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Vaideeni,
comuna
tradiþiilor
pãstrate cu
sfinþenie

Cazul de rasism de zilele trecute nu
are nimic nou, e un fenomen

continuu, doar cã ne prefacem cã nu existã,
deºi îl suferim din copilãrie ºi ºtim cã ºi
copiii noºtri îl vor suferi. A accepta
rasismul, umilinþa este ceva specific
þiganilor, nu rromilor, þine de diferenþa
dintre a trãi în genunchi ºi a fi vertical,
demn. Nu se poate schimba nimic, blocajul
vine din partea elitelor, care nu vor sã-ºi
piardã privilegiile, de aceea fac "ciocu mic"
ºi sluj. Ce este liderul, EROU sau ZEROU?
Sau BOU? Niºte nemernici!

Þiganii exemplificã prostia lui Marx,
dupã care trebuie sã ne despãrþim de

trecut râzând, uitându-l. Or cine-ºi uitã
trecutul, îl va repeta, "viclenia raþiunii",
spune Hegel, este de a ne împlini mai
degrabã erorile, ca învãþãturã de minte,
pentru cã memoria istoriei este contiinþã,
raþiune, gândire treazã. "A face planul ca

þiganul" este ceea ce face diferenþa între
gagii ºi þigani, diferenþa dintre (1)
improvizaþia/ provizoriul vieþii ºi (2)planul de
viaþã gândit pe termen lung. Dintre a trãi
dupã reguli personale ºi instinct/inimã
(imanenþã) sau dupã reguli stabilite în
comun ºi minte (transcendenþã).

Cultura þigãneascã e preocupatã doar
de burdihan, joacã din buric cu foc,

cântã la þãrani ºi mârlani, ghiceºte ºi
ºmechereºte. Politic, duce þucalul,
pupincurist, pentru foloase personale,
tradiþia memoriei sale e pânã la cel mult
bunici, cam atâta minte are! Deaceea,
spune Nicolae Gheorghe, "þiganul nu poate
fi rrom. Om, poate da. Dar tolerat ca o
specie, ca un fel de formã de subom!" Asta,
pentru cã þiganul nu e preocupat de
demnitate sau libertate, are mentalitate de
slugã, doar biciul ºi palma peste bot îl
dreseazã. pe loc.
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Mass-Media
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Cel puþin 80 de elevi au acuzat, în
ultimele douã sãptãmâni, simptome
ale toxiinfecþiei alimentare în urma
consumului de produse distribuite în
cadrul programului guvernamental
"Lapte ºi corn", mulþi dintre aceºtia
ajungând la spital pentru îngrijiri
medicale.

Primele cazuri au apãrut în data de 23
noiembrie, adicã în prima zi în care în
unitãþile de învãþãmânt din judeþ au fost
distribuite lapte ºi corn, iar cel mai recent caz
a fost înregistrat, vineri, la un liceu din
Breaza, 23 de elevi din ciclul gimnazial
prezentând diverse simptome asociate
toxiinfecþiei alimentare, 12 dintre ei fiind
transportaþi la Secþia de boli infecþioase a
Spitalului Judeþean de Urgenþã (SJU) Ploieºti
pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Dupã primele douã zile ale programului,
distribuirea laptelui ºi a cornului a fost sistatã
temporar pânã la aflarea rezultatelor
analizelor de laborator efectuate pe mostrele
prelevate de autoritãþi.

Conform unui comunicat de presã emis,
sãptãmâna trecutã, de Prefectura Prahova, în
urma analizelor de laborator efectuate de
DSVSA Prahova s-a constatat cã loturile de
lapte incriminate au fost corespunzãtoare
consumului uman la producãtor, în timpul

controalelor fiind însã depistate
neconformitãþi privind respectarea lanþului
termic pe timpul transportului ºi depozitãrii
produselor la beneficiari.

Astfel, rezultatele analizelor efectuate pe
probele de lapte pasteurizat prelevate de la
ºcolile "Elena Doamna" ºi "Sfântul Vasile"
din Ploieºti, dar ºi de la un distribuitor au
arãtat cã laptele este necorespunzãtor din
punct de vedere microbiologic la parametrul
Enterobacteriacee.

"Þinând seama de cele constatate,
autoritatea contractantã - Consiliul Judeþean

Prahova - va relua derularea programului
guvernamental lapte/corn la nivelul judeþului
Prahova, iar pentru a elimina orice
posibilitate de depreciere a produselor, se va
distribui numai lapte UHT, ce nu necesitã
condiþii restrictive de temperaturã la
transport ºi depozitare', informa Prefectura
Prahova.

Astfel, programul a fost reluat vineri, iar
în aceeaºi zi au apãrut noi cazuri de
îmbolnãviri înregistrate la Breaza.

În urma verificãrilor, autoritãþile au
aplicat amenzi în valoare de 5 700 de lei.

7 dosare penale, dupã îmbolnãvirea
a cel puþin 80 de eleviÎn cãutarea ºcolarilor

pierduþi: "Doamne, aº vrea
sã-mi ajut copilul la lecþii,
dar nu pot!"

Suntem la marginea Calaraºiului, în Oborul
Nou. Aici sunt romii sãraci ºi romii-turciþi. Greu
de spus cum devine tradiþia cu turciþii ºi cum de, la
intrare, a apãrut o moschee nouã, cu minaret. Mai
simplu de explicat e tradiþia cu sãracii..n marea de
case de chirpici ºi þãrânã, o insulã de "civilizaþie" -
o casã modernã, cu curte aranjatã, gard din fier
forjat. La interior, gresie, baie curatã, camerã cu
calculatoare. E Centrul Comunitar, fãcut acum 10
ani cu finanþare europeanã ºi de la Banca
Mondialã. În clasa cu calculatoare intrã Ancuþa,
Narcisa, Gicuþa, Claudia - fiecare cu un copil în
braþe ºi încã unu' atârnat de fuste. Mai au acasã cel
puþin doi. Vorbeºti cu patru tinere ºi nu poþi sã nu
te gândeºti cã, prin ele, vorbesc, de fapt, 18 copii!
Tinerele de 20-30 de ani au avut ºansa de a se
întoarce la ºcoalã prin programul "Cu mic, cu
mare, din nou la ºcoalã!", cofinanþat din fonduri
europene ºi implementat în 13 ºcoli de cãtre
Asociaþia C4C - Communication for Community
ºi Inspectoratele ªcolare din judeþele Cãlãraºi,
Gorj ºi Prahova ,

O tânãrã de etnie romã din
Botoºani a ajuns cunoscutã
dupã ce a postat un clip pe
Internet

Este vorba despre Perla Scripcariu, tânãra
care s-a fãcut remarcatã prin inteligenþa sa ºi prin
faptul cã a fost admisã la cinci universitãþi de top
din Marea Britanie. Clipul realizat de
botoºãneancã a ajuns pe pagina oficialã a
Ambasadei Americii ºi a strâns zeci de
vizualizãri, scrie botosaneanul.ro. "Bunã, sunt
Perla. Cu toate cã m-am confruntat cu numeroase
situaþii discriminatorii ºi de multe ori am fost
privitã cu superioritate datoritã faptului cã sunt de
etnie romã, aceste situaþii nu m-au împiedicat sã
îmi doresc sã obþin cât mai mult ºi sã mã dezvolt
atât din punct de vedere educaþional, cât ºi
profesional. De aceea îmi doresc sã mã implic în
dezvoltarea comunitãþilor de romi ºi a imaginii
eronate pe care mulþi dintre noi o avem în
societate. Îmi doresc sã vãd cât mai mulþi tineri
implicându-se în îmbunãtãþirea comunitãþilor lor
indiferent de mediul din care aceºtia provin", este
mesajul tinerei.

