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Românul zilei
Mihail Fîrtat
directorul ªcolii Gimnaziale nr. 5

Pentru cã nu face discriminare între
rromi ºi români ºi ajutã rromii sã
promoveze clasele I-VIII, find apreciat
atât de rromi, cât ºi de români.

Românul zilei
Gheorghe Pãsat
preºedintele CJ Vâlcea

Pentru ca nu îºi atacã adversarii

politici, find independent, conducând

Consilul Judeþean fãrã pãrtinire.

EªTI ÞIGAN – ADICÃ “ZOMBI“
_____________________________________________ Alexandru Diamant

Oamenii fac
ochii mari
când aflã
cã, deºi
sunt þigan,
sunt deºtept

Câþi romi terminã,
anual, facultatea,
în România pagina 5

POLIÞIªTII IONIÞÃ ªI GEANI
AU REUªIT SÃ CIVILIZEZE
ªOFERII VÂLCENI

De aceea, în "Þiganiada", acum
peste 200 de ani, se

ridiculizau cele patru vicii/obsesii
biologice/ corporale ale þiganilor
(animali parlanti=animale vorbi-
toare) care-i fac sã eºueze, ca "þiganul
la mal": (1) obsesia fricii (teama
instinctualã/animalicã de a acþiona în
vreun fel, ca supunere necondiþionatã)
ºi (2) sexualizarea acestei frustrãri
(obsesia/ dorul/ dorinþa/ nostalgia
iubirii fizice, ca abolire a gândirii,
uitare de sine ),  având ca rezultat (3)
bulimia (obsesia de a mânca, o
somatizare a fricii sau dorinþei) ºi (4)
flecãreala, a vorbi fãrã a gândi (fãrã
idei, fãrã un proiect al viitorului
ideilor).

În epopeea "Tiganiada" se
considerã cã rromii vor fi liberi

doar când va muri Parpangel
(parpale-angel =ultimul înger, îngerul
de pe urmã). Pentru ca Parpangel sã
fie eliberat de fricã ºi de patimi,
îngerul Gabriel îl duce ºi în Rai, ºi în
a cunoaºte Binele ºi Rãul, a înþelege
lumea, în ceea ce are subiectiv ºi
obiectiv. La rromi, s-a eºuat în gãsirea
Cãii, probabil cã peste 1-2 generaþii,
dacã va mai fi cazul, se va putea relua
ideea

Noi reducem tot la praful, azi în
noi, mâine-n ruinã,

Proºti ºi genii; mic ºi mare, sunet,
suflet ºi luminã, -

Toate-s praf… Lumea-i cum este…
ºi ca dânsa suntem noi.
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Partea pozitivã a condamnãrii
României la plata a 200.000 de
euro: Poliþiºtii vorbesc cu bulibaºa
înainte de a acþiona

Locuri speciale la
facultãþi pentru rromi

Peste 150 de copii romi merg la
gradiniþã datoritã programului
"A Good Start"

Înaltpreasfinþitul Pãrinte
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Am vorbit ºi acum
câteva zile despre
caracterul românilor.
Vreau acum sã vã
prezint câteva
consideraþii despre
caracterul poporului
nostru. Roman si rrom.

De ce suntem noi,
românii, si rromii atât de
invidosi, rãi, egoiºti, agresivi
unii cu alþii? De ce nu putem
sã respectãm valoarea, de ce
nu suntem uniþi? Suntem o
naþie care are o plãcere sã
facã rãu celor de lângã ei.
Ionita, seful IJP Vâlcea, si
comisarul sef Geani, seful
politiei circulatiei vâlcene, au
civilizat soferii. Rata
acidentelor de circulatie la
Vâlcea este ce mai mica din
Romania prin prevenire, nu
prin amenzi si luare de
premise.

Zilnic, in traficul vâlcean
se intampla mii de cazuri de
discriminare. De fapt, tot ce
inseamna trafic in judet este un
mare haos, o mare jungla, o

mare mahala in care trebuie sa
supravietuiesti cum poti. Nu
mai publicam articole cu
povesti menite sa
sensibilizeze, nici nu mai
enumeram proastele obiceiuri
marlanesti ale soferilor care
sunt nervosi la volan si duc la
violente fizice sau verbale. E
greu sa te stapanesti in trafic,
cu alte sute de soferi care
circula fiecare in legea lui.
Problema este cand toti acesti
nervi acumulati de frustrari la
volanul masinii erup. Fa,
proasto!, pitipoanco, blonda
proasta, loganistule, cioroiule,
tataie, taranule, si asa mai
departe? Chiar daca, de anul

acesta, soferii care aduc injurii
altor participanti la trafic
trebuie sa raspunda in fata
legii. Iata care sunt cele mai
intalnire exemple de
discriminare in traficul din
Romania. Spune-ne ce parere
ai despre violenta verbala si
fizica din traficul . Tot vorbim
cu admiraþie despre istorie,
literaturã ºi alte câteva
domenii unde am avut
compatrioþi celebri în lume.
Dar ne întrebãm, cât a mai
rãmas în caracterul nostru de la
acei oameni? Aproape nimic,
spun asta pentru a fi optimist.
Atentie soferi! Nicoleta (Bety)
nu mai va ia carnetul si nu va

mai amendeaza! Pe lângã
caracterul de impunere a legii
a.g Bety politista de la
circulatie rutiera urmãreºte ºi
informarea participanþilor la
trafic (indiferent de calitatea
acestora), asupra importanþei
respectãrii regulilor rutiere.
Da, stiu ca rolul agentilor de la
politia rutiera este sa previna
accidentele, numai prin simpla
lor prezenta. Si sa avertizeze
soferi nesimþiti , nesimþirea
aceea crasã, care
consterneazã, merge
întotdeauna mînã-n mînã cu
prostia. Nu poþi fi nesimþit
autentic fãrã sã fii mai întâi un
prost autentic.

POLIÞIªTII IONIÞÃ ªI GEANI AU REUªIT
SÃ CIVILIZEZE ªOFERII VÂLCENIAI ªCOALÃ ªI FOTBAL, NU

AI INFRACÞIONALITATE!

Romii din nordul judeþului ar putea beneficia
de o bazã sportivã de 10 milioane de euro pentru
fotbalul juvenil, investiþie fãrã precedent în
Galaþi * "Cum natalitatea e în floare la noi, am
zis sã oprim din faºã creºterea numãrului de
viitori infractori din Italia ºi Germania ºi de
aceea am înfiinþat un club pentru copii ºi
juniori", explicã Miticã Stoica, preºedintele lui
Juventus 2007 Toflea. Talentul nativ al þiganilor
- vezi cazul celui mai cunoscut fotbalist de etnie
romã, Bãnel Nicoliþã de la Steaua - trebuie
cultivat, iar Juventus 2007 Toflea, club despre
care "Viaþa liberã" a scris în 2015 tocmai acest
lucru îºi propune. Dar ºi ceva în plus. "Veniþi la
faþa locului sã vedeþi despre ce este vorba!", ne
invita preºedintele fondator al grupãrii cu nume
pretenþios dupã ce tocmai îi lãudasem site-ul
gãsit absolut întâmplãtor. Acolo, nebunie curatã!

O misiune dificilã:
combaterea prejudecãþilor
despre romi

Centrul Naþional al Romilor, organizaþie
neguvernamentalã, încearcã sã combatã
prejudecãþile ºi stereotipurile negative despre
romi cu ajutorul unor dezbateri publice la
universitãþile moldovene. O dezbatere care a
avut deja loc, la Universitatea de Stat aratã cât de
complicat poate fi acest lucru. Centrul Naþional
al Romilor spune cã s-a dovedit dificil pânã ºi sã
convingã tinerii participanþi de ce este mai bine
sã se foloseascã numele "rom", nu obiºnuitele
cuvinte peiorative. Relateazã Tamara Grejdean.
Atunci când se înscriu la studii pentru obþine o
profesie ºi a pretinde la un statut social tinerii
romi ascund deseori etnia lor ºi nu vorbesc
despre originile ºi specificul lor cultural. O fac
pentru a evita tratamentul preconceput faþã de
aceastã minoritate etnicã, îmi spune Ana
Fãrâmã, unul din cei aproape o sutã de studenþi
romi care au putut sã-ºi continue studiile la
universitate. Studentã în anul doi la contabilitate,
Ana constatã  cã tinerii romi aleg sã obþinã
încrederea celor din jur ºi mai apoi sã spunã cine
sunt, pentru cã atitudinea reticentã faþã de romi
încã se mai observã în societate.

Baza de
agrement ºi odihnã
nu a ieºit din
calculele primarului
Iordache. Acesta
este de pãrere cã
imobilul uitat de
lume din Ocnele
Mari este o patã pe
obrazul oraºului
care trebuie ºtearsã,
dar insistã sã
gãseascã investitori

pentru acest proiect. "La Ocne aveam o ruinã. Strandul Ocnita de
astazi este un complex turistic format din casute de odihna,
bungalouri, camere cu baie, dusuri si corpuri sanitare, un restaurant
si doua bazine de inot cu apa sarata.  Este ca în occident, nu am mai
vãzut un alt ºtrand ca acesta." Am scris asta pentru ca cei care au de
gand sa mearga in aceste locuri sa stie cam ce ii asteapta. Prostimea
cascã maxilarele, cu un respect incontrolabil. Casierita de la
strandul Ocnele Mari  doamna, diagnosticatã cu instabilitate de
ritm, lãsaþi-o mai moale cu delirul ei, respiraþia ei libidinoasã, care
aminteºte de adierea suavã a maºinii de la salubritate. Afiºând un
rânjet de tigru oligofren, a început sã analizeze cati bani sa-i platesc
biletul. Dupã îndelungi conversaþii penibile mi-am dat seama cã
doamna este cam sãrãcuþã la tãrtãcuþã, isteaþã ca o oaie creaþã.
Directorul Tavi, un om de character,  s-a oferit sa imi platesca  el
biletul, sa o opresca pe  capra,   apoi a intervenit patronul   care mi-
a spus ca a investit  peste   6 miliarde  de lei. ªtrandul arata frumos
si curat,  cu  plaje curate,  cu terase    frumoase.   Bravo  primarului
Iordache si investitorului. Complexul de agrement din Ocnele Mari
beneficiazã de trei bazine cu apã sãratã, cel mai mare având peste
80 de metri adâncime, fiind cel mai adânc din România, în locul
unei mine prãbuºite. Bazinele au fost curãþate, nisipul înnoit, au fost
amenajate ºi 20 de camere de tratament. S-au realizat ºi locuri
pentru magazine cu suveniruri. Preþul pentru acces va fi de 8 lei
adulþi ºi 4 lei copiii ºi va funcþiona în regim non-stop. Complexul se
aflã la aproximativ 5 kilometri de Râmnicu Vâlcea.

INVESTITOR BUN, ªTRAND FRUMOS A apãrut locul unde îþi
invingi "frica de rromi" 

La viitorul
Muzeu al Culturii
Rromilor din
Bucuresti a fost
inaugurata aseara
prima expozitie,
"Rromi pentru
Romania". Scopul
este de a prezenta,
cu ajutorul foto-
grafiilor, textelor si
inregistrarilor audio
si video, contri-
butiile valoroase
aduse de rromi
incepand cu anul 1595 si pana in prezent. La sediul viitorului muzeu
au venit si mestesugari care au lucrat in fata vizitatorilor, iar Taraful
"Leonard Iordache" a cantat muzica lautareasca.

Expozitia se concentreaza asupra personalitatilor rrome cu merite
deosebite in viata societatii romanesti, cum ar fi sociologi, artisti,
activisti, profesori, mestesugari sau muzicieni. Printre cei mentionati se
numara Nicolae Gheorghe (intelectual si sociolog), Stefan Razvan
(domnitor de etnie rroma, care a condus Moldova din aprilie pana in
august 1595), Gamy Mihaly Gabor (mestesugar, sculptor, artist), Sorin
Sandu (actor la Teatrul Masca), Grigoras Dinicu (lautar, violonist si
compozitor), Gabi Lunca (solista de muzica lautareasca) sau Toni
Iordache (instrumentist la tambal, interpret de muzica populara si
lautareasca).

