentru cã aspiraþi, cu ºanse mari la funcþia de preºedinte al Consilului
Judetean Vilcea .a domnului Pasat al judetul Valcea si , "îmi pasã". Aºa
se face cã am ajuns în mod fatal interlocutor. Aº vrea sã ºtiþi de la bun
început cã nimic din ce-am sã vã spun nu e menit sã vã jigneascã. Nu
de un "pamflet" e vorba aici, oricât de abrupte vor fi pe alocuri
cuvintele. Ele nu vor face decât sã descrie.soarta romanilor si rromilor
din acest judet Vilcea pe care il pastoriti dv si domnul deputat Buican
încerca Vã las sã judecaþi apoi , punându-vã în locul nostrum a rromilor
si O sã-mi rãspundeþi poate cã ãsta e un detaliu, care nu are nimic de-a face cu soarta judetului
ºi cu celelalte lucruri mãreþe de care vorbim Dar nu e deloc aºa ºi, nu întâmplãtor, trag prima
tuºã a portretului dvs începând cu acest "detaliu":de "miºtocãrelii" la Consiliul Judetean din
Vilcea ,dar , cu aportul dvs deloc neglijabil, va devenit un loc comun al limbajului public,
elegant domnule Pasat de aceia fieva mila de rromi domnule presedinte Pasat.
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„Fiara" n-a
vrut sã audã de
"Rege". Dorin
Cioabã i-a
oferit lui
Marius Lãcãtuº
postul de
selecþioner al
n a þ i o n a l e i
rromilor, dar tehnicianul a anunþat cã
rãmâne la CSMS Iaºi! "Pentru neamul lui ar
putea sã facã asta", se încuraja Dorin Cioabã
în momentul în care a decis sã apeleze la
Marius Lãcãtuº. Numai cã antrenorul a
decis sã continue lupta pentru promovare în
Liga I cu CSMS Iaºi.

Marius Lãcãtuº a refuzat
sã antreneze naþionala
rromilor din România

C M Y K

Îºi bate joc
Un personaj de tristã amintire din presa localã, care a plecat

cu coada între picioare din Vâlcea în judeþul de "plumb",
Dâmboviþa, îºi bate joc de niºte oameni de afaceri vâlceni, care
continuã sã-i soarbã vorbele ca hipnotizaþi.

Afaceri bãnoase
ªeful unei organizaþii politice din Vâlcea l-a bãgat la

înaintare pe un consilier judeþean pentru a negocia cu un patron
din Drãgãºani o afacere pe bani publici. Este vorba despre mai
multe zeci de miliarde de lei în domeniul transportului, adicã
aranjarea unui contract în acest domeniu la o societate
comercialã de stat. Bãieþi, uºor cu pianul pe scãri!

Licitaþie
Licitaþia de televiziune digitalã terestrã s-a încheiat: firma

Regal SRL din Râmnicu Vâlcea (cea care deþine postul TV
Vâlcea 1) va implementa o staþie prin care vâlcenii vor putea
recepþiona servicii de televiziune digitalã din eter, începând din
17 iunie 2015. Firma Regal ºi-a adjudecat un multiplex regional
(Râmnicu Vâlcea) pentru care va achita suma de 8.010 euro.
Mai spunem cã licenþa pentru utilizarea multiplexului este
valabilã pânã în data de 17 iunie 2025.

Verificare
„Ziarul de Vâlcea" verificã afacerile SC Interinstal SRL pe

Platforma Industrialã Sud a municipiului Râmnicu Vâlcea.
Existã suspiciunea unui conflict de interese.

Incompatibilitate
Pe surse am aflat cã Aurel Simion, consilier judeþean PDL,

se aflã în incompatibilitate cu aceastã funcþie, având în vedere
activitãþile comerciale, pe care le deruleazã prin societatea AVI
GIS al cãrei patron este. Agenþia Naþionalã pentru Integritate va
demara verificãri în acest caz.

Vrãjeli...
adevãrate!

Nu
putem
conta
pe ei Florin Epure Adina Dobrete Cristina Nicula Alina Teodorescu Sorin Ghiþã

Francezii vor sã facã la Paris un
sat special pentru rromi într-o
zonã scumpã a oraºului

Rromii din Paris ar putea
primi din partea autoritatilor
din Franta un sat intr-o
suburbie buna a capitalei
franceze, una dintre cele mai
scumpe. Ian Brossat, un
consilier local din partea
Partidului Comunistilor, a
declarat ca se intentioneaza
instalarea respectivului sat al
rromilor in arondismentul
XVI al Parisului, informeaza
Agora Vox.