Raportorul special
al ONU pe probleme
de sãrãcie ºi drepturile
omului efectueazã o
vizitã de 10 zile în
România, timp în care
va evalua eforturile
depuse de Guvernul
român pentru
eradicarea sãrãciei,
precum ºi implicarea
autoritãþilor în
respectarea drepturilor
omului. Philip Alston

va analiza situaþia romilor, persoanelor cu dizabilitãþi ºi a copiilor
din România, grupurile cele mai vulnerabile din societate.

De altfel, înaintea vizitei, Alston a remarcat cã peste 70% dintre
etnicii romi trãiesc "sub limita sãrãciei", iar drepturile lor sunt
încãlcate, prin evacuãri forþate ºi abuzuri ale poliþiei. Raportorul ºi-
a arãtat îngrijorarea ºi faþã de modul în care sunt tratate persoanele
cu dizabilitãþi din România.

Alston a mai arãtat ºi cã "pentru a respecta ºi proteja drepturile
omului în rândul celor mai vulnerabili, este nevoie de voinþã
politicã. Sunt foarte interesat sã aflu cum abordeazã România aceste
probleme prin politicile guvernamentale, cheltuielile publice ºi prin
instituþiile sale".

Cel mai recent raport care analizeazã situaþia drepturilor omului
în România este celpublicat anul acesta de Departamentul american
de Stat, pe anul 2014, ºi a reþinut grave încãlcãri ale drepturilor în
rândul grupurilor vulnerabile, mai ales asupra romilor. De
asemenea, raportul a reþinut cã instituþia Avocatul Poporului este
inactivã, "în ciuda numãrului mare de angajaþi", în timp ce Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii (CNDC) a fost apreciat
ca fiind eficient.

Guvernul, sub lupã.
Raportorul ONU pe drepturile
omului vine în România

Comunitatea care a înlocuit cerºitul
ºi furatul cu prelucrarea lemnului:
meºteºugul care þine în viaþã o
localitate din Bistriþa-Nãsãud

Budacu de Sus este
una dintre localitãþile
din Bistriþa-Nãsãud cu
populaþie preponderent
romã. În ciuda
prejudecãþilor care
însoþesc aceastã etnie,
puþini sunt cei care au
probleme cu legea în
Budacu de Sus sau care
sunt prinºi pe la cerºit.
Întreaga comunitate a fost "salvatã" de muncã, mai exact de un
meºteºug, care a fost lãsat din generaþie în generaþie, asigurându-le ºi
în momentul de faþã pâinea celor mai tineri din comunã.    De secole
romii din Budacu de Sus se "joacã" cu lemnul, pe care-l transformã
în linguri, vase, cozi de unelte, coºuri, scãri sau mãturi. Folosesc
uneltele pe care le foloseau ºi strãbunicii lor acum un secol,
uºurându-ºi totuºi munca cu ajutorul instrumentelor moderne.    Pe
Augustin Bucºa, un rom de 49 de ani, îl gãsim într-una din camerele
cãsuþei sale cocoþate pe un deal din Budacu de Sus. Camera îi este ºi
bucãtãrie ºi dormitor ºi atelier. Acolo, în mijlocul camerei, cu
televizorul mergând în "surdinã", îºi desfãºoarã bãrbatul activitatea,
care l-a ºi costat un deget în urmã cu câþiva ani.    "De patru generaþii
tot cu asta ne ocupãm. Am fãcut ºi linguri ºi vase, dar nu se mai cer,
nici nu mai avem scule pentru ele. Acum facem cozi de secure,
târnãcop, coasã. Le dãm pe la târguri. Luãm între 3 ºi 5 lei pe o astfel
de coadã", precizeazã Augustin Bucºa în timp ce lucreazã de zor la
o coadã se secure.  A început la 14 ani, mânat de…necaz   Spune cã
face asta de la 14 ani, dupã ce a crescut în casã cu acest meºteºug.
Întrebat ce l-a determinat sã se apuce de treabã la o vârstã aºa
fragedã, mãrturiseºte cã necazul ºi lipsurile au fost cele care i-au
"construit" dorinþa de muncã.

Pe scurt
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Adevãrul este o eroare exilatã în
eternitate. Dorinþa de singurãtate nu este
altceva decât o deghizare a egoismului.
Faþã de trecut trebuie sã fii mai subiectiv
decât faþã de noii rromii . Nu vreau sã
spun cã trebuie mereu sã câºtigi, dar
încrâncenarea prea mare, dorinþa de a
învinge, te face sã nu mai simþi
delicateþea inefimabilului atunci când îþi
dai seama cã ai greºit enorm. 

Poate o simplã coincidenþã în momentul pe
care proiectul primarului Baluta ºi-l propune ºi
doreºte reconsiderarea educaþiei rromilor din
Vaideeni care contrapun esenþialul în procesul
de educaþie ºi se aduc argumente pro ºi contra.
Singura problemã este cã persoanele, din
punct de vedere psihic, în esenþa cunoaºterii ºi
sã nu deformeze ºi sã-i contrapunã pe aceºtia.
Motiv pentru care rromi rudari trebuie sa se
gândeascã la emanciparea. Lor dorinþa de a
rãmâne liber este singura cale de a rãmâne în
adevãr ºi nu în minciunã. Cum traiesc ei?
Primarul Baluta trebuie sale costruiasca casele

cum a promis. 
Primarul trebuie sã fie mai curajos ºi sã-ºi

impunã punctul de vedere. Dar oare, mai
existã respect între oamenii? Ura ºi invidia
care planeazã astãzi în plinã crizã, resimþitã de
rromii si romani. Limita lichelismului, mai

ales practicat de multi primari din Romania din
comune si orase dureros resimþitã de romani si
romii aceasta luciditate corectã îl face pe
domnul primar Baluta un posibil model de
urmat. Cu cât devii mai inteligent, îþi dai seama
cã totul este posibil.

DE CE AR TREBUI SÃ-L RESPECTÃM
PE PRIMARUL ACHIM BALUÞÃ

Peste 3.000 de candidaþi s-au
înscris anul acesta la admitere la
ªcoala de Agenþi de Poliþie
"Vasile Lascãr" din Câmpina,
informeazãMediafax.

Anul acesta concurenþa de
peste ºase candidaþi pe un loc este
mai mare decât anii trecuþi, când
pentru un loc se înscriau în medie
cinci candidaþi, a declarat
purtãtorul de cuvânt al acestei
unitãþi de învãþãmânt, Valeriu
Simion.

Din totalul de 3.201 candidaþi
de anul acesta, 1.047 sunt femei ºi
2.154 sunt bãrbaþi. Femeile au
susþinut deja probele eliminatorii,

iar în urma testelor medicale ºi
fizice au rãmas în concurs 379 de
candidate. În prezent se
desfãºoarã probele fizice pentru
candidaþii bãrbaþi.