Una dintre atractiile expozitiei este o camera de auditii, unde
vizitatorii pot asculta muzica lautareasca veche, interpretata de lautari
rromi de succes, care au contribuit la imbogatirea muzicii romanesti si
la notorietatea ei in afara granitelor. In viitor, copiii din cartier vor
participa la muzeu la diferite activitati sau vor primi aici meditatii dupa
scoala.

Pe scurt
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În ºedinta Permanenþei Consiliului
Eparhial din data de 9 Iunie 2015, la
iniþiativa Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, Arhiepiscopia Ramnicului a
înfiinþat Biroul Eparhial de catehizare a
rromilor. În aceeaºi ºedinþã, teologul
rrom Nicolae Dorin Buda a fost numit
preot misionar pentru persoanele care
aparþin acestei minoritãþi ºi inspector
coordonator al biroului nou înfiinþat.

Principalele activitãþi ale Biroului Eparhial
de catehizare a rromilor din Arhiepiscopia
Râmnicului vor fi derularea de programe
misionare, culturale ºi sociale în comunitãþile
de rromi din judeþul Vâlcea.

La iniþiativa Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Varsanufie, care a coordonat deja apariþia
primei Cãrþi de rugãciuni si a primei
înregistrãri audio a Sfintei Liturghii în limba
rromani, se va continua traducerea unor sfinte
taine ºi ierurgii, spre folosul duhovnicesc al
tuturor rromilor din Vâlcea.

Prin acest demers, Arhiepiscopia
Râmnicului vine în întâmpinarea

credincioºilor rromi pentru a cunoaºte mai
bine credinþa ortodoxã.

Înaltpreasfinþitul Pãrinte Varsanufie
înfiinþeazã Biroul de catehizare a
rromilor din Arhiepiscopia Râmnicului

Cãldãrarii din Iveºti sau,
cum li se mai zice, "romii cu
fuste lungi" încã mai umblau,
acum 60-70 de ani, cu cãruþele.
Viaþa de familie la cort, la
marginea oraºelor, avea alte
ritmuri, o spun puþinii bãtrâni
care au prins ºatra. Femeile,
cãlite la drum lung, nãºteau uºor
în cãruþã, cu moaºa satului.
Mesele în naturã erau la comun,
n-aveau nimic intim. De altfel,
veselia ºi durerea erau împãrþite,
tot la comun, de cei 200-300 de
oameni din ºatrã.

Deºi stabilite la casa lor, cele
peste 600 de familii de romi din
Iveºti, care nu au renunþat o
clipã sã vorbeascã limba romani,
împart tot la comun tristeþile ºi

bucuriile. Raportat la obiceiuri,
cãsãtoria pare sã fie cel mai
important eveniment din viaþa
unei familii. Nu e o legendã cã
pãrinþii se încuscresc chiar de
când copiii lor sunt mici. Fata ºi
bãiatul sunt sortiþi unul altuia de
la naºtere, iar viitoarea mireasã e
lãsatã în casa soacrei din
adolescenþã, ca sã se obiºnuiascã
cu noua familie, spune Viorica
Gotu, lidera comunitãþii de romi
din Galaþi.

Mama de fatã petrece ani în
ºir pregãtind zestrea pentru
nuntã. Nevasta bulibaºei din
Iveºti, Gina, are deja în jur de
trei sute de fuste, costume, dar ºi
câteva zeci de cuverturi, pentru
cele douã fete adolescente. Alte

câteva sute vor fi croite în
urmãtorii ani, cu materiale aduse
din strãinãtate. "Cu cât are mai
multe fuste, cu atât valoarea
fetei e mai mare. Se dau cu
sutele. Acum se poartã cele mai
strãlucitoare ºi mai puþin cele
înflorate, dar peste câþiva ani
cine ºtie cum va fi moda. Dupã
nuntã, mai mulþi flãcãi scot
zestrea în stradã, la casa fetei,

apoi o duc în faþa casei bãiatului.
Se stã o zi întreagã sã fie
numãrate ºi admirate, se fac
grãtare, se petrece", aflãm de la
nevasta bulibaºei. Fata trebuie
sã mai aibã ca zestre ºi o salbã
de cocoºei de aur, dar nici
cheltuiala cu un bãiat nu e micã:
el trebuie sã aibã deja casã ºi o
dotã care aratã cât de înstãritã e
familia lui.
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Primul festival Etnorama,
dedicat minoritãþilor etnice, va
avea loc în Herãstrãu

In perioada 15-17 IUNIE , minoritatile etnice le
dau intalnire bucurestenilor in Parcul Herastrau -
intrarea Charles de Gaulle, la prima editie a
festivalului Etnorama. Evenimentul isi propune sa
celebreze diversitatea culturala, oferind etniilor
reprezentative din Bucuresti ocazia de a-si prezenta
traditiile, obiceiurile si mestesugurile in cadrul unui
program plin de concerte, ateliere de creatie sau
piese de teatru, potrivit unui comunicat al
organizatorilor. Sambata, 16 mai, si duminica, 17
mai, vor avea loc ateliere de mestesuguri
traditionale, piese de teatru pentru copii, expozitii de
costume populare si instrumente traditionale. Arta
culinara este nelipsita din programul Etnorama, o
serie de mancaruri traditionale vor putea fi savurate.
Printre artistii care vor participa la Etnorama se
numara Zdob si Zdub, Mihai Margineanu, Mahala
Rai Banda - o trupa de muzicanti rromi care a
sustinut mai bine de 800 de concerte in peste 30 de
tari, ansamblul grecesc Ellas, ansamblul german
Korona, ansamblul minoritatii aromanilor Pilisterlu
sau ansamblul artistic al comunitatii rusilor-lipoveni
din Sarichioi. De asemenea, Ovidiu Lipan
Tandarica cu Fanfara 10 Prajini si Stelu Enache vor
aduce o explozie de ritm si imaginatie pe scena
Etnorama, arata sursa citata. Intrarea este libera.

Peste 150 de copii romi 
merg la gradiniþã datoritã
programului "A Good Start"

150 de copii romi din doua comunitati sarace au
fost trimisi la gradinita, in cadrul programului "A
Good Start". Programul a fost initiat de Roma
Education (REF), impreuna cu organizatiile
Romani CRISS si Fundatia Ruhama. In prima faza,
proiectul a fost implementat in localitatea Telechiu,
din Bihor. Aici, peste 400 de locuitori din 800 sunt
romi. Desi in localitate existau doua gradinite, una
era privata, iar cealalta, de stat, era intr-o stare
jalnica. La 2 ani de la inceperea proiectului,
gradinita a fost complet renovata si amenajata, astfel
incat copiii romi sa poata avea parte de un spatiu cat
mai potrivit. Ulterior, programul a ajuns si in
cartierul Mofleni din Craiova. Aici exista in jur de
2600 de copii cu varsta intre 0 si 6 ani, iar mai bine
de jumatate dintre acestia nu sunt inscrisi la
gradinita. "A Good Start" a construit, pentru acestia,
un centru in care copiii isi pot petrece timpul dupa
programul de gradinita. In cadrul centrului, copiii
vor primi o masa calda si se vor bucura de activitati
educative oferite de doi educatori. Tot aici exista un
logoped si un psiholog.

Vocea Romilor

Cartierul Page Hall din Sheffield, marea
Britanie, este locuit laolaltã de britanici,
pakistanezi, yemeniþi ºi romi. La începutul lui
mai au început încãierãrile în masã între romi
ºi yemeniþi care a necesitat intervenþia
poliþiei. Fostul ministru britanic David
Blunkett, unul dintre parlamentarii oraºului
Sheffield, a avertizat cã tensiunile din Page
Hall ( o reþea de strãzi care nu mãsoarã nici
mãcar o milã) sunt în creºtere dupã o perioadã
în care viaþa rezindeþilor a decurs în bunã
rânduialã. ªi-au fãcut cumpãrãturile în
aceleaºi locuri, ºi-au dus copiii la aceleaºi

ºcoli pentru ca acum sã se lupte unii cu alþii în
stradã, scrie Daily Mail. Tot scandalul a
pornit de la câþiva romi veniþi din Slovacia
care se pare au reuºit sã tulbure apele în
cartierul britanic. Anul trecut, David Blunkett
a cerut iarãºi populaþiei rome sã-ºi schimbe
comportamentul în urma nenumãratelor
plângeri care sesizau scandalurile, gunoiul ºi
obiceiul acestora de a urina pe stradã. Aºa
ceva este inacceptabil, a spus fostul ministru
britanic. Potrivit cifrelor oficiale, mai mult de
900 de familii din Slovacia ºi-au stabilit
somiciliul în Page Hall. 

O CEARTÃ între un RROM ºi un ARAB
a provocat lupte de stradã în ANGLIA
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Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a
acordat pentru anul universitar
urmãtor 415 locuri speciale pentru
candidaþii rromi la admiterea în
facultãþile a 26 de universitãþi de
stat. Procesul de repartizare a
locurilor pentru candidaþii rromi
presupune însã cã aceºtia vor fi
admiºi doar dacã reuºesc sã obþinã
minimum media 5 la concurs. 

O datã intraþi, tinerii rromi nu vor plãti
taxe de ºcolarizare pe durata studiilor.
Distribuþia locurilor la facultãþile la care
vor exista cereri din partea candidaþilor
rromi revine rectoratelor. În acest scop,
aspiranþii vor depune, în perioada de
înscriere, o cerere de intenþie la rectoratele
universitãþilor, care au prevãzute locuri
pentru rromi, ºi, în aceeaºi zi, un dosar de
concurs la facultatea vizatã. Cele mai
multe dintre locurile destinate candidaþilor
rromi, 60 la numãr, se aflã la Universitatea
"Babeº-Bolyai" din Cluj-Napoca,
Universitatea din Timiºoara poate primi,
din toamnã, 33 de tineri rromi, la
Universitatea din Bucureºti îºi pot gãsi
locul 25 de candidaþi rromi, iar la " Petru
Maior" din Targu Mureº - 23. Cate 17

locuri speciale pentru rromi au fost
distribuite urmãtoarelor instituþii: ºcoala
Naþionalã de Studii Politice ºi
Administrative din Bucureºti,
Universitatea din Bacãu, Universitatea
"Transilvania" din Braºov, Universitatea
"Ovidius" din Constanþa, Universitatea
din Craiova, Universitatea "Dunãrea de
Jos" din Galaþi, Universitatea Tehnicã
"Gh. Asachi" din Iaºi, Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" din Iaºi,
Universitatea din Oradea, Universitatea
din Piteºti, Universitatea Petrol-Gaze din

Ploieºti, Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu, Universitatea "ºtefan cel Mare" din
Suceava ºi Universitatea "Valahia" din
Targoviºte. Universitatea "Constantin
Brancuºi" din Tg. Jiu a primit 10 locuri
pentru rromi, cate 7 locuri sunt disponibile
ºi la Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie din Cluj-Napoca ºi la Academia
de Studii Economice din Bucureºti, la
"Politehnica" din Bucureºti sunt 5 locuri
pentru rromi, 2 locuri la Universitatea de
Muzicã din Bucureºti ºi un loc la UNATC
"I.L. Caragiale" din Capitalã.

Locuri speciale la
facultãþi pentru rromi

Problemã în familie.
Pãrinþii analfabeþi,
modele pentru copii

Cristian locuia doar cu bunica într-un imobil abandonat.
Cei doi erau din Teleorman ºi veniserã în Bucureºti pentru ca
bunica sã-ºi poatã gãsi de muncã. În urma mutãrii, Cristian a
rãmas în afara sistemului de educaþie, iar bunica nu a ºtiut cum
sã-l reînscrie la ºcoalã. Timp de un an, bãiatul nu a mai
beneficiat de nicio formã de educaþie.