Mâncãrurile tradiþionale ale romilor sunt simplu de
fãcut, foarte sãþioase ºi, spun cei care le-au testat, extrem
de savuroase. ªah Hai Mas-ul, puiul pe sâr a la Lulica,
bândãreþul sau sãviacul sunt preparate uºor de fãcut de
cãtre orice gospodinã.  Sighiºoara Cioabã, soþia regelui

internaþional al romilor, Dorin Cioabã, este o gospodinã
desãvârºitã. De la mesele tradiþionale de sãrbãtori ale
familiei sunt nelipsite preparatele tradiþionale þigãneºti,
fãcute dupã reþete transmise din generaþie în generaþie.
ªah Hai Mas-ul, cea mai cunoscutã mâncare tradiþionalã
þigãneascã   Vestit în comunitãþile de romi, ªah Hai
Mas-ul se preparã din timpuri strãvechi, din perioadele
în care aceºtia trãiau în corturi ºi se mutau dintr-o
localitate în alta

Cele mai bune mâncãruri din
bucãtãria tradiþionalã þigãneascã

Ambasadorul Marii Britanii în România, Martin
Harris, considerã cã educaþia este "cheia
integrãrii sociale ºi economice" a rromilor

Impreuna cu o delegatie a
Consiliului Judetean Dolj, Martin
Harris a fost luna trecuta intr-un
oras britanic, Rotherham, pentru a
vedea cum au reusit englezii sa-i
integreze pe rromi. In Rotherham
se afla 3.000 de rromi, printre care
si cativa originari din Romania. El
a constatat ca, in primul rand,
cheia integrarii sociale si econo-
mice a rromilor o reprezinta
educatia. Insa accesul la educatie
trebuie stimulat.

Grigore Cartianu ºi
Adevãrul, sancþionaþi pentru
un editorial despre rromi

Jurnalistul Grigore
Cartianu ºi ziarul Adevarul
au fost sancþionaþi de
Consiliul Naþional de
Combatere a Discriminãrii
cu câte 1.000 de lei pentru
un articol discriminator la
adresa rromilor.În urma
unei plângeri la CNCD
fãcutã de cãtre Asociaþia Jurnaliºtilor Rromi, Alianþa
Civicã a Romilor din România, Romani CRISS ºi
Asociaþia E-Civis, CNCD a decis cã mesajul
transmis de editorialul scris de Grigore Cartianu
afecteazã dreptul la demnitate al membrilor etniei
rromilor, garantat de Constituþie, ºi cã acesta
"vizeazã crearea unei atmosfere de intimidare, ostile,
îndreptatã împotriva comunitãþii rrome. 

SUA si UE reafirma
angajamentul de a incheia
acordurile privind regimul de
calatorii fara vize intre Statele
Unite si toate statele membre
ale Uniunii Europene cat de
curand posibil, romanii fiind
printre europenii care au inca
nevoie de vize pentru a calatori

pe teritoriul american
"Reafirmam angaja-

mentul nostru de a incheia
acordurile privind regimul de
calatorii fara vize intre Statele
Unite si toate statele membre
ale Uniunii Europene cat de
curand posibil si in
conformitate cu legislatia

interna", se arata in declaratia
comuna, dupa summitul SUA-
UE, care a avut loc, miercuri,
la Bruxelles, scrie Mediafax.

Bulgaria, Cipru, Croatia,
Romania si Polonia sunt
singurele tari UE ai caror
cetateni au nevoie de vize
pentru a calatori in SUA.

Obama promite cãlãtorii libere în SUA “cât mai curând posibil”

Incidentele in care au fost
implicati unii romani plecati in
tarile straine au lasat o pata pe
imaginea Romaniei, astfel ca se
intampla adeseori ca multi dintre
conationalii de peste granite sa
aiba de suferit din cauza
stereotipurilor si prejudecatilor pe
care occidentalii le au despre tara
noastra. Alina Serban, o talentata
tanara actrita de etnie roma,
reuseste insa cu succes sa schimbe
mentalitatea strainilor cu privire la
Romania. Tanara a absolvit
cursurile Royal Academy of
Dramatic Art, din Londra, si joaca
pe scenele capitalei britanice. In
timpul liber, Alina scrie piese de
teatru si a vorbit, intr-un interviu
acordat adevarul.ro, despre cum
incearca sa lupte contra
stereotipurilor.Pentru Alina,
momentul crucial a fost la 17 ani,
cand mama sa a fost inchisa.
Atunci, tanara si-a promis ca isi va
lua viata in propriile maini. 

Alina ªerban, talentata
actriþã de etnie romã

care dãrâmã
prejudecãþile britanicilor