Concurenþii la ºcoala de agenþi
de poliþie trebuie sã treacã teste de
alergare vitezã pe o distanþã de 50
de metri, femeile trebuind sã nu
depãºeascã 8,1 secunde, iar pentru
bãrbaþi limita de timp fiind de 7,2
secunde. A doua probã fizicã o
reprezintã aruncarea mingii
medicinale, femeile trebuind sã
arunce o minge cu greutate de
douã kilograme, iar bãrbaþii cu
greutate de patru kilograme pe o

distanþã de cel puþin ºapte metri,
iar a treia probã fizicã este cea de
rezistenþã pe o mie de metri, care
trebuie parcurºi în trei minute ºi

45 de secunde de cãtre candidaþii
bãrbaþi, limita de timp pentru
femei fiind de patru minute ºi zece
secunde.

NNuummããrr RREECCOORRDD ddee îînnssccrr iieerr ii llaa
ªªccooaallaa ddee PPooll ii þþ iiee ddee llaa CCââmmppiinnaa

Arhiepiscopia Craiovei a fãcut
ºcoalã "de elitã" din banii
destinaþi sãracilor

Arhiepiscopia Craiovei a primit, în 2016
fonduri europene de aproximativ 650.000 de
euro pentru reabilitarea ºi modernizarea unui fost
liceu agricol. Clãdirea, aflatã în comuna
Grãdinari, judeþul Olt, urma sã fie folositã de
instituþia bisericeascã pentru a oferi servicii
sociale ºi educaþionale cãtre 500 de copii din
localitate. Arhiepiscopia Craiovei a încasat banii,
prin Programul Operaþional Regional - Regio, a
modernizat imobilul, însã i-a schimbat destinaþia
asumatã prin contractul cu autoritãþile europene.
Astfel, în clãdire funcþioneazã acum Colegiul
Naþional de Fete "Buna Vestire", o ºcoalã
gimnazialã cu internat care asigurã educaþia
pentru numai 12 eleve. Ca sã fie acoperitã din
punct de vedere legal, Arhiepiscopia Craiovei a
apelat la un truc: ºcoala gimnazialã îºi desfãºoarã
activitatea în sãlile destinate în acte centrului
social multifuncþional. Dotãrile cumpãrate pe
bani europeni sunt folosite pentru necesitãþile
Colegiului de Fete, dar în cazul unor verificãri
sunt prezentate ca aparþinând în continuare de
centrul social.

Satul de romi de pe Valea
Bãiaºului în pericol de a fi luat
de ape

Un cãtun din comuna Racoviþa, care se aflã pe
malul râului Bãiaºu, se aflã în pericol de a fi
"mãturat" de apele râului, în cauzul unei viituri ºi a
topiri zãpezilor, potrivit În aceste condiþii, primãria
Racoviþa a cerut de urgenþã Administraþiei Apelor
Române sã aibã în vedere amenajarea albiei râului
Bãiaºu. Primarul din Racoviþa, Sonia Iliescu, a
explicat cã râul Bãiaºu a erodat malurile ºi albia
acestuia s-a apropiat periculos de mult de curþile
oamenilor, astfel cã gardurile a multor persoane
sunt "în aer". "Vremea caldã a angrenat topirea
zãpezilor sus la munte ºi nivelul apei a început sã
creascã. Este chiar aici la vârsarea în râul Olt. Se
impune de urgenþã ca cei de la ABA Olt sã
pregãteascã un plan de regularizare a albiei râului
Bãiaºu pentru a nu se repeta tragedia de acum un
an de la Vaideeni. Cãtunul poate fi mãturat cu totul
la o viiturã mai mare a acestui râu", a mai spus
Sonia Iliescu. Râul Bãiaºu este un afluent principal
al Oltului, care izvorãºte din Munþii Cozia ºi care
adunã astfel apele din torenþi ºi pârâurile pe o
lungime de 20 de km înainte de vãrsare. În mai
multe puncte acesta deja a afectat platforma
drumului judeþean Racoviþa - Periºani, fiind afectat
un sens de mers. În cãtunul din Racoviþa locuiesc
aproximativ 100 de familii (romanialibera.ro)

Vocea Romilor

Fundaþia Dezvoltarea Popoarelor (FDP) a
finalizat implementarea proiectului de
economie socialã "SuccES Întreprinderi
sustenabile pentru incluziune". Proiectul s-a
derulat pe o perioadã de 12 luni, începând cu
octombrie 2014, fiind cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor

2007-2016, cu un buget total de
2.426.893,56 lei.

În urma desfãºurãrii proiectului, FDP a
ajutat 158 de persoane din grupuri sociale
vulnerabile sã-ºi gãseascã un loc de muncã
prin serviciile de ocupare. Printre beneficiarii
acestor servicii majoritatea au fost persoane de
etnie rromã (37), persoane cu dizabilitãþi (36)
ºi femei în situaþii de risc (36). De asemenea,

serviciile de ocupare s-au adresat celor care au
abandonat de timpuriu ºcoala (23), tinerilor de
peste 18 ani care pãrãsesc sistemul
instituþionalizat de protecþie (19) ºi persoanelor
din familii cu mulþi copii (7).

O parte importantã a proiectului a fost
reprezentatã de înfiinþarea ºi dezvoltarea

structurilor de economie socialã. Aceste
structuri au ca scop creºterea incluziunii
sociale pentru persoanele defavorizate prin
crearea de locuri de muncã în cadrul unor
afaceri sustenabile.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, FDP a
dezvoltat patru întreprinderi sociale. Douã
dintre acestea Proiect Mozaic Ilfov (Popeºti
Leordeni) ºi SC FDP Store Team Cluj au fost
create în 2012. Alte douã au fost create ºi
dezvoltate în ultimul an - FDP Dambovita
(Cojasca) ºi Prest Com Pavaj Arad (Sântana).
În cadrul acestor 4 organizaþii, pe parcursul
proiectului, au fost create 22 de noi locuri de
muncã, din care 16 pentru persoanele din
grupuri vulnerabile ºi menþinute încã 11 locuri
de muncã create anterior.

FDP a creat zeci de locuri de muncã pentru persoanele vulnerabile
din România prin dezvoltarea unui grup de întreprinderi sociale
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Porunca a 7-a din Decalogul
liberalilor se referã la "Atitudini
discriminatorii". Astfel, cel care va
candida sub sigla PNL trebuie "sã
nu fi avut declaraþii sau atitudini
rasiste, ºovine, xenofobe sau
discriminatorii constatate prin
hotãrâri definitive". 