Cazul lui Cristian nu este unic. Una dintre principalele
cauze ale abandonului ºcolar este sãrãcia. Multe familii nu-ºi
permit sã acopere costurile îmbrãcãmintei, rechizitelor sau
transportului casã-ºcoalã. Adesea, intervine ºi problema
spaþiului de locuire inadecvat, care nu asigurã copilului
condiþiile necesare studiului. O altã cauzã a pãrãsirii timpurii a
ºcolii este nivelul educaþional scãzut al familiei. La acestea se
adaugã starea dezastruoasã a multor ºcoli din mediul rural,
discriminarea pe criterii sociale ºi etnice ºi migraþiile asociate
cu munca în strãinãtate ori tranziþia mediu rural-periferie
urbanã.

Doar 9% dintre tinerii rromi cu varste
cuprinse intre 18 si 30 de ani sunt
absolventi de liceu si doar 2% au urmat
studii superioare. Prin comparatie, 41%
dintre tinerii de aceeasi varsta din
Romania care nu sunt rromi sunt
absolventi de liceu si alti 27% au urmat
studii superioare. Mai putin de jumatate
dintre copiii rromi cu varste cuprinse intre

1 si 14 ani, mai exact 47% dintre ei,
traiesc in gospodarii care isi permit cate o
pereche de cizme pentru fiecare dintre ei.
In restul societatii, cea mai mare parte a
familiilor, adica 85%, isi permit macar
cate o pereche de incaltaminte pentru
fiecare membru. Partea buna este ca 43%
dintre rromi au telefon mobil si 90% sunt
inregistrati la medicul de familie.

Mai mult de jumãtate dintre rromi nu îºi permit
sã îºi încalþe copiii, dar au telefon mobil

În 1974, la Iaºi, un ºofer de
camion era pe punctul de a
porni un rãzboi interetnic dupã
ce, din rãzbunare, a cãlcat cu o
maºina grea o ºatrã de þigani,
curmând 24 de vieþi. Cazul lui
Eugen Grigore a fost bine
ascuns de Securitatea vremii,
spun specialiºtii consultaþi de
"Adevãrul", pentru a nu se
naºte un conflict între români
ºi þigani.Eugen Grigore, un
biet ºofer de camion din Iaºi,
exemplu tipic al clasei
muncitoare comuniste, apare
în prezent pe lista criminalilor
români cu cele mai multe
victime la activ. Fãrã a avea
gena tipicã a infractorilor de
rând, cu multe fãrãdelegi la
activ sau cu ani de închisoare
în spate, Grigore a ucis nu mai

puþin de 24 de persoane
urmare a unei frustrãri
personale, alimentatã de
neputinþa autoritãþilor vremii.
Povestea lui Eugen Grigore
începe în 1974. Ieºeanul lucra
ca ºofer de camion la
Autobazã când, într-o zi de
primãvarã, ºeful lui îl cheamã
ºi îl anunþã cã locuinþa sa arde.
Organele de anchetã aveau sã
releve, ulterior, cã locuinþa din
Copou a ºoferului ieºean
fusese cãlcatã de un grup de

romi. "Un grup de þigani
provenind din ºatra stabilitã la
marginea Iaºiului, în zona
Ciurea, mergea pe strãzile
Iaºiului în cãutare de fier
vechi, sticle ºi orice ar fi
produs bani. Aceºtia au crezut
cã nu-i nimeni acasã la familia
Grigore, au intrat sã fure, n-au
gãsit mai nimic", precizeazã
comisarul Traian Tandin,
autorul unei cãrþi pe acest
subiect. Romiii au fost
surprinºi de soþia lui Eugen
Grigore. Alãturi de cei trei
copii, femeia a fost imobilizatã
de þigani, care mai apoi au dat
foc casei. Cele trei rude ale lui
Grigore au ars ca niºte torþe
din acel moment începând o
adevãratã luptã interioarã
pentru ºoferul de autobuz.

Sleit de forþe ºi cu un puternic
sentiment de frustare, cauzat
de neputinþa autoritãþilor de a-
i trage la rãspundere pe
vinovaþi, Eugen Grigore a
decis sã îºi facã dreptate de
unul singur. A strivit 24 de
persoaneFapta lui Eugen
Grigore a fost þinutã la secret
de Securitatea din Iaºi, de
teama izbucnirii unui conflict
interetnice. În cele din urmã,
Grigore a fost condamnat la
închisoare pe viaþã, fiind
eliberat condiþionat la
începutul anilor 2000 ºi
ajungând sã trãiascã pe strãzi.
În 2009, o publicaþie localã
anunþa moartea unui anume
Eugen Grigore, boschetar din
Iaºi, care murise cãlcat de un
autobuz.

PPoovveess tteeaa ººoo ffeerruu lluu ii ccaarree aa uucc ii ss 2244 ddee þþ iiggaann ii ccuu uunn ccaammiioonn ..
SSeeccuurr ii ttaa tteeaa aa ddooss ii tt mmããcceelluu ll ,, ddee ff rr iiccaa ccoonn ff ll iicc ttee lloorr iinn tteerree ttnn iiccee

Frecþie la un picior de lemn. Zece
(?!?) locuri de reciclatori pentru
romii de la Pata Rât, pânã în 2020�

Mãrturisesc, nu-mi stã în
obicei sã particip la
conferinþe de presã ºi în
consecinþã nu am mai
participat la una de vreo 15
ani de zile. Întotdeauna mi-
am cules temele din alte
surse, prin mijloace mai mult

sau mai puþin convenþionale, evitând birourile de presã ale
diverselor instituþii. Însã tema celei de luni, organizate de cãtre
Primãria Municipiului Cluj-Napoca, m-a incitat: a fost
prilejuitã de "semnarea contractului de lucrãri aferent
proiectului <Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de
locuri de muncã durabile în zona Pata Rât> cu firma S.C.Nord
Conforest SA." Curios, m-am prezentat ºi eu, alãturi de colegii
de breaslã (din care nu mai cunoºteam decât vreo doi-trei
veterani ai presei clujene, restul fiind jurnaliºti tineri ºi foarte
tineri) în Sala de Sticlã. Aºteptam sã sarã ºi niscaiva scântei,
având în vedere cât de "amiabile" sunt relaþiile între Primãrie ºi
romii din Pata Rât, dupã incidentul de pe strada Coastei,
aducerea romilor în "Dallas", cu mascaþii… Am luat disciplinat
loc ºi mi-am notat câteva lucruri care s-au spus acolo:
"Obiective: sprijinirea a douã IMM-uri (n.n. - ce vor fi alese
ulterior) care desfãºoarã activitãþi în domeniul serviciilor de
compactare a deºeurilor prin crearea unui mini-incubator unde
ele îºi vor desfãºura activitatea, crearea a zece locuri de muncã
durabile  destinate persoanelor defavorizate din zona Pata Rât,
îmbunãtãþindu-le nivelul de trai ºi ajutându-i sã se integreze în
societate, construcþia unei clãdiri cu o suprafaþã utilã de 731,5
mp. (…) Valoarea totalã a proiectului: 1.822.967,80 lei din care
asistenþa financiarã nerambursabilã este de 1.577.555,08 lei, iar
788.777,54 lei reprezintã cofinanþarea de la buget."
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Numãrul tinerilor romi care au absolvit
o facultate s-a dublat în ultimii nouã ani,
aratã Romani CRISS, într-un comunicat
remis redacþiei.

Conform datelor recensãmântului din
2011, la nivel naþional, de douã ori mai mulþi
romi au absolvit cursuri universitare faþã de
2002 (14% faþã de 7%). Totodatã, procentul
absolvenþilor romi de studii postliceale s-a
dublat (0.2% faþã de 0.1%), iar cel al
absolvenþilor romi de studii medii a crescut cu
53% (atingând 44% în 2011, în comparaþie cu
29% în 2002), aratã Romani CRISS.

Procentul copiilor romi care au absolvit
ciclul primar a scãzut în 2011 faþã de 2002,
aratã cifrele oficiale: astfel, dacã în 2002,
procentul elevilor romi era de 20%, în 2011,
se ridica la 14%.

Numãrul romilor nealfabetizaþi a scãzut,
de asemenea, de la 34% în 2002, la
aproximativ 20% în 2011.

Totuºi, în ciuda progreselor înregistrate în
ºcolarizarea romilor, decalajul educaþional
dintre populaþia de etnie romã ºi cea neromã

este, în continuare, ridicat, susþin
reprezentanþii Romani CRISS. 75% dintre

romi trãiesc în sãrãcie, aratã un raport recent al
Amnesty International.

Câti romi terminã, anual,
facultatea, în România

Primul minut mi-a încercat
rãbdarea. Muzica mi s-a pãrut "de
petrecere" ºi nu mi-a picat bine pe
la vreo 10 dimineaþa. Însã pe la
minutul 1:00, naratorul afirmã: "I
am proud to be a Romanian
Gypsy, this is my Gypsy son, my
wife too is Gypsy, even the little
dog is Gypsy" ("Sunt mândru cã
sunt român ºi rom, acesta este
bãiatul meu rom, soþia mea este, de
asemenea, romã, cãþelul acesta este
ºi el tot rom").

"Ugh", mi-am zis; "cred cã e
vreun film care caricaturizeazã
romii, un fel de "Pisica neagrã,
pisicã alba" a lui Kusturica." Nu
aveam nici timp, nici dispoziþie
pentru un film comic care sã ia
romii peste picior. Însã imediat

dupã aceste secvenþe aud: "Is
maybe time to change your
mentality, to come and meet us…
I don't know" ("Poate cã este
timpul sã vã schimbaþi
mentalitatea, sã veniþi sã ne
cunoaºteþi…ce sã zic"). Hop, se
schimbã tonul naratorului! Muzica
se schimbã ºi ea în ceva mai puþin
voios ºi sãltãreþ, iar camera are mai
multã rãbdare cu fiecare cadru.
Faptul cã Alex, naratorul,
povesteºte atât în românã, cât ºi
într-o englezã clarã ºi cu cuvinte
precise îmi trezeºte interesul. Îmi
stârneºte atenþia ºi povestea în sine
- faptul cã prietena lui nu poate sã
se spele pentru cã sunt vreo douã
sute de oameni care au acces la
patru duºuri. Ouch!

Vocea Romilor

Ce înseamnã a fi român?

Desigur, atâta afectare nu poate veni decat
dintr-o profunda nesiguranþã. Românii nu au
nimic de-a face cu vermina umana care le
aduce un nume rau in strainatate, aceia sunt
doar niste rromi. Românii n-au schingiuit
niciodata pe nimeni, in al doilea razboi s-au
aliat cu Hitler doar pentru a evita o catastrofa
si mai mare, evreii au fost protejati, iar þiganii
deportati de Antonescu au fost de fapt doar
ajutati sa se familiarizeze cu munca manuala.
Altminteri, daca nu-i forþa sa munceasca dur,
cu mâinile, ar fi riscat sa cada þi ei, prin
definiþie, in categoria intelectualilor.

Banca Mondiala 
oferã 58 milioane de 
dolari pentru rromi

Banca Mondialã va acorda Romaniei 58,5
milioane de dolari pentru un proiect destinat
sã amelioreze traiul unor categorii
defavorizate, cum ar fi minoritatea rromã,
copiii expuºi violenþei în familie ºi persoanele
cu handicap . În prezent, trei sferturi din
populaþia rromã trãieºte în sãrãcie, are o ratã a
mortalitãþii infantile de patru ori mai mare
decat media pe þarã ºi o ratã de ocupare a
forþei de muncã de doar 13%. Problemele de
infrastructurã împiedicã accesul persoanelor
cu handicap la culturã, educaþie, servicii
publice . Proiectul pentru Incluziune Socialã
încearcã sporirea accesului la educaþia
preºcolarã a copiilor rromi , finanþarea
aºezãrilor sãrace de rromi, reabilitarea
facilitãþilor de îngrijire pentru persoanele cu
handicap ºi consolidarea Agenþiei Naþionale a
Rromilor.