Iar dacã actualul primar al
Timiºoarei, favorit clar pentru un nou
mandat, îndeplineºte pânã acum toate
celelalte criterii, Nicolae Robu picã
testul de integritate al PNL din cauza
punctului 7, edilul fiind amendat de
Consiliul Naþional de Combatere a
Discriminãrii pentru o postare despre
"modernizarea þiganilor", pe Facebook.
Sancþiunea a fost menþinutã de o
sentinþã a Curþii de Apel Timiºoara,
rãmasã definitivã dupã ce Robu a
renunþat sã mai continue procesul într-
o fazã superioarã. În ciuda sentinþei
definitive, Nicolae Robu considerã cã
punctul 7 al listei cu criterii de
integritate nu i se aplicã pentru cã "altul
este spiritul, fiind vorba de procese pe

aceastã temã deschise în urma unor
plângeri penale". Preºedinte al PNL
Timiº ºi vicepreºedinte la nivel
naþional, Nicolae Robu a spus cã
punctul 7 va fi reformulat. "Textul în
ansamblu va fi reformulat pentru a nu
rãmâne loc de controverse pe
interpretãri. Nimeni nu a avut în vedere
afirmaþii ironice, în mod clar nefãcute
la adresa unei categorii etnice, ci la
adresa unor indivizi, pentru nãravurile
lor, nu pentru etnie", a precizat Robu

pentru "Adevãrul". "Ar fi culmea
culmilor ca eu sã nu fiu agreat ca ºi
candidat al PNL pe motiv cã m-am luat
de câþiva þigani, ºi nu etnie, în
ansamblul lor ºi i-am ironizat  în
privinþa contribuþiilor lor la bugetul de
stat care sunt mult mai mici decât
averile pe care le au. Dacã o astfel de
atitudine sarcasticã câtorva indivizi, nu
a etniei în ansamblul ei, ce sã mai
discutãm. Nu am nicio neliniºte", a
spus Robu.

Favorit pentru un nou mandat, primarul
Timiºoarei picã testul de integritate al
PNL din cauza "þiganilor"

Doresc înfiinþarea unui
teatru rom de stat

Presedintele Asociat iei Culturale „Amphitheatrrom“,
Sorin Aurel Sandu, doreste infiintarea unui teatru rom de stat
finantat de la buget, proiectul fiind realizabil in maxim cinci
ani. Sorin Aurel Sandu este cel care a regizat, tradus si adaptat
piesa „Onoapte furtunoasa“ in limba romani fiind pentru
prima data cand aceasta piesa se joaca la un Teatru National si
exista posibilitatea infiintarii unui „teatru al romilor“, el
amintind ca in Rusia exista o astfel de institut ie de 100 de ani,
iar in fosta Iugoslavie a initiat un astfel de proiect prin anii ’70.
„Sa existe Teatrul Rom de Stat din Romania, ca institutie de
cultura finantata de la bugetul de stat. Cum stiti teatrul are
functia de a-l innobila pe om. Exista aceasta nevoie de cultura,
de teatru pentru romi. Si acest spectacol este un eveniment
care are mare importanta sociala pentru ca ridica stima de
sine“ a spus Sorin Aurel Sandu. „Daca nu va exista un Teatru
Rom de Stat in Romania, atunci cu siguranta va exista o trupa
de teatru care va performa in limba romani, invitata si in
strainatate. Primii pasi si ceimai grei au fost facuti. Ne trebuie
doar o hotarare de guvern si bani alocati“, a mai declarat
presedintele asociat iei culturale „Amphitheatrrom“.
Presedintele Asociatiei Partida Romilor „Pro-Europa“,
deputatulNicolae Paun si-a exprimat sprijinul in realizarea
acestui proiect.

Preºedintele Partidei Romilor PE,
consilierul judeþean Emil Neia Lãcãtuº, a
predat Bibliotecii Judeþene "George
Coºbuc" un numãr de 80 de reviste
dedicate etniei din care face parte:
"Kestiuni Rome - O Incursiune în cultura,
istoria ºi tradiþiile romilor". E vorba de un
nou concept editorial ºi grafic ce aparþine
Talidei Stãnicã.

De asemenea, pe rafturile Bibliotecii
Judeþene vor poposi ºi ºase volume ale
unei cãrþi scrise de preºedintele Partidei
Romilor PE, deputatul Nicolae Pãun ºi
Constantin Pavel - "Romii".

Mai mult, în urma discuþiilor dintre

Neia Lãcãtuº ºi directorul Bibliotecii
Judeþene, preotul Ioan Pintea, în
programul de activitãþi bugetate pentru
anul viitor al Bibliotecii Judeþene va
exista ºi un simpozion dedicat acestei
etnii.

"Pãrintele Pintea mi-a sugerat cã
evenimentul dedicat culturii rome se va
putea chema "Istorie, Culturã ºi Tradiþii
rome" , simpozion în cadrul cãruia vom
organiza dezbateri pe acest subiect,
lansãri de carte ºi proiecþii de filme", a
spus Emil Neia Lãcãtuº.

El a mai precizat cã a predat revistele
ºi cãrþile respective în speranþa cã foarte

mulþii cititori ai Bibliotecii Judeþene vor
dori sã afle lucruri interesante despre
istoria romilor sau obiceiurile etniei din
care face parte, se aratã într-un comunicat.

Emil Neia Lãcãtuº a donat Bibliotecii
Judeþene reviste ºi cãrþi dedicate etniei rome

Au fost acordate urmãtoarele premii:
Categoria "Educaþie": Lucian

Cherata, inspector pentru minoritãþi la
ISJ Dolj;

Izabela Tiberiade, olimpicã
internaþionalã, studentã SNSPA;

Categoria "Culturã": Mihaela
Pãtran, studentã UMF Craiova;

Gabriel Iustinian Boancã, Isaura
Tiberiade, Maria Alexandra Feraru,
Alexandru Iulian Camen, elevi ai
Liceului de Arte "Marin Sorescu" din
Craiova;

Sandu Viorel Curt, doctorand,
grafician sculptor;

Categoria "Iniþiative pentru romi":
Daniel Rãdulescu, preºedinte Asociaþia

"Sastipen"
Nelu Pavel, preºedinte Asociaþia

Partida Romilor "Pro-Europa", Gorj;
Categoria "Implicare instituþionalã":

Lia Olguþa Vasilescu, primar municipiul
Craiova;

Ion Prioteasa, preºedinte CJ Dolj;
Ion Cãlinoiu, preºedinte CJ Gorj;
Aladin Georgescu, preºedinte CJ

Mehedinþi;
Paul Stãnescu, preºedinte CJ Olt;
Categoria "Sport": Miclescu

Martini, Pavel Neluþ, Toboºaru Cosmin,
Valentin Armand Nicolae, Vasilicã
Armand Alexandru;

Categoria "Supravieþuitori Holo-
caust": Marin Constantin, Silidor Didilã;

Categoria "Pakiv": in memoriam,
Dumitru Nicolae, fost preºedinte
Asociaþia Partida Romilor "Pro-
Europa", Dolj.

GGaallaa ddee eexxcceelleenn þþãã ppeenntt rruu rroommii llaa CCrraa iioovvaa

Tabãrã ilegalã de
romi la doar cinci
minute de Piaþa Mare

De câteva sãptãmâni mai mulþi romi au ridicat o tabãrã ad-
hoc pe terenul viran din capãtul strãzii Fabricii, pe terenul
rãmas în urma fabricii Simerom.

Ei plâng, la propriu, ºi anunþã cã sunt doar douã familii
foarte sãrace ºi amãrâte, însã vecinii au cu totul altã pãrere ºi
spun cã seara se adunã peste 20 de romi, din mai multe zone
ale Sibiului ºi cã existã chiar suspiciunea de prostituþie.

"În urma cu câteva zile, în incinta fostei SC Simerom, în
imediata vecinãtate a gardului cu strada Fabricii, s-a stabilit un
grup de þigani. Aceºtia împrãºtie pe domeniul public gunoaiele
din pubelele plasate în spaþiul amenajat pe strada Fabricii,
rãstoarnã pubele ºi chiar au distrus parþial împrejmuirea zonei
destinatã colectãrii gunoiului. Totodatã sunt crescuþi minori în
vârstã de câþiva ani, în condiþii total improprii, într-un mediu
mizer ºi insalubru, lipsiþi de cea mai micã noþiune de educaþie",
spune Bogdan Nica, unul dintre sibienii care locuieºte pe
strada Fabricii.
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"Pe data de 22 decembrie am fost
chematã de domnul cancelar Dragoº
Tudorache în urma cererii mele
pentru concediu de odihna sã îmi
cearã demisia. I-am spus cã am
dreptul la concediu de odihnã ºi i-am
spus cã, înainte de a vorbi de
demisie, sã îmi semneze concediul
de odihnã care era de pe 23
decembrie pe 8 ianuarie. 

A afirmat, în ideea cã trebuie sã îmi dau
demisia, cã nu îmi reproºeazã nimic
profesional, pentru faptul cã suntem prea
mulþi romi în Guvern. De fapt dânsul a
folosit cuvântul þigani. Eu în demisie am
scris motivul demisiei: cã din respect pentru
minoritate, cã suntem prea mulþi romi în
guvern ºi nu prezint încredere. Am plecat în
concediu de odihnã pânã pe 8 ( ianuarie-
n.r.), dânsul mi-a spus "pe 10 când veniþi sã
vã daþi demisia", 10 era duminicã. Am fost
în concediu de odihnã pânã pe data de 13 ºi
pe 14 mi-am scris demisia.Mi-a încãlcat
dreptul la demnitate ca femeie romã, ca
activist rom ºi ca demnitar într-o instituþie a

statului român", a afirmat Varga la
Antena3. Guvernul are însã o altã variantã.
"Demisia doamnei Consilier de Stat Dana
Varga a fost depusã premierului ieri, Prim-
Ministrul neavând încã oportunitatea de a o
studia ºi de a se pronunþa în ceea ce
priveºte acest act unilateral. Declaraþiile
doamnei Varga din presã ºi din textul
demisiei nu sunt împãrtãºite de Premier sau
de ªeful Cancelariei. Pe fondul atribuþiilor
acoperite de doamna Dana Varga trebuie

menþionat faptul cã, în noua configuraþie a
Cancelariei Prim-Ministrului, problematica
romilor se regãseºte acum integratã în
cadrul Departamentului de politici privind
incluziunea socialã ºi drepturile omului", se
aratã într-un comunicat al guvernului. "Nu
existã acest tip de abordare
discriminatorie" Premierul Dacian Cioloº a
reacþionat personal. "Am vãzut cã ºi-a
depus demisia, nu am vãzut aceastã
demisie.

Scandal rasial la Guvern. Un consilier
acuzã: "Mi-a încãlcat dreptul la demnitate
ca femeie romã". Ce spune Dacian Cioloº

Romo Sapiens, care vorbeºte
despre discriminarea romilor în
societatea româneascã ºi
problemele de integrare în cea
germanã, este a doua colaborare a
Alinei Nelega cu Réka Kincses -
ele fiind coautoare ale textului ºi
coregizoare ºi la Double Bind,
spectacolul despre relaþiile
interetnice din Tîrgu-Mureº
produs anul trecut de Naþionalul

local. Chiar dacã procesul de lucru la cele douã producþii a fost
asemãnãtor în multe puncte (un timp de lucru extins, dezvoltarea pornind
de la improvizaþii, inexistenþa unui text scris anterior), Double Bind
foloseºte elemente de devising inexistente în Romo Sapiens (multe
momente din spectacolul despre unguri ºi români sînt construite pornind
de la actori, iar autoreferenþialitatea joacã un rol important).

Trebuie spus ºi cã Double Bind ºi Romo Sapiens sînt primele
abordãri ale unor practici documentare (inclusiv tehnica verbatim -
reproducere a textului respectînd modul în care a fost el redat de
intervievat) pe teme sociale în creaþia de dramaturg ºi regizoare a Alinei
Nelega, ca ºi prima ei colaborare coauctorialã - ceea ce, în plan direct, are
un efect vizibil asupra limbajului scenic, epurat, mult mai direct, cu o
scriiturã mult mai puþin vizualã ºi mai "concretã". Iar spre deosebire de
Double Bind, spectacolul despre discriminarea romilor e construit mai
puþin pe o negociere ºi mult mai mult pe expunerea cumulativã a unei
multitudini de feþe ale intoleranþei. Rezultat al unei coproducþii
internaþionale, Romo Sapiens are în distribuþie actori germani, români ºi
romi, fiind vorbit în cele trei limbi respective, cu o distribuþie interesantã
a utilizãrii lor (actorii romi joacã ºi-n românã, ºi-n romani; existã o scenã,
despre un curs introductiv de germanã, în care limba participanþilor la
curs nu are nici un rol, tocmai pentru cã în centru se aflã un eºec de
comunicare). Astfel, germana e limba "ajutorului" ºi a inaccesibilei
birocraþii, o limbã a strãinului bine intenþionat, dar care se loveºte
invariabil de ratarea propriului avînt voluntarist, romani e limba identitãþii
asumate, iar româna (atunci cînd nu e idiomul funcþional de comunicare)
- limba unui Celãlalt mereu potenþial opresor. 

Vocea Romilor

Afirmaþiile lui Bãsescu despre
romi, în Raportul Amnesty
International 2016

Autorii Raportului Amnesty International 2016
amintesc, in capitolul dedicat respectarii drepturilor
omului in Romania, despre declaratiile facute de
presedinte la adresa romilor si de faptul ca seful
statului a fost in mai multe randuri anchetat si chiar
sanctionat de CNCD in urma acestora.

„Utilizarea unor stereotipuri etnice negative de
catre presedintele Romaniei si alti functionari
publici de nivel inalt a continuat sa fie o sursa de
ingrijorare. In iunie (2011, n.r.), Consiliul National
pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a respins
o plangere cu privire la presupuse remarci
discriminatorii care ar fi fost facute de catre
presedinte la adresa romilor in timpul unei vizite
oficiale in Slovenia, in 2010. CNCD a considerat ca
legislatia anti-discriminare nu poate fi aplicata
pentru fapte savarsite in afara teritoriului statului. In
octombrie, CNCD l-a avertizat pe presedinte de
doua ori pentru ca a facut declaratii impotriva
romilor, la televizor. S-a stabilit ca aceste declaratii
au incalcat legislatia anti-discriminare”, se
precizeaza in raportul Amnesty International 2012,
dat publicitatii in noaptea de miercuri spre joi.

Romii din Moldova ºi cei din
România vor cheltui împreunã
milioanele de euro puse la
bãtaie de Europa pentru
accesul la asistenþã medicalã

In urma articolului publicat pe site-ul
www.libertatea.ro, privind finanþarea din fonduri
europene a activitãþii mediatorilor sanitari care
acþioneazã în zonele defavorizate, în special în
cele cu populatie majoritarã romã, Centrul
National al Romilor din Republica Moldova
(CNR) a contactat Organizatia Sastipen din
România, pentru a promova acest serviciu si
peste Prut. Astfel, romii din Moldova ºi cei din
România s-au înfrîþit ºi, cel mai probabil, vor
face schiimburi de experienþã ºi vor cheltui
împreunã milioanele de euro puse la dispoziþie
de Uniunea Europeanã.