Pe scurt

Romii din România sunt
români. Subiect închis

BBooxxuull þþ iiggããnneesscc –– LLuuppttaa
nnuu rrããmmâânnee ddee ccaarruuþþãã

Cand invadatorii englezi
ai Insulei Verzi a Irlandei au
intalnit primele grupuri de
Pavee, au fost oripilati sa
descopere o foma de lupta
considerata barbara si
degradanta conform
moravurilor vremii. Nu la fel au considerat si nobilii englezi din
secolul al XVIII-lea, cei care pe baza traditiei nomazilor irlandezi
au fondat boxul modern. Boxul fara manusi ramane, insa, o
realitate dura si o traditie redutabila a trecutului comun al Angliei
si Irlandei. Filmele din ultimii ani, precum Fight Club si Snatch,
aduc in prim plan o realitate deloc mediatizata pe plan mondial
pana in prezent, aceea a traditiei indelungate a infruntarilor cu
pumnii goi, practicate pe scara larga in cadrul comunitatilor de
tigani nomazi din Anglia si Irlanda. Filmele in cauza omit
aprofundarea subiectului care are in spate o traditie de sute de ani.
In ciuda anacronismului si periculozitatii acestui gen de pugilat
cu pumnii goi, in fiecare luna scena “neoficiala” a intrecerilor
urbane de pe aceste meleaguri abunda in nenumarate meciuri. Se
poate considera pe buna dreptate ca boxul fara manusi a intrat in
mileniul trei odata cu postarea pe Internet a numeroase
confruntari din zona “gri” a societatilor irlandeze si engleze.
Autoritatile ambelor tari, de altfel foarte rigide si conservatoare in
pastrarea traditiilor, au facut un gest foarte rar atunci cand au
decis sa interzica astfel de intreceri. Motivul este, pana la un
punct, foarte convingator si nu are nevoie de multe explicatii –
acest gen de lupte duce la raniri grave. Iar unele dintre rani au
efecte ireversibile asupra sanatatii practicantului de “ Bare
knuckle boxing”, asa cum mai este cunoscuta forma de lupta cu
pumnii goi aparuta in cadrul comunitatilor de nomazi irlandezi.
Buzele sparte si ochii vineti sunt efecte frecvente ale acestor
meciuri, iar cazurile care au dus la interzicerea oficiala a
confruntarilor si la pedepsa cu inchisoarea pentru protagonistii si
organizatorii de box tiganesc au fost destul de dese.



6 Vocea Romilor Fapt divers Anul IV • nr. 221
15 iunie 2015 

400 de copii, majoritatea
discriminaþi, învaþã cu ajutorul
psihologilor cum sã fie mândri de
etnia lor. Unii sosesc în tabãrã
umili, cu capul plecat ºi se întorc
acasã "zmei"

Pe copii i-a apucat durerea de burtã,
dupã primul prânz în tabãra de la Timiºul
de Sus (Braºov). Picau pe capete în
pãtuþuri, ca bolnavii adevãraþi.
Organizatorii s-au speriat ºi i-au dus la
spital. Ce sã fie, oare? Dar ºi pentru doctor
era prima datã când vedea aºa ceva.

"Sunt sãnãtoºi… numai cã le-aþi dat
trei mese pe zi. E prea mult pentru ei,
stomacul lor e obiºnuit cu o singurã masã
pe zi. De abia în câteva zile se va adapta ºi
va putea sã suporte trei", le-a explicat. Alþii
n-au pãþit nimic doar fiindcã s-au ridicat de
la masã dupã felul doi, crezând cã s-a
terminat.

Nu-ºi puteau imagina savarina de la
desert. Acasã, mama nu le pune niciodatã
ºi desert la masã. ªi au mai fost copiii care
se spalã la lighean ºi numai în filme au
vãzut cum aratã duºul. Cum au ajuns în
tabãrã, s-au dus glonþ la baie, s-au bãgat în
cadã ºi o orã n-au mai ieºit de acolo. Alþii

ºi-au fãcut nevoile direct în bideu; ei au
acasã veceu în fundul curþii. Cei mai mici
au ºapte ani.

În prima lor zi de tabãrã, copiii aceºtia
þineau capul plecat, ca atunci când faci
ceva rãu. Puºti de ºapte ani pãreau chiar
resemnaþi, cu un aer de moºulicã, ne spune
un psiholog. Dupã patru zile de activitãþi
în tabãrã, însã, au devenit "zmei", gata sã
dãrâme munþii. Ideea taberei este o noutate

pentru România: 400 de copii învaþã, prin
jocuri, sã fie mândri cã sunt þigani ºi… sã
se stimeze mai mult. Organizatorii sunt
tinerii programului S.P.E.R, program
antidiscriminare  finanþat prin fonduri
PHARE. În tabãrã sunt mulþi copii care,
atunci când s-au dus la magazin sã-ºi ia o
acadea, vânzãtoarea le-a rãspuns sec: "nu
servim coloraþi". Dar sunt ºi din aceia care
trãiesc în puf, prin palatele din Toflea.

Oamenii fac ochii mari când aflã
cã, deºi sunt þigan, sunt deºtept

1.000 de sarmale ºi
tocanã de oaie la
“Balul þiganilor”

Primãria Mediaº organizeazã în premierã în aceastã
toamnã "Balul þiganilor" la hangarul de la fosta ªcoalã
de Aviaþie. Dacã medievalul medieºean este sãrbãtorit
în toiul verii, iar tineretul din oraº are manifestãrile lui
în prag de toamnã, de ce n-ar avea ºi þiganii un
eveniment al lor? Începând din acest an, administraþia
localã vrea sã dea tonul Balului þiganilor, care sã
continue ºi în anii care vor veni. Pentru ediþia de debut
a Balului þiganilor, pregãtirile sunt în toi, iar Primãria
anunþã mare chef mare, cu muzicã ºi dansuri þigãneºti,
dar ºi cu mâncare ºi bãuturã. Evenimentul se va
desfãºura în hangarul de la fosta ªcoalã de Aviaþie ºi va
avea loc vineri cu începere de la orele 14. "Primãria,
prin Direcþia de Asistenþã Socialã ºi Direcþia de Culturã,
organizeazã pentru prima datã la Mediaº "Balul
þiganilor". La acest eveniment îi aºteptãm pe toþi
medieºenii, deoarece se pregãteºte o petrecere pe cinste,
din care nu vor lipsi muzica ºi dansurile specifice
þiganilor", a declarat Gabriel Hoisan, purtãtorul de
cuvânt al Direcþiei de Asistenþã Socialã Mediaº. Potrivit
organizatorilor, evenimentul se va bucura de prezenþa
unor formaþii locale de dansatori ºi lãutari, iar special
pentru "Balul þiganilor" se vor pregãti 1.000 de sarmale,
tocanã de oaie la ceaun, toate stropite de vin ºi bere.

Poveºtile crâºmelor
Braºovului de altãdatã.
Clienþii cu pretenþii mergeau
la Aro ºi Coroana, iar la
"Gaura Dulce" se preparau
cele mai bune flechii

Toatã lumea
mânca ºi bea pe
sãturate, fãrã a
goli prea tare
pungile. În
c a r t i e r e l e
m a r g i n a º e
funcþionau aºa-
zisele "bombe",
unde muncitorii
îºi înecau
amarul în alcool

ieftin. Conform unor statistici ale vremii, în  1920, la
Braºov funcþiona o crâºmã la 200 de locuitori. Aici se
fãcea politicã, se comentaru "ultimele ºtiri" ºi oamenii
de afaceri bãteau palma sau pur ºi simplu încingeau câte
o partidã de cãrþi. Multe aveau statut de club, unde
bãrbaþii se relaxau la o fripturã ºi la un pahar cu vin bine
rãcit.Cãrturarul braºovean Sextil Puºcariu scria, în
"Braºovul de altãdatã", despre obiceiurile din crâºmele
Braºovului de altãdatã, atunci când se mergea la
cârciumã: "Lãutarii cântau în birturi cu vin bun ºi în
grãdini cu copaci umbroºi. Þiganii ºtiau ce cântãri îi plac
fiecãruia dintre noi. Conducãtorul tarafului pleca capul
pe vioarã, se apropia de tine ºi, fãrã sã ceri, îþi cânta la
ureche cântecul favorit". "De obicei, vinul se bea cu
borviz (apã minerelã, în limbba maghiarã - n.a.) de
Borsec, de Vâlcele sau din alt izvor din Carpaþii estici.
Jumãtate ºi jumãtate. Dacã lãsai acest amestec mai
multã vreme în pahar, se înnegrea. De aceea, el se servea
în pahare mici, pe care le goleai dintr-odata.Vinul greu
ºi vechi din Ardeal era numai de desert".

Cultura rromani expusã
la Muzeul în aer liber
din Dumbrava Sibiului

Muzeul ASTRA
pregãteºte un eveni-
ment de culturã rroma-
ni ce se va desfãºura la
Târgul de þarã, Muzeul
în aer liber, în cadrul
proiectului educational
ªcoala în satul

traditional. Evenimentul îºi propune, de asemenea, sã susþinã
obiectivele propuse prin proiectul Patrimoniu Deschis.
Creºterea accesibilitãþii publicului la valorile multietnice din
patrimoniul Muzeului ASTRA, finanþat prin granturile
Spaþiului Economic European, în cadrul programului PA 16 /
RO 12 "Conservarea ºi revitalizarea patrimoniului cultural ºi
natural". În ambele zile, 10 meºteri îºi vor etala creaþiile
artistice în domeniile împletiturilor de nuiele, bijuteriilor din
argint, vaselor din aramã ºi aluminiu, costumelor tradiþionale
rromani ºi lingurilor de lemn. Meºterii îºi vor "preda" atât unul
altuia meseria, cât ºi vizitatorilor. Bineînþeles, vizitatorii se pot
bucura mai departe de produsele meºterilor, prin achiziþionarea
bunurilor preferate.

C M Y K

Copiii rromi trãiesc
in izolare conform
unui raport UNICEF

Copiii de etnie rroma care traiesc in zonele urbane din
Romania sunt izolati si resimt lipsa apei potabile si a
electricitatii, este concluzia unui raport UNICEF.

Potrivit statisticilor, in Romania sunt 1,5 milioane de rromi ,
iar copiii acestora locuiesc in conditii criticate de asociatiile care
le apara drepturile.

Cei mai saraci traiesc in orase de marime mijlocie si in orase
importante.

O alta problema mare este ca nivelul de scolarizare in randul
copiilor rromi este foarte mic, de cele mai multe ori ei fiind
plasati in unitati de invatamant specializate.

Nici pentru cei care merg la scoala situatia nu este mai usoara
pentru ca sufera din cauza faptului ca nu au parte de sustinere .

Aceste lucruri ii fac pe copiii rromi vulnerabili in fata
abuzurilor si exploatarii.
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Mai mult de 30 de rromi au fost rãniþi la
Apalina în 2006 CEDO a anunþat ieri cã
România a primit o nouã condamnare.
Mai mult de 30 de rromi din cartierul
Apalina (municipiul Reghin) rãniþi în
urma unei intervenþii a forþelor de
poliþie, în septembrie 2006, au câºtigat
la CEDO despãgubiri în valoare totalã de
200.000 de Euro. 