Pe scurt

Împotriva „integrãrii“ CClluubbuurr ii llee ddee ff ii þþee ,,
rreeccllaammaattee ccãã nnuu
pprr iimmeesscc þþ iiggaannii !!

Marian Mandache, coordonatorul departamentului pentru
drepturile omului al asociaþiei, a explicat pentru Libertatea cum a
avut loc testarea: "Am ales douã grupuri de tineri. Unii mai
bruneþi, alþii cu tenul mai deschis. Toatã lumea era îmbrãcatã cu
haine de club, nicidecum în port tradiþional. Ne-a uimit faptul cã
bruneþilor li s-a interzis accesul în cluburi, fiind invocate mai
multe tertipuri, în timp ce persoanele cu tenul deschis intrau fãrã
probleme, deºi erau tot etnici de-ai noºtri, singura diferenþã fiind
culoarea pielii".

Indignat de rezultatele acþiunii, deputatul Nicolae Pãun a
anunþat cã va reclama acest refuz la Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii (CNCD). "În cazul în care cei de la
Romani CRISS au dreptate, voi sesiza CNCD, întrucât reprezintã
un act grav de discriminare pe criterii etnice. Dacã patronii le-au
interzis accesul þiganilor numai pentru faptul cã sunt þigani, fãrã a
anunþa cã etnia noastrã nu are acces, atunci sunt pasibili de o
amendã penalã pentru discriminare", a spus Pãun.
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In Romania, in anul 2015 au fost
vandute 57.369 de jucarii in valoare
de 80.387 euro, care au fost utilizati
la finantarea unui proiect
implementat de UNICEF. Incepand
cu 2011, au fost sprijinite proiecte
ale organizatiei Salvati Copiii. In
primul an, au fost vandute 56.405 de
jucarii, iar in anul 2015 numarul
total de jucarii vandute a ajuns la
48.171.

Anul acesta, campania se desfasoara in
perioada 3 noiembrie 2013 – 4 ianuarie
2014, iar pentru fiecare jucarie de plus sau
carte de povesti cumparate, IKEA
Foundation doneaza un euro pentru
educatia copiilor. IKEA Foundation isi
propune sa imbunatateasca oportunitatile
pentru copii si tineri din tarile in curs de
dezvoltare, finantand programe pe termen
lung care creeaza o schimbare substantiala
si de durata. IKEA Foundation colaborea-
za cu parteneri strategici cu abordari
inovatoare pentru a obtine rezultate pe
scara larga in patru domenii fundamentale
ale vietii unui copil: un loc pe care sa-l
numeasca acasa, un inceput sanatos in

viata, o educatie de calitate si un venit
durabil in familie. Se estimeaza ca pana in
2015 peste 100 de milioane de copii vor
beneficia de programele finantate. Doi
dintre partenerii principali ai IKEA
Foundation sunt UNICEF si Salvati Copiii.
Compania IKEA, prin intermediul IKEA
Foundation, este cel mai mare donator la
nivel mondial pentru ambele organizatii.
De ce crede IKEA Foundation in educatie?
Educatia este unicul mod prin care putem
asigura copiilor un viitor mai bun, iar
proiectele pe care le implementeaza se
concentreaza pe activtati care au impact
asupra vietii copiilor: de la asigurarea unor

conditii mai bune de sanatate, pana la
asigurarea obiectelor necesare pregatirii
pentru scoala. IKEA Foundation se impli-
ca activ si in Romania prin intermediul
parteneriatului cu Salvati Copiii.
Programul „Sanse egale pentru toti copiii,
intr-o societate fara discriminare” are drept
obiectiv reducerea discriminarii celor mai
vulnerabile doua grupuri de copii: copiii
rromi (80% dintre copiii care nu ajung
niciodata la ºcoala sunt copii de etnie
Rroma) si copiii ce prezinta risc pentru a
dezvolta o problema de sanatate mintala (e
vorba de 25% dintre copiii din Romania,
potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii).

Ikea ºi Campania
Jucãriilor de Pluº

Vin pensiile “DE GHETOU”
pentru supravieþuitorii
deportãrilor

Au început sã vinã pensiile ''de ghetou'' pentru
supravieþuitorii romi ai deportãrilor din Transnistria.
Aflaþi sâmbãtã ce sume primesc aceºtia, în funcþie de
perioada de deportare, dar ºi dacã existã termen limitã
pentru solicitarea pensiei oferite de statul german.
Invitaþi în platou, "la un ceai cu rom", sunt Petre Matei,
din partea Centrului de Resurse pentru Comunitate, ºi
Daniel Vasile, preºedintele Agenþiei Naþionale pentru
Romi. Tot sâmbãtã , la "Kestiuni rome", descoperim în
câte minute poate un argintar rom sã facã o verighetã,
cum au ajuns cãldãrarii din Brateiu recunoscuþi în toatã
þara ºi mult peste hotare, dar ºi ce spune singurul curelar
din România despre istoria veche a meºteºugurilor din
cetãþile transilvãnene. Totul povestit miºto, la
"ªukarfest", din centrul vechi al Sibiului.

Povestea celor 14 copii
condamnaþi sã rãmânã vãcarii
satului: Le-au pus eticheta ºi
nimeni nu le mai dã ºanse

Într-o cãsuþã
bãtrâneascã din
lut, din localitatea
v a s l u i a n ã
Coroieºtii de Jos,
împart sãrãcia 19
suflete, 14 copii ºi
cinci adulþi. Trei
familii înrudite ºi
copiii lor trãiesc

sub acelaþi acoperiº în trei camere identice. Copiii au
vârsta cuprinsã între 1 ºi 14 ani ºi sunt condamnaþi sã
rãmânã sãraci ºi ignoranþi. Copiii vãcarului, rãmân
vãcari Discriminarea vine chiar din partea consãtenilor
care au moºtenit idei preconcepute de la bunici ºi
strãbunici. Copiii vãcarului trebuie sã rãmânã vãcari.
Aºa se întâmplã de generaþii întregi ºi progeniturile
celor din aceastã familie sunt blocate într-un cerc vicios
din care niciunul nu scapã. Sunt atât de sãraci încât nu
vor putea niciodatã sã scape de acest stigmat. Deºi
copiii vor sã meargã la ºcoalã ºi participã la ore, nu pot
sã evolueze pentru cã sunt puºi la colþ de colegi ºi chiar
de profesori. În cãsuþa unde au trãit ºi copilãri vãcarii ºi
ciobanii satului de câteva generaþii, trãiesc acum fiicele
ºi nepoþii celor mai stigmaþi oameni din sat. O bãtrânã
de 67 de ani, douã dintre fiicele ei, soþii ºi copiii
acestora împart traiul sub acelaºi acoperiº. 