In septembrie 2006, forþele de poliþie au
descins în cartierul Apalina pentru a înmâna
douã citaþii pe numele unor rromi care
agresaserã un poliþist. Pânã atunci, dupã cum
relateazã reprezentanþii Ligii Pro-Europa din
Târgu-Mureº, agenþii de poliþie obiºnuiau sã
stea de vorbã cu liderii rromilor ºi le explicau
cã anumite persoane care erau suspectate cã
au încãlcat legea, sau erau martori ai unor
evenimente, trebuie sã se prezinte la poliþie.
Comunitatea era cea care îi convingea pe
oameni sã meargã la poliþie, fãrã a se isca
conflicte. De aceastã datã, în 2006, poliþia ºi
rromi au ajuns la conflict deschis. Rromi au
intrat în panicã la vederea forþelor de poliþie,
mai ales când poliþiºtii au lovit cu portiera unei

maºini, accidental, un copil. De aici a început
totul. Poliþiºtii au tras în aer, dar gloanþele de
cauciuc au nimerit mai mult de 30 de oameni.
Smaranda Enache, co-preºedinta Ligii Pro-
Europa, care are sediul în Târgu-Mureº, spune
cã Liga s-a implicat încã de la început în acest
caz, dar Romani Criss a fost oragnizaþia care a
încercat sã determine statul, în Justiþie, sã

plãteascã despãgubiri. "Cu toþii am aflat chiar
ieri despre hotãrârea CEDO de a acorda
despãgubiri în valoare de aproape 200.000 de
euro pentru victimele intervenþiei în
comunitatea romilor din Apalina. În 2006 s-a
petrecut acel incident, a fost o descindere în
forþã a Poliþiei cu mascaþi, cu echipament de
tragere în acea comunitate. 

Partea pozitivã a condamnãrii României
la plata a 200.000 de euro: Poliþiºtii
vorbesc cu bulibaºa înainte de a acþiona

Actualii activiºti romi încearcã sã
compare robia medievalã a þiganilor din
România cu sclavia negrilor din Statele
Unite. Din punctul de vedere al activismului
îi înþeleg pânã la un punct, primesc ºi ei niºte
fonduri ºi know-how; nu sunt de acord cu
ignoranþa ºi cu deformarea adevãrului istoric.

Una din temele cu impact emoþional este
povestea cu þigãncile roabe aflate la
dispoziþia capriciilor sexuale ale boierului
proprietar (temã introdusã în circuitul public
românesc încã de pe vremea paºoptiºtilor, nu
vã mai spun despre filmele americane despre
sclavie în care conþin obligatoriu cliºeul
exploatãrii sexuale a sclavelor). Andrei
Oiºteanu a publicat în revista 22 douã

articole în care abordeazã chestiunea
exploatãrii sexuale a þigãncilor sclave prin
insinuãri aduse dibaci din condei (vorbeºte
de un ius primae noctis în evul mediu
românesc!) bazându-se pe surse literare ºi
din polemicile pro-aboliþioniste ale secolului
al XIX-lea. Nici urmã de referinþã în scrierile
lui Andrei Oiºteanu la normele legale ale
vremii referitoare la robi ºi statutul lor.

Am întâlnit absolvenþi de istorie de datã
recentã care sunt ferm convinºi cã în evul
mediu românesc nu existau legi, era o
societate care trãia aºa, oarecum. Nu ºtiu ce
se predã în facultãþile de drept referitor la
istoria dreptului românesc, dar înclin sã cred
cã nu intrã foarte mult în detalii despre

corpusurile de legi pãstrate ºi nici nu am
auzit de foarte multe cercetãri recente în
domeniu. Vã voi plictisi puþin cu fascinanta
istorie a dreptului românesc.

Cum nu îºi violau boierii þigãncile roabe

329 de elevi din Sãlaj au
renunþat la ºcoalã pe parcursul
anului ºcolar trecut. Printre
cauzele abandonului se numãrã,
potrivit reprezentanþilor
Inspectoratului ªcolar,
apartenenþa la etnia rromã ºi
plecarea din þarPotrivit raportului
privind Starea învãþãmântului
sãlãjean în anul ºcolar 2013 -
2015

prezentat, miercuri,
directorilor de ºcoli reuniþi în
ºedinþã, dintre cei 30.820 de elevi
care erau înscriºi în ºcolile ºi
grãdiniþele din judeþ la începutul

anului ºcolar, aproape 500 s-au…
pierdut pe traseu, astfel cã la

finele anului mai erau înscriºi
doar 30.351. 329 dintre cei

"pierduþi" au decis sã renunþe la
ºcoalã, prin abandon, iar ca ºi
cauze ale abandonului,
Inspectoratul ªcolar indicã
apartenenþa la etnia rromã,
situaþia materialã precarã,
plecarea din þarã sau, pur ºi
simplu, dezinteresul faþã de carte.
Dintre cei rãmaºi, au trecut clasa
29.314 elevi, adicã 96,58 la sutã
din total. Dintre cei care nu au
promovat, 805 au rãmas
repetenþi, 207 au rãmas cu situaþia
neîncheiatã, iar 25 au fost
exmatriculaþi cu drept de
reînscriere.

Sute de elevi au renunþat prematur la
ºcoalã. Care sunt cauzele abandonului

C M Y K
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CE ZIC PÃRINÞII 
DESPRE COPII

Se zice cã sunt pãrinþi care nu au cu ce
cumpãra o pereche de ghete copiilor pentru a
merge la ºcoalã, un motiv pentru care aceºtia
abandoneazã, nu mai frecventeazã. Se mai zice ºi
cã existã pãrinþi care au fãcut adevãrate sacrifici
pentru ca si copii lor sã termine o ºcoalã, aceºtia
din urmã îºi vãd copiii cu diplomele agãþate în
cui ºi fãrã loc de muncã, desi s-au trudind pentru
un salariu de nimic care, nici lor dacã ar avea
copii nu le-ar permite susþinerea acestora ºi a
costurilor pentru ºcoalã, se mai zice cã existã ºi
mulþi semianalfabeþi foarte apreciaþi ºi care ajung
bine, se descurcã, au de toate, despre ãºtia eu
cred cã au reuºit sã realizeze în interiorul lor o
alianþã între prostie, tupeu ºi ºmecherie , cum
dracu reuºesc ãºtia mon cher, nu înþeleg deloc.
Paradoxal ºi ºi ideile sunt evaluate la fel, cele
bune sunt date la o parte. 

VIAÞA ªI UN AMIC

Un prieten adevarat este acela care te cauta
fara un motiv anume.

Un prieten adevarat este alaturi de tine in orice
moment.

Un prieten adevarat crede in tine indiferent cat
ai gresi.

Un prieten adevarat se bucura de succesul tau.
Un prieten adevarat nu te judeca si nici nu

vorbeste altora despre tristetea ta .
Un prieten adevarat te aduna dupa jos cand toti

din jurul tau te ocolesc.
Un prieten adevarat nu te minte.
Un prieten adevarat plange alaturi de tine.
Un prieten adevarat va fi tot timpul langa tine

, oricat de suparat ar fi , va gasi timp si pt tine si
nu scuze.

Un prieten adevarat iti este aproape.
Un prieten adevarat nu va trada niciodata

prietenia voastra.
Putini oameni in zilele noastre ne mai sunt

prieteni cu adevarat.
Asa am gasit prietene drag sa-ti multumesc

dedicandu-ti din sentimentele pe care le am fata de
tine.

Sunt cuvinte din suflet si ma simt foarte
norocoasa ca ai ales sa imi fii prieten.

Dumnezeu sa fie langa tine tot timpul.
Multumesc!

Pe scurt
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Poliþia din Roma se aflã în
cãutarea a douã persoane de etnie
romã, care au produs un grav
accident rutier, în urma cãruia o
imigrantã filipinezã a decedat ºi
alte opt persoane au fost rãnite.
Cazul a declanºat un val de reacþii
xenofobepe reþelele de
socializare, conform mediafax.ro.

Printre persoanele rãnite de romii de
origine românã se aflã ºi un cetãþean
moldovean. O imigrantã din Filipine a
decedat pe loc în urma impactului, iar trei
italieni, doi filipinezi ºi doi francezi au fost
rãniþi. ªoferul autoturismului circula cu
mare vitezã, fiind urmãrit de carabinieri. O
adolescentã în vârstã de 17 ani a fost
reþinutã de poliþie, care a efectuat percheziþii
în taberele din zona Cesare Lombroso, în
cãutarea celorlalþi doi suspecþi.

Accidentul a generat reacþii
rasiste

Autoritãþile au luat mãsuri de
securitate, în zonele unde se aflã

taberele cu romi, de teama revoltelor
împotriva acestora. Atteo Salvini,
conducãtorul partidului xenofob
italian Liga Nordului, a iniþiat cu
aceastã ocazie mãsuri de demolare a
taberelor instalate de romi la periferia
Romei. "Când o sã revenim la
guvernare, vom alunga aceste
nenorocite de tabere!", a menþionat
Salvini, pe contul sãu de Facebook,
potrivit sursei menþionate.

Þiganii care deformeazã
imaginea României

Mulþi dintre romii plecaþi în Italia,
pentru a avea un trai mai bun, se sustrag
obligaþiei de a munci legal ºi devin autori ai
unor infracþiuni. Italienii nu fac diferenþa
între romi ºi români ºi, astfel, din cauza
unor personaje negative, conaþionalii noºtri
au primit eticheta de cerºetorii Europei,
alimentând reacþiile rasiste.

Doi romi au dus Italia la capãtul
rãbdãrilor. “Vom distruge
aceste tabere nenorocite!”

Moldovenii sunt
discriminaþi la angajare

In Republica Moldova persistã discriminarea la
angajarea în câmpul muncii, iar în Codul Muncii nu este
încã inclusã noþiunea de hãrþuire la locul de serviciu.
Experþii în domeniu susþin cã aceste aspecte trebuie
modificate. Recomandãrile au fost formulate în urma
unei analize privind compatibilitatea legislaþiei
Republicii Moldova cu acquis-ul comunitar în domeniul
egalitãþii ºi nediscriminãrii, realizat de Centrul pentru
Resurse Juridice din Moldova, transmite IPN.
Consilierul juridic al organizaþiei, Sorina Macrinici, a
declarat, în cadrul evenimentului de prezentare a
rezultatelor studiului, cã, în varianta actualã, Codul
Muncii nu prevede interzicerea hãrþuirii în câmpul
muncii, fapt care trebuie corectat.   O altã recomandare
þine de reducerea unor garanþii prevãzute de Codul
Muncii, pe care experþii le considerã supra-protective.
Una din acestea ar fi posibilitatea de a avea un concediu
de îngrijire a copilului pânã la vârsta de 3 ani cu
posibilitatea pãstrãrii funcþiei, ceea ce impune o sarcinã
destul de mare pentru angajator. Experþii susþin cã din
cauza unor garanþii supra-protective angajatorii ar putea
fi mai reticenþi sã angajeze femei de vârstã reproductivã,
deoarece în mare parte femeile sunt cele care aleg sã
beneficieze de concediu de îngrijire a copilului. 

Trei suspecþi de etniaccidente romã,
care au accidentat mortal o imigrantã
filipinezã ºi a rãnit alte opt persoane, în
Italia, sunt cãutaþi de Poliþie, informeazã

ªoferul unui vehicul Lancia Lybra a
lovit cu mare vitezã nouã persoane, în zona
Mattia Battistini (Boccea) din Roma. Una
dintre persoane - o imigrantã filipinezã de
44 de ani - a murit pe loc. Opt persoane au
fost rãnite, trei fiind în stare gravã. Cei trei
romi implicaþi în accident sunt de origine

românã. Informaþia nu a fost confirmatã de
autoritãþi. O adolescentã de 17 ani a fost
reþinutã, iar ceilalþi doi suspecþi sunt daþi în
urmãrire. Poliþia a efectuat percheziþii în
tabere de nomazi din zona Cesare
Lombroso (Aurelio). Incidentul a atras
reacþii cu caracter rasist. "Trei romi care
fugeau de poliþie conducând cu 180 km/h
au omorât o femeie, rãnind alte opt
persoane. O þigancã de 17 ani a fost
reþinutã, ceilalþi doi sunt cãutaþi. (…) Când

vom reveni la guvernare vom rade de pe
faþa pãmântului aceste nenorocite tabere de
romi, începând cu cele ilegale", a
ameninþat Matteo Salvini, liderul partidului
xenofob Liga Nordului.

Trei romi, cãutaþi de autoritãþile italiene, dupã ce au
provocat un accident mortal

Mulþi istorici au susþinut, de-a
lungul timpului, ideea originii indiene a
þiganilor, fapt sprijinit de cercetãri
genetice recente care demonstreazã cã
romii din Europa sunt descendenþii
daliþilor (sau care fac parte dintr-o castã
inferioarã), care au migrat din sub-
continentul indian în urmã cu 1400 de
ani.

Studiile anterioare se bazau pe o
paralelã între cuvintele þigãneºti ºi cele
din sanscritã, limba contemporanã
oficialã a Indiei. Un nou studiu efectuat
de oameni de ºtiinþã indieni si estonieni
confirmã originile acestora în sub-
continentul indian ºi chiar identificã
locul ºi pãturile sociale din care provin
aceºtia.

Aceastã descoperire ajutã la

înþelegerea ºi la promovarea
populaþiilor de romi în Europa, sunt de
pãrere reprezentanþii Consiliul Britanic
al Þiganilor.

Studiul a examinat cromozomii Y
din peste 10.000 de mostre de ADN
pentru a compara semnãtura geneticã a

þiganilor cu cea a indienilor, informeazã
cotidianul britanic "The Telegraph".

Deºi au existat asemãnãri cu probele
colectate de la bãrbaþii din întreagul
sub-continent indian, cea mai mare
potrivire geneticã s-a constatat în nord-
vestul Indiei, densitatea cea mai mare
fiind înregistratã în zonele dominate de
daliþi, grup care este þinta
discriminãrilor ºi care presteazã cele
mai înjositoare munci.

Cercetãtorii cred cã stramoºii
tiganilor din Europa zilelor noastre ºi-
au început exodul spre vest pentru a
lupta în rãzboaiele din regiunea
cunoscutã astãzi sub numele de Punjab,
între anii 1001 ºi 1026, cu promisiunea
de a obþine o promovare pe scara
socialã.

Au fost descoperite adevãratele origini ale þiganilor

La periferia
societãþii: istoria
romilor din Suedia

Primele familii de romi ajungeau la Stockholm acum
500 de ani. Mulþi credeau cã aceºtia erau tãtari sosiþi din
Rusia pentru a spiona. In 1512 Stockholm era un oraº cu
o populaþie mixtã, suedezii find obiºnuiþi cu strãzile pline
de negustori germani, artiºti flamanzi, croitori francezi
sau marinari olandezi.

Cu toate acestea, grupul nou venit, alcãtuit din vreo 30
de familii, atrage multe priviri asupra sa - oamenii poartã
veºminte luxoase ºi vorbesc o limbã pe care n-o mai
înþelege ºi altcineva. Liderul grupului se prezintã drept
contele Antonius ºi spune cã poporul sãu îºi are rãdãcinile
în "micul Egipt". În documentele sfatului din Stockholm
se precizeazã cã imigranþii s-au adãpostit în cãminul Sf.
Laurenþiu, urmând sã primeascã 20 de loturi de pãmânt de
la stat.
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Mai multe femei, reprezentante ale
grupurilor minoritare etnice din Republica
Moldova, au participat la un forum
naþional cu genericul "Egale prin
diferenþã, ne implicãm în politicã".
Doamnele au vorbit despre stereotipurile
cu care se confruntã ºi necesitatea de a
se implica mai mult în viaþa politicã a
þãrii.Forumul Naþional al Femeilor din
Grupurile Etnice ºi-a propus sã identifice
barierele care stau în calea femeilor în
drumul lor spre politicã ºi în procesul de
luare a deciziilor. 

Ecaterina Mardarovici, directorul
executiv al Clubului Politic al Femeilor
50/50, a spus cã în Parlament 22% dintre
deputaþi sunt femei. "În anul 2015 noi ne-am
dorit ca aceastã cifrã sã fie de 30%. Nu s-a
întâmplat acest lucru. Partidele politice ne-au
minþit la alegerile din 30 noiembrie. Au inclus
pe listele electorale mai multe femei, dar nu
pe poziþiile fruntaºe. Printre primarii
localitãþilor din þarã, 18% sunt femei, iar în
consiliile locale femeilor le revine un
procentaj de 28,6%", a adãugat Mardarovici.
"ªi gramatica limbii române e împotriva
femeilor" Directorul executiv al Clubului
Politic al Femeilor 50/50 a vorbit despre

preconcepþiile existente în societate cu privire
la poziþia femeii. "Existã preconcepþii precum
cã femeia trebuie sã fie educatoare,
învãþãtoare, infiermierã, dar numai nu
ministru. Pânã ºi gramatica limbii române
parcã e împotriva noastrã. Cuvinte precum
"deputat" sau "ministru" nu au echivalent
feminin. De câte ori li s-a zis femeilor
politicieni cã au acþionat ca un adevãrat
bãrbat. Adicã dacã o femeie manifestã
caracter, cunoºtinþe, putere i se spune cã a
procedat la fel ca un bãrbat, de parcã aceste
calitãþi pot sã aparþinã doar bãrbaþilor", a
remarcat Ecaterina Mardarovici. Conform

datelor prezentate de aceasta, femeile
reprezintã 51% din totalul de studenþi ºi elevi
din þarã. Dar acestea aleg domenii de studii
feminizate, precum comunicare, arte,
sãnãtate, asistenþã socialã. "În anul 2012, de
exemplu, doar 67 de femei care sunt
cercetãtori ºi doctori habilitaþi au realizat
cercetãri ºtiinþifice, în timp ce numãrul
bãrbaþilor care sunt cercetãtori e de aproape
300. ªi când e vorba de bani, femeile câºtigã
mai puþin decât bãrbaþii. În medie, salariul
unei femei este cu 12,2% mai mic decât al
unui bãrbat, iar pensia - cu 18% mai micã", a
mai menþionat Ecaterina Mardarovici. 

Femeile din Republica
Moldova vor mai multe drepturi

Succesul ediþiei precedente a Balkanik Festival, care a adunat
peste 10.000 de spectatori, face ca anul acesta numãrul scenelor
sã ajungã la douã: cea de la grãdina Uranus ºi The Ark, unde vor
fi proiecþii de filme ºi expoziþii de picturã ºi fotografie.   Odatã
cu anunþarea primilor artiºti confirmaþi pentru cea de-a cincea
ediþie a festivalului, organizatorii deschid ºi vânzarea
abonamentelor. Astfel, începând de astãzi, 29 aprilie, ºi pânã pe
10 septembrie, preþul abonamentelor este de 85 lei prin reþelele
Eventbook ºi Eventim.   Experienþa Balkanik Festival din 2014
i-a impresionat atât de mult pe Shantel & Bucovina Club
Orkestar, încât ºi-au propus sã revinã la ediþia aniversarã.
Concertul va face parte din turneul "Viva Diaspora Tour 2015",
ceea ce înseamnã un setlist proaspãt cu influenþe de rembetiko ºi
reîntâlnirea publicului cu energia lui Shantel ºi cei opt membri
de naþionalitãþi diferite ai Bucovina Club Orkestar, printre care
co-producãtorul/bateristul Marcus Darius ºi solista Tea Mikic,
cãrora li se alãturã pe scenã solista Areti Ketime.
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Descântec de
strigoi

Se iau trei fire de busuioc ºi un ou ouat de
o gãinã neagrã într-o sâmbãtã pe la asfinþitul
soarelui ºi se descântã la capul bolnavului de
trei ori în trei zile succesive, ºoptindu-i-se:

Un om mare, roºu,
Luã secure mare roºie,
Înjugã doi boi mari roºii
La carul roºu,
Jugul roºu,
Proþapul roºu,
Roatele roºii,
Inima roºie,
Roatele roºii,
Lisitele roºii,
Osiile roºii,
Toate roºii,
ªi plecarã în pãdurea cea mare, roºie,
Sã taie un copac mare roºu,
ªi sparse copacul mare roºu,
ªi fãcu stobori mari roºii,
ªi îl puse în carul mare roºu,
ªi înjugã boii mari roºii
La carul mare roºu
ªi fãcu un obor mare roºu
ªi plecã la casa mare roºie
ªi închise viþei mari roºii
ªi mulse vacile mari roºii
În gãleata mare roºie,
ªi plecã la târgul mare roºu
Cu laptele roºu
ªi strigã în târgul roºu:
Lapte roºu!
Moroii,
Strigoii,
Deochetorii,
Râmnitorii,
Moroaicele,
Strigoaicele,
Deochetoarele,
Râmnitoarele
Nãvãlirã.
Care cum lapte din târg luarã,
Inima,
Ficaþii,
Le plesnirã,
N. rãmase
Curat,
Luminat,
Ca steaua în cer,
Ca roua în câmp,
Ca mãicã-sa ce l-a fãcut.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

BBaallkkaann iikk FFeess tt ii vvaa ll 22001155 ::
FFaann ffaarree CCiiooccâârr ll iiaa ºº ii
cc llaarr iinnee tt ii ss ttuu ll II vvoo
PPaappaassoovv ,, pprr iinn tt rree aarr tt ii ºº tt ii ii
ccee llee ii ddee--aa cc iinncceeaa eeddii þþ ii ii

Þigani români, hoþi de lux în
centrul Parisului. Cum
fãceau 5.000 de euro pe zi

Opt membri ai
unui clan de romi
din România au
fost arestaþi de
poliþia francezã.
Ei jefuiau turiºtii
care vizitau turnul
Eiffel. Hoþii
scoteau din
b u z u n a r e l e

victimelor pânã la 5.000 de euro pe zi. Membrii bandei acþionau
ca la carte. Potrivit poliþiei, grupul era împãrþit în echipe de câte
3 sau 4 persoane, care se pierdeau în mulþime. Îmbrãcaþi sport, cu
rucsac ºi ºepci, hoþii îºi luau bilet sã urce în Turnul Eiffel,
informeazã România TV.

Modul de acþionare era simplu: se deturna atenþia victimei,
timp în care unul dintre hoþi deschidea rucsacul, iar altul verifica
buzunarele turistului. Un al treilea rom înºfãca prada ºi se fãcea
nevãzut.

VEZI ªI Reportaj BBC despre condiþiile mizere în care tãiesc
50 de romi români, în Londra VIDEO

"Sub pretextul cã filmeazã sau fac fotografii, acostau victima
ºi îi distrãgeau atenþia, iar apoi îi furau banii", a declarat Bernard
Bobrowska, director adjunct de securitate în Paris.

Extrem de eficient, sistemul þintea mai ales turiºtii asiatici,
despre care se ºtie cã au asupra lor sume mari de bani. În timpul
sezonului turistic, clanul câºtiga pânã la 5 mii de euro pe zi. Hoþii
se lãudau pe reþelele de socializare cu prada de la Eiffel. Doar cã
fotografiile cu banii furaþi nu au scãpat neobservate de poliþie,
care îi monitoriza din toamna trecutã.

Þiganii trãiau pe picior mare, locuiau la hotel ºi mergeau cu
taxiul. Potrivit poliþiei, în 2014, membrii bandei au avut la hotel
o nota de peste 100.000 de euro. Mare parte din câºtiguri
mergeau însã în România, unde þiganii investeau banii furaþi în
imobiliare.
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La iesirea din Livezile, pe
terenurile celor din comuna, s-au
instalat zilele acestea aproape 30
de romi corturari. Dorind sa ii
fotografiem pentru pito-rescul lor,
romii au devenit brusc foarte
nervosi, bulibasa sustinand ca sunt
pe pamanturile lor si cerand bani
pentru a-i fotografia. 