Cum a bãgat-o numele în bucluc
pe o þigancã din Gorj. A fost bãtutã
crunt cu bastoanele pentru cã o
cheamã Poliþia, iar pe veriºoarele
ei Ancheta ºi Comisia

O femeie de etnie
romã, din localitatea
Piºteºtii din Deal, a
fost bãgatã de multe
ori în bucluc de
numele pe care îl
poartã, ajungând
chiar sã fie bãtutã de
un echipaj de poliþie,
dupã cum a povestit.
Poliþia Ghinea are

vârsta de 60 de ani ºi trãieºte în satul gorjean Piºteºtii din
Deal.Femeia susþine cã nu-i place numele pe care îl are ºi cã i-a
reproºat acest lucru mamei sale: "Mie nu îmi place cã am
numele ãsta. Dacã mã duc sã trec graniþa, vameºilor nu le vine
sã creadã. Pe cuvântul meu, dacã vã mint. Mã duc la un doctor
ºi mã întreabã cum mã cheamã. Îi rãspund "Poliþia" ºi doctorul
rãmâne cam descumpãnit. Chiar nu îmi place numele ãsta.
Trebuia sã-mi spunã ºi mie Maria, Ioana sau alt nume. Mi-a pus
un nume chiar ciudat. Eu am întrebat-o când m-am dus la ºcoalã
de ce mi-a pus numele ãsta cã râd copiii de mine. Înainte se zicea
miliþia, dar acum se zice poliþia".  Bãtutã de un echipaj de poliþie
Femeia povesteºte cã a fost bãtutã de un echipaj de poliþie, în
urmã cu mai mulþi ani pe când se afla la muncã în judeþul Arad,
din cauza numelui pe care îl poartã:  Sã vã povestesc ce am pãþit
pupa-þi-aº mâinile. Pe cuvântul meu dacã vã mint. Am fost la
Arad la ºanþuri ºi acolo se aruncau buretele de la saltele. Ne-am
dus ºi noi sã luãm niºte burete din ãla sã facem niºte perinuþe sã
punem la cap, dar a venit poliþia la groapa aia de gunoi. A vãzut
cã noi nu suntem de acolo. Eram vreo cinci-ºase femei. A
întrebat pe fiecare cum le cheamã. 

C M Y K

Vaideeni, comuna tradiþiilor
pãstrate cu sfinþenie

Vaideeni este
singura comunã din
judeþul Vâlcea în
care tradiþia este
pãstratã cu sfinþenie.
Aici fiecare
ungurean ºtie sã
cânte ºi sã danseze,
iar nunþile sunt
t r a d i þ i o n a l e
populare. Primarul
se îmbracã în costum
popular, iar tinerii îºi etaleazã frumoase straie lãsate din moºi
strãmoºi. Vaideeni îºi poartã renumele mai departe, peste graniþe, iar
aici s-au nãscut doi ministri. Li s-a spus ungureni pentru cã veneau
dintr-o Transilvanie stãpânitã de unguri ºi apoi de austrieci. Oameni
puternici, mândrii ºi muncitori, ungurenii au scris de-a lungul a peste
ºapte secole, istoria zbuciumatã a unor oameni de la munte nãscuþi
pentru a trãi liberi. Au urcat ºi au coborat neîncetat muntele pe
mãgari, pe cai, cu desagi. Tradiþia de peste ºapte secole a ungurenilor
este ca împreunã cu copiii ºi nepoþii, sã se adune din toate colþurile
þãrii, în fiecare an, la Vaideeni, pentru a sãrbãtori odatã cu Sânzienele
ºi "Învârtita Dorului", una dintre cele mai semnificative tradiþii ale
locului. Pãstorii care au venit primii în Oltenia de nord s-au aºezat
într-o localitate ce avea sã se cheme Vai de Ei. Unii spun cã au luat în
pribegie odatã cu multul-puþinul lor ºi numele localitãþii pãrãsite. Alþii
spun cã denumirea de Vai de Ei s-a nãscut din invidia ºi glumele
oltenilor care au pus aceastã sintagmã pe seama bogãþiei acumulate
de-a lungul timpului de ungurenii de la Poalele Munþilor Cãpãþânii.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII 
Pentru cã nu  se implicã în problemele comunitãþilor rome, nu au caracter ºi fac discriminare  împotriva
etniei, nepãsându-le, deºi ei sunt persoane importante, cu funcþii  de conducere în judeþul Vâlcea. 
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Banala carte de identitate nu este uºor
de obþinut dacã nu depui la dosar zeci de
documente pentru care, uneori, trebuie
sã alergi sãptãmâni în ºir. Actele care
dovedesc legitimitatea domiciliului sunt
cele care ridicã cel mai adesea
probleme ºi provoacã nemulþumiri la
ghiºeele de la Evidenþa Populaþiei. 

Aglomeraþie, cozi uriaºe, sute de
oameni care aºteaptã zilnic la ghiºeele
Biroului de Evidenþã a Populaþiei din
Valcea pentru ca directoarea Antonela V.
freaca menta iar adjuncta, o tuciurie de
etnie (rroma), care zici de la o posta e
tiganca de vinde tuciuri in piata.
Matracuca tuciurie e scarboasa, are o voce
atât de suavã ºi de caraghioasã încât când
o auzi îþi vine sã o întrebi dacã a inhalat
heliu din baloane. Si are tupeu jegos.
ANTONELA sefa se crede cã ea este
stãpâna oraºului ºi nu-i suflã nimeni in
ciorbã. Dar niciodatã sã nu subestimaþi
puterea prostiei! Pe Antonela care se crede
deºteaptã, lãsaþi-o mai moale cu delirul ei.
Gura este singurul organ care poate
funcþiona ºi în absenþa totalã a creierului.
Viteza sunetului e mai mare decât viteza
minþii, deci din punct de vedere fizic e
normal sã debiteze o prostie care

ofenseazã pe cineva. Cazul clasic de gafã,
care cred cã se predã ºi la cursurile de
þinut gura-nchisã. De fapt, nici nu ºtiu
dacã sã trec asta la gafele ei tâmpite.
Deoarece este vorba despre un act de
bazã, care atestã identitatea, domiciliul ºi
cetãþenia unei persoane, romane sau
rrome demersurile ar trebui sã fie simple,
însã hãþiºurile legale ºi mai ales
birocraþia nu permit ca eliberarea
documentului sã fie fãcutã, în multe

dintre cazuri, mai uºor. Situaþia descrisã
mai sus nu este singularã, în sensul cã
sãptãmânal se prezintã la ghiºeele de la
Evidenþa Populaþiei valcene persoane
cãrora, dintr-un motiv sau altul, li se
constatã nereguli la actele de domiciliu.
În consecinþã, primirea ºi respectiv
eliberarea documentului solicitat se poate
prelungi de la câteva zile la câteva
sãptãmâni, în funcþie de cheful doamnei
Antonela.

Obþinerea cãrþii de identitate
la VÂLCEA devine un coºmar!

C M Y K

Vocea Romilor

Ce au confiscat poliþiºtii de la
þiganii evazioniºti din Strehaia

17 monezi de aur, documente de evidenþã
contabilã, bijuterii, bunuri mobile ºi imobile au fost
ridicate de poliþiºti, în urma percheziþiilor efectuate
în cursul zilei de joi. Activitãþile s-au desfãºurat în
12 judeþe ºi în municipiul Bucureºti, la persoane
bãnuite cã au cauzat un prejudiciu de peste
6.000.000 de euro, prin evaziune fiscalã ºi spãlare
de bani.Cei în cauzã sunt bãnuiþi cã, în perioada
2008 - 2014, în calitate de reprezentanþi legali
(asociaþi, administratori, împuterniciþi) ai 46 de
societãþi comerciale, s-ar fi sustras de la plata
obligaþiilor fiscale pentru societãþile comerciale
controlate de cãtre ei în mod direct sau prin
persoane interpuse. În cauzã cercetãrile sunt
continuate, sub aspectul sãvârºirii infracþiunilor de
evaziune fiscalã ºi spãlare de bani. Acþiunea a
beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului
Român de Informaþii ºi Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi Mehedinþi.