Cum erau bauti si devenisera foarte
insistenti, adunandu-se aproape toata
satra langa noi, a trebuit sa ne retragem,
contactandu-i apoi pe reprezentantii
postului de politie din comuna, pentru
lamuriri. Insotiti de cei doi lucratori ai
postului de politie, am revenit in vizita la
romii nostri. Cu aceasta ocazie am aflat
ca sunt de prin judetul Cluj, in fiecare an
mutandu-se cu carutele cu coviltir pe
meleagurile noastre, pe unde ii taie
capul. Cand

i-au vazut, politistii si-au amintit ca
mai avusesera de a face cu ei si anul
trecut. Agentul sef Alexandru Vlad ne-a
spus ca atunci a fost ingrozit de compor-
tamentul satrei, tiganii neavand nici o
jena in a consuma carnea unui miel mort
aruncat de un satean.

In ciuda vociferarilor, politistii le-au
cerut sa-si faca bagajele si sa plece,
deoarece se aflau pe proprietate privata.
Cum bagajul lor consta in femei, copii si
cele capatate de pomana din satele prin
care au trecut, in mai putin de zece
minute cele 7 carute au fost gata de
plecare. Nu inainte de a incerca o
stratagema pentru a ramane pe loc, seful

satrei spunand ca "au pana" si rugand sa
fie pasuiti pana la remedierea ei. Cum
cei doi politisti au fost de neinduplecat,
romii au fost nevoiti sa plece. Convoiul
a incurcat cateva minute circulatia, dar
pana la urma s-a pus in miscare, prin
zgomotul strazii putand fi auzita
promisiunea satrei: "Nu ne puteti opri,
vom mai veni".

O ºatrã din Cluj ºi-a tras
camping la Livezile

ja draq care – pleaca draq acasa
praleo – frate

moro – al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc

ciupidema – pupa-ma
san shukar – esti frumos

shukar – frumos, frumoasashe – fa
haoarde – vino aici

pralo – frate
cai – unde

so – ce
aves – la

same – avem
san – esti

siman – am
patradi bahtale – paste fericit

dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?

sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar

mai bes hatan – stai putin sau mai stai
un pic

ja kere coliba – dute acasa
te trais but – la multi ani

Dicþionar româno-rromCraiova: Gradiniþã
estivalã pentru 20 de
copii de etnie rromã

Timp de douã luni, începând de astãzi, 20 de preºcolari de etnie
rromã din cartierul craiovean Romaneºti beneficiazã de cursuri
gratuite pe timpul verii, printr-un program asigurat de Fundaþia
IKEA. Dupã terminarea grãdiniþei de varã, copiii care au participat
la cursuri vor fi înscriºi la grãdiniþã sau ºcoalã ºi vor fi monitorizaþi
pe tot parcursul anului ºcolar.

Pentru a diminua fenomenul abandonului ºcolar ºi a reduce
decalajul la învãþãturã pentru copiii aflaþi în pragul excluziunii
sociale, Organizaþia Salvaþi Copiii România desfãºoarã, de doi ani,
iniþiativa Grãdiniþele estivale, parte dintr-un program mai amplu,
"ªanse egale pentru toþi copiii, într-o societate fãrã discriminare",
finanþat de cãtre Fundaþia Ikea. Proiectul prevede inaugurarea a 30
de grãdiniþe (câte zece în fiecare an) funcþionale pe perioada verii,
pentru a facilita creºterea nivelului de pregãtire pentru ºcoalã ºi
accesul la educaþie primarã, dar ºi pentru a preveni abandonul
ºcolar pe termen lung al copiilor proveniþi din medii defavorizate.
Cele zece grãdiniþe implicate în acest an sunt în Bucureºti ºi în
judeþele Argeº, Constanþa, Dâmboviþa, Iaºi, Dolj ºi Teleorman.

Berbec
Eºti capabil sã îþi direcþionezi energia spre
obþinerea premiilor. Profitã de orice avantaj al

norocului care te însoþeºte ºi al fluxului pozitiv. Poziþia ta
financiarã este foarte puternicã. ªtii cum sã te descurci cu
mulþimile ºi nu vei avea nici o problemã ca sã îi atragi pe
ceilalþi spre ceea ce vrei ºi ai nevoie tu. 

Taur
În aceastã sãptãmânã eºti foarte sensibil la
emoþiile celorlalþi ºi reuºeºti sã îi ajuþi sã vadã

lucrurile dintr-o perspectiva diferitã. Eºti creativ, mai ales în
societate ºi vei fi apreciat pentru aceasta. Cea mai mare
inspiraþie a ta va veni din faptul cã iei totul la modul personal. 

Gemeni
Ai din ce în ce mai mare nevoie de siguranþã.
Nu existã riscul ca cineva sã te împingã sã faci

ceva ce nu vrei sã faci. ªtii cã trebuie sã înfrunþi
problemele, mai degrabã decât sã te ascunzi. Ai o voinþã
de fier ºi vei fi admirat. 

Rac
Ai o sãpatãmânã bunã, în care iei lucrurile uºor
ºi treptat. Ai grijã, chiar dacã nu te gândeºti,

totul are un anumit sens ºi trebuie sã ai o viziune de
ansamblu. Poþi obþine aproape tot ce vrei în aceastã
sãptãmânã, atât timp cât nu forþezi lucrurile. Norocul va fi
de partea ta atât timp cât îþi creezi o imagine bunã. 

Leu
Perioada urmãtoare este caracterizatã de
oportunitãþile profesionale care îþi apar în cale.

Respirã adânc ºi dupã ia cea mai bunã decizie. Încearcã
sã nu pui prea multã energie în probleme emoþionale. În
acelaºi timp, nu amesteca viaþa profesionalã cu cea
personalã. Mãnâncã sãnãtos, altfel riºti niºte indigestii.

Fecioarã
Vei reuºi sã faci ceva folositor nu doar pentru
tine, ci ºi pentru cei apropiaþi. Eºti foarte

sensibil la lumea din jur ºi la relaþiile cu ceilalþi ºi te simþi
pregãtit sã îþi aperi credinþele. Reuºeºti sã te mobilizezi
pentru a-þi termina treburile la timp. Vei avea sentimentul
cã trebuie sã faci totul pentru a obþine aprobarea unei
persoane apropiate.

Balanþã
Dupã oboseala ºi delãsarea de sãptãmâna
trecutã, reuºeºti sã te mobilizezi ºi sã îþi atingi

scopurile. Vei avea succese la unele teste sau examene pe
care trebuie sã le susþii ºi vei reuºi sã duci la capãt o
obligaþie mai veche, care îþi dãdea de furcã. La începutul
sãptãmânii partenerul sau cineva apropiat te va susþine ºi
þi se vor recunoaºte meritele.

Scorpion
Vei reacþiona la orice situaþie, pur ºi simplu nu
te poþi abþine sã nu comentezi sau da o replicã

acidã. Rutina nu îþi va da pace, însã vei reuºi cãtre mijlocul
sãptãmânii sã îþi gãseºti noi ocupaþii, care te vor antrena ºi
îþi vor da de lucru îndeajuns încât sã nu te mai simþi afectat
de tot ceea ce se întâmplã în jurul tãu. ªtii cine eºti ºi ce
vrei ºi recunoaºterea meritelor nu va întârzia sã aparã.

Sãgetãtor
Iei atitudine în aceastã sãptãmânã, vei trage
linia cu privire la comportamentul celor din jur.

Te vei distanþa de orice sau oricine ar putea sã te rãneascã
ºi te vei închide în tine. Mai bine sã vinã pe ceilalþi decât
sã îþi mai creezi complexe. Convinge-te ºi nu renunþa la
felul tãu de a fi doar pentru cã unii nu ºtiu sã aprecieze. 

Capricorn
Simþi cã ai multe de oferit, mai ales dacã stai
drept ºi îþi prezinþi ideile doar cui meritã

efortul. Viziunea ta pozitivã despre viaþã te va conduce
cãtre direcþii interesante. Vei fi curios, inventiv ºi cu o
capacitate deosebitã de exprimare. O perioadã bunã, de
care este cazul sã profiþi.

Vãrsãtor
Nu ai o sãptãmânã foarte bunã, deºi cei din jur îþi

vor invidia energia pe care o risipeºti pentru atingerea þelurilor.
Eºti ºarmant ºi inteligent ºi te manifeºti ca atare, dar o
supãrare mai veche te macinã ºi nu reuºeºti sã treci peste. 

Peºti
Esti curios ºi vrei sã afli cât mai multe lucruri,

cu privire la lumea care te înconjoarã ºi la persoanele
apropiate. În aceastã sãptãmânã preferi aventura ºi îþi
place sã o povesteºti ºi celor apropiaþi. 

HHOORROOSSCCOOPP RROOMMAANNOO
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Pulpe de pui
cu glazurã

de muºtar ºi
miere

Gata în: 30 min

Ingrediente
6 bucãþi ciocãnele de pui sau pulpe
1/4 ceaºcã sos de soia
1/2 linguriþã fulgi de chilli
2 linguri miere de albine
1 lingurã muºtar cu boabe
1 lingurã ulei de mãsline
1 praf sare ºi piper, dupã gust

Preparare
Învaþã sã prepari niºte pulpe de pui cu o

glazurã deosebitã, crocantã ºi aromatã, din
miere ºi muºtar franþuzesc. Vezi reþeta simplã
cu care vei vrãji toþi invitaþii, mai ales dacã
serveºti alãturi de orez sau legume.

Mod de preparare:
Încinge cuptorul la 180 de grade, foc

mediu.
Amestecã într-un castron mic sosul de

soia, fulgii de ardei iute, mierea, muºtarul,
uleiul de mãsline ºi sarea ºi piperul ºi freacã
energic, pânã se emulsificã grãsimile.

Pune copanele de pui într-un vas de yena
sau tavã de copt carne ºi toarnã sosul de soia
cu miere ºi muºtar deasupra. Poþi unge bine
pulpele de pui cu sosul din tavã, ca sã te
asiguri cã au un strat gros peste carne.

Dã la cuptor circa o orã, sau pânã ce carnea
de pe ciocãnelele de pui s-a copt bine.

Serveºte puiul cu glazurã de muºtar ºi
miere alãturi de o garniturã de orez fiert,
legume trase la tigaie sau pe grãtar.

S-aveþi
poftã bunã!

Sã halim bine
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Desi sunt blamati zilnic de mii de
oameni, tiganii au viata lor pe care si-
o traiesc dupa reguli stabilite cu
secole in urma si respecta dreptatea,
morala si bunul simt.

Gabor Lajos Lali (foto), un gabor cu
palarie si popular in comunitatea gaborilor
din Cluj Napoca, dezvaluie cateva dintre
principiile care ii ghideaza pe ei in viata,
informeaza Clujeanul.

Lajos a spus ca in comunitatea lor nu
exista stabor (n.red. judecata tiganeasca),
acesta fiind specific tiganilor din sud.

"Daca un tanar il loveste pe altul,
batranii comunitatii stau si judeca evitarea
unor consecinte mai grave, ajungerea la
violenta repetata. Apoi, tata tiganului face in
asa fel incat cei doi tineri sa se impace in
fata lui, iar fiul lui sa promita ca fapta nu se
va repeta", explica Lali.

Daca exista un conflict mai mare intre
doua familii de tigani, negocierile se fac
prin intermediari care au rolul de a prezenta
aspectele pozitive ale prieteniei care i-au
legat pana in acel moment. Aceste intalniri
de impacare au loc in parcuri, nu in baruri.

"Solul" este cel care povesteste ce mult
s-au ajutat cele doua familii in trecut,
reaminteste intamplari pozitive pentru a

sublinia ca incidentul actual nu trebuie sa
strice toata aceasta armonie. Daca vinovatul
refuza sa dea mana cu victima si ii da o
palma, parintii vor fi exclusi din
comunitate.

Rezolvam conflictele in mod pasnic
In cazul in care un bodyguard sau un

camatar (la modul general, "un extern")
bate un tigan, strategia se schimba. Mai
multi tigani merg la omul respectiv acasa,
"cu pace". "Incercam sa rezolvam treaba
amiabil si ii explicam asta individului, desi
el este cel vinovat", mai spune Lali.

Daca un tigan a lovit un "gadjo"
(netigan) va fi urmarit de intreaga
comunitate pentru a nu repeta greseala.

"Mai exista o situatie des intalnita: mai
multi gabori stau la o masa, intr-un local.
Un "netigan" intra si se leaga de unul dintre
ei. "Atunci noi tragem de << victima >> sa
nu se incaiere cu strainul. De ce? Pentru ca
a doua zi toti vor zice ca pe ala << l-au batut
tiganii >>, a mai spus gaborul.

Mai mult chiar, in aceasta comunitate se
respecta dreptul primului venit. Daca unul
se cearta cu sotia, ceilalti nu au voie sa o
seduca.

Un gabor cu pãlãrie dezvãluie
secretele þiganilor clujeni

Antonella Enache, fost viceprimar al
localitãþii Cetãþeni, în prezent consilier
local din partea PNL, a încreºtinat o
fetiþã de etnie romã, pe nume Izabela
Elena Onea, din satul Valea Cetãþuia,
judeþul Argeº. ,,Am fãcut acest gest
creºtinesc cu mare bucurie ºi din tot
sufletul. Pentru asta îi mulþumesc
Bunului Dumnezeu cã mi-a dat acest dar
sfânt care, sincer mãrturisesc m-a
emoþionat pânã la lacrimi. Voi face tot
ce-mi va sta în putere ca aceastã micuþã
sã aibã o viaþã mai bunã ºi, ca un
angajament personal, mã voi ocupa
personal de educaþia acesteia, pãrinþii
micuþei fiindu-mi elevi. A fost pentru
mine una din marile bucurii ale vieþii
mele, pânã în prezent! Îmi doresc din tot
sufletul ca acest copil sã nu fie primul

meu fin, ci sã mai urmeze ºi alþii. Taina
Sfântului Botez a fost sãvârºitã de
stareþul mânãstirii Cetãþuia,

protosingherul Modest, în prezenþa
multor copii ºi pãrinþi din comunitate de
romi", ne-a declarat Antonella Enache.

FFooss ttuu ll vv iicceepprr iimmaarr aa ll llooccaa ll ii ttãã þþ ii ii CCee ttãã þþeenn ii ,, AAnn ttoonneell llaa
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Florãresele s-au supãrat pe Oprescu
Supãrare mare în rândul

florãreselor din Bucureºti, dupã ce
primarul general Sorin Oprescu
le-a interzis sã mai vândã flori pe
principalele artere ale oraºului.
Edilul le-a spus cã chioºcurile lor
nu se încadreazã în noul peisaj
arhitectural al Capitalei. Chioºcu-
rile au dispãrut deja de pe por-

þiunea cuprinsã între Piaþa Universitãþii ºi Piaþa Romanã
ºi urmeazã sã se întâmple la fel ºi cu celelalte construcþii
similare de pe principalele bulevarde din Bucureºti.
Decizia de a înlãtura chioºcurile, pe motiv cã toate
strãzile principale vor fi reamenajate ºi vor fi pavate cu
piatrã, a stârnit supãrarea vânzãtorilor de flori. Aceºtia îl
acuzã pe Oprescu de interzicerea dreptului la muncã ºi de
discriminare etnicã, pentru cã majoritatea florarilor sunt
de etnie romã. Preºedintele Asociaþiei Florarilor din Ro-
mânia, Florin Georgescu, unul dintre principalii comer-
cianþi de flori din Bucureºti, spune cã îl va reclama pe
primar, în numele celor peste 1.000 de florari pe care îi
reprezintã. "Dupã ce ni s-a cerut sã amplasãm chioºcuri
de 8.000 de euro bucata pentru a putea vinde flori, acum
Oprescu vine ºi ni le dãrâmã. Ne demoleazã doar pe noi,
nu ºi pe vânzãtorii de ziare sau de cãrþi, care funcþioneazã
în aceleaºi zone. Este un abuz, ne discrimineazã etnic ºi
ne interzice dreptul la muncã. Vom protesta pentru drep-
turile noastre", spune fiul celebrei florãrese Bambina.
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La scurt timp dupa ce a anuntat ca va
ramane laSahtior Donetk pentru inca un
sezon, Mircea Lucescu este victima unui atac
fara precedent, dupa o declaratie pe care a
acordat-o zilele trecute. Mircea Lucescu a fost
desfiintat de unul dintre cei mai apreciati
comentatori TV din Rusia, Alexei Andronov,
potrivit publicatiilor din Ucraina. "Tiganul
este la fel. Un tigan plangacios!", a tunat
Andronov la adresa lui Mircea Lucescu.
Reactia dura a acestuia vine dupa ce Mircea
Lucescu a afirmat ca Andrei Rebrov nu este, in realitate, antrenorul principal al
lui Dinamo Kiev, intrucat totul este pregatit de unul dintre secunzii sai.

Atac violent la adresa lui Mircea
Lucescu: "Þigan plângãcios!"

C M Y K

Tragi-comedie
Situaþie tragi-comicã s-a înregistrat sãptãmâna trecutã pe

site-ul oficial al Primãriei Râmnicului. Imediat dupã ºedinþa
Consiliului Local de marþi, administratorul site-ului a schimbat
poza de la categoria "Primar" cu faþa primarului interimar (de
atunci!) Eduard Vîrlan, pentru ca numai dupã douã zile, dupã ce
a aflat cã prefectul Dumitru Cornoiu a atacat în contencios
administrativ deciziile Consiliului Local, acelaºi administrator
de site a purces la o "rocadã": poza lui Ion Gigi Matei i-a luat
locul pozei lui Eduard Vîrlan. Suntem siguri cã administratorul
site-ului va avea de mult lucru ºi în aceastã sãptãmânã, când sunt
aºteptate alte ºedinþe ale Consiliului Local de schimbare a
conducerii Primãriei Râmnicului….

Om strângãtor
Dacã data trecutã am scris despre veniturile nesimþite ale

"piticului atomic" Gheorghe Ioniþã, astãzi ne oprim atenþia
asupra unui alt consilier local - Vasile Cocoº -, care este ºi
viceprimar (încã) al Râmnicului. Acesta este un adevãrat
colecþionar de averi imobiliare, întrucât deþine 10 (zece)
terenuri în patru localitãþi: Pietrari - trei, Tomºani - cinci,
Vlãdeºti - unul, Costeºti - unul. Însã, adevãratul imperiu
imobiliar al lui Cocoº este în domeniul locuinþelor: douã
apartamente în Bucureºti, un apartament în Râmnicu Vâlcea,
trei case în Pietrari, patru case în Tomºani, plus o casã în
Vlãdeºti. Suprafaþa totalã a clãdirilor depãºeºte 865 mp ºi este
cam mult pentru o persoanã ce se pretinde social-democratã.
La toate acestea mai adãugãm conturi bancare de 3,3 miliarde
de lei vechi, acþiuni de 350 milioane de lei vechi, bijuterii de
5.000 euro, plus venituri în 2014 de peste 1,5 miliarde de lei
vechi (de la Arta Popularã, CECCAR Bucureºti, UCECOM,
CAR Carpaþi IFN, RAJDP Vâlcea, ETA, Primãria
Râmnicului, Topanel Production, Birou expertizã contabilã,
etc.).

Vrãjeli...
adevãrate!

Nu
putem
conta
pe ei Lucia Mãrgãritescu Luminiþa Apostolescu Antonie Ceauºu Adrian Buºu Nicu Constantin

ÎN MUREª SE POARTÃ
ÎN REGAT NU

P l ã c u þ ã
trilingvã (romanã,
maghiarã, rromã) la
Sanpaul, jud.
Mures. De bun simþ
ºi de luat aminte la
exemplul moral al
m a g h i a r i l o r ,
drepturile tale
trebuie sã fie ºi
respect pentru
drepturile celorlalþi.

Copilã de 15 ani din Arad, violatã ºi bãtutã cu bestialitate
în Ungaria. Familia ei se mutase în þara vecinã, dar acum
vrea cu disperare sã revinã în România

O minorã de 15 ani, care provine dintr-o
familie de arãdeni mutaþi de câþiva ani în
localitatea Bãtania (Battonya) din Ungaria, a
fost violatã ºi bãtutã de cãtre un vecin.
Pãrinþii fetiþei spun cã le era foarte bine în
þara vecinã, iar copiii s-au integrat foarte bine
la ºcoala de acolo, doar ei fac naveta zilnic la

Arad, unde ºi-au pãstrat locurile de muncã. Familia fetei spune cã nici nu
se gândea cã va trãi o asemenea dramã, iar acum toþi sunt hotãrâþi sã se
întoarcã în România. Localnicii din Bãtania povestesc cã agresorul face
parte dintr-o familie de þigani puºi mereu pe scandal, iar zilele trecute,
când adolescenta se întorcea de la ºcoalã, a fost luatã cu forþa de pe stradã
ºi dusã în casa acestora, unde a trãit clipe de coºmar. 

Moº Barbu Nouã a bãut ºi ºi-
a bãtut nevasta toatã viaþa.
Bolnav, în pragul morþii, s-a
pocãit ºi s-a vindecat. Asta-i
legenda care circulã în cea mai
sãracã zonã din judeþul Iaºi, în
comuna unde 3.000 de þigani
trãiau în bordeie ºi furau tot ce

prindeau. Acum, toþi sunt
penticostali iar duminicã încã 50
s-au botezat în apa mâloasã a
Voineºtiului. Într-o râpã, sute de
gurã-cascã s-au adunat ca într-
un amfiteatru antic sã priveascã
minunea. Pe malul celãlalt, 50
de suflete chinuite, altãdatã

condamnate la supravieþuire
prin violenþã, strigau ºi
plângeau de li se scuturau
veºmintele albe. Flãcãi voinici,
numai buni de bãtãie în
discotecã, vãrsau lacrimi de
pocãinþã într-un pârâu pânã
când un ºarpe a ieºit spre ei. 

1.000 de þigani urlând din toþi bojocii: „Glorie, osana, mãrire!”. Cum s-au
fãcut mieluºei sectanþi cei mai fioroºi oameni din vãgãunile Moldovei

Poate stiti povestea ursului brun care, odata
ajuns la Polul Nord, este ridiculizat de fratii sai
de acolo din cauza ca are o blana de alta culoare.
Animalul nu intelege de ce a perceput ca fiind
un intrus, avand in vedere ca nu se simte diferit.
Insa un act de curaj din partea lui intoarce
prejudecatile comunitatii, iar el este intampinat
cu scuze si cu un loc de cinste printre ceilalti.
"Doar faptele conteaza" - asta e morala. Nu, nu
este doar o simpla poveste de adormit copiii, ci
o lectie de viata, impachetata simplu si frumos
pentru elevii din orasul prahovean Boldesti-
Scaeni. Rrom cu job bine platit la Londra, inapoi
in saracie, pentru a-si ajuta semenii din Romania
In acest mod ei invata ca discriminarea nu e o
solutie si ca toti suntem egali, indiferent de
culoarea pielii, sorginte, sex sau orice alt
criteriu. Amnesty International critica Romania:
Probleme legate de rromi, CIA si minoritati
sexuale.

Premiera în România: Special pentru
rromi, o clãdire eco unicat

Partida Rromilor, alãturi de voluntari strãini