Mizele "bãtãliei" pentru Capitala
Culturalã Europeanã din 2021

Dintre cele 14 oraºe acceptate în competiþia
pentru titlul de Capitalã Europeanã a Culturii 2021,
în ordine aleatorie, au rãmas pe lista scurtã:
Timiºoara, Baia Mare, Cluj-Napoca ºi Bucureºti.
"E momentul sã se investeascã bani în culturã", a
spus Vlad Alexandrescu, Ministrul Culturii, vineri,
în timpul unei conferinþe de presã. La eveniment au
mai participat Steve Green, preºedintele juriului de
experþi, ºi Sylvain Pasqua, din partea Comisiei
Europene.   Un juriu independent, format din 12
experþi numiþi de Comisia Europeanã, Parlamentul
European, Consiliul Uniunii Europene ºi Comitetul
Regiunilor, a stabilit lista scurtã ºi va evalua mai
departe candidaturile oraºelor. Au mai fost înscrise
urmãtoarele localitãþi: Alba Iulia, Arad, Bacãu,
Braºov, Brãila, Craiova, Iaºi, Sfântu Gheorghe,
Suceava ºi Târgu-Mureº.    Criteriile de selecþie
Steve Green, preºedintele juriului de experþi, a
precizat cele ºase criterii în baza cãrora au fost
selectate cele patru oraºe. "Primul îl reprezintã
strategia culturalã ºi moºtenirea pe care aceste
capitale europene urmeazã sã o lase. Al doilea este
dimensiunea europeanã: oraºul va reflecta la
propria istorie ºi culturã, dar ºi la istoria ºi cultura
celorlalte oraºe europene. Cel de-al treilea se referã
la dimensiunea programului ºi implicã o viziunea
artisticã puternicã, inclusiv atragerea vizitatorilor

din afara þãrii. 

Pe scurt

Dansul ursului de la
Comãneºti a ajuns vedetã
în New York Times. Ce
semnificã ºi cât de vechi
este acest obicei

Miercuri, 2
decembrie, New
York Times a
publicat un amplu
reportaj, semnat
James Estrin, în
care este
prezentat "Dansul
Ursului", vãzut
prin ochii Dianei
Z e y n e b
Alhindawi, pe jumãtate româncã, pe jumãtate de origine
irakianã, plecatã din Moineºti de la vârsta de 8 ani.
Articolul aratã într-o luminã misterioasã obiceiul
românesc, în opoziþie cu modul în care new yorkezii îºi
amintesc de Sãrbãtori. Diana Zeyneb Alhindawi (36 de
ani) a trãit primii opt ani din viaþã în zona Moineºtiului de
pe Valea Trotuºului, la bunicii dinspre mamã, care sunt
români. A plecat din România împreunã cu pãrinþii, în
1987, prin Iugoslavia ºi s-au stabilit prima oarã în Canada.
Tatãl ei este medic, iar mama, inginer mecanic. Când avea
16 ani, Diana s-a mutat în Long Island, New York, alãturi
de întreaga familie. Diana Zeyneb Alhindawi a studiat
biologie ºi neuroºtiinþe la Johns Hopkins University, a
lucrat în cercetare ºi în domeniul drepturilor omului, iar de
doi ani ºi-a descoperit pasiunea faþã de foto-jurnalism, în
special faþã zonele de conflict din întreaga lume. Diana îºi
aduce aminte cu plãcere de anii petrecuþi în zona
Moineºtiului ºi povesteºte publicaþiei americane în ce
constã dansul urºilor. 

Originea rromilor - teorii, legende,
fapte". Curs pentru profesorii ºi
comunitatea rromã din judeþul Bacãu

Directori ai ºcolilor cu elevi
de etnie rromã, profesori de
limba rromani, mediatori ºcolari,
asistenþi educaþionali, educatoare
pentru grupe bilingve, sau
interculturale, participã  din
aceastã sãptãmânã, la programul
de formare continuã "Originea
rromilor - teorii, legende, fapte".
Numãrul celor care vor parcurge
acest curs depãºeºte 100 de
persoane.Programul destinat
cunoaºterii civilizaþiei ºi istoriei rromilor  este organizat de Casa Corpului
Didactic Bacãu, în perioada aprilie - mai 2015. Primele ore vor avea loc la
ªcoala Gimnazialã Nr. 1 Dãrmãneºti, apoi, vor continua la ªcoala
Gimnazialã Scorteni, ºi la ªcoala Gimnazialã Strugari. "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.  Proiectul este coordonat de Anghel Nãstase,
profesor - asociat al CCD Bacãu. La cursuri vor mai participa Marieta
Hârþescu, inspector ºcolar pentru limba rromani ºi ºcolarizarea rromilor,
din cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Bacãu, Mihaela Boscor,
profesor pentru învãþãmântul primar la ªcoala Gimnazialã Negoeºti,
comuna ªtefan cel Mare, Gabriel Stan, directorul CCD Bacãu, Dumitru
Ficuþã, formator CCD Bacau ºi Noemi Nãsturaº, institutor la Grãdiniþa cu
Program Normal "Lizuca" Bacãu. Timp de 40 de ore, cei peste 100 de
cursanþi vor parcurge urmãtoarele teme: Istoria rromilor, Originea
rromilor, Robia rromilor în Þãrile Române. Sclavie, aboliþionism ºi
postaboliþionism, Aspecte privind istoria modernã a rromilor. 
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Cserdi, o localitate de 430 de locuitori
majoritar romi situatã în sud-vestul
Ungariei, încarna în urmã cu zece ani
majoritatea cliºeelor privind mizeria,
inactivitatea ºi violenþa care sunt folosite
pentru portretizarea acestei minoritãþi.
'Eram ca teroriºtii arabi locali, toatã
lumea se temea de noi', a spus Laszlo
Bogdan, de 40 de ani, care a crescut în
sat.

O prejudecatã larg rãspânditã în
Ungaria, unde minoritatea romã, una
dintre cele mai importante din Europa,
reprezintã 7% din cei zece milioane de
locuitori, conform Consiliului Europei, ºi
are de suferit din cauza unui nivel de trai
sub medie, precum ºi din cauza unor
puternice discriminãri, scrie AFP.

Þiganii de bine: Cum îºi scapã SATUL de MIZERIE
ºi violenþã un PRIMAR ROM din Ungaria

AVARII SOLUÞIONATE. S-a
intervenit în vederea soluþionãrii
unui numãr de 4 avarii la reþeaua de
apã pe str. Drumul Gãrii nr. 117, G-
ral Magheru nr. 34, Pârâul Hoþului
nr. 21 ºi Bâlciului nr. 82.

LUCRÃRI DE AMENAJARE
A TERENULUI. Au fost executate
lucrãri de amenajare a terenului, prin
betonare, pe str. G-ral Magheru nr.
34, Drumul Gãrii nr. 117 ºi Pârâul
Hoþului nr. 21.

STAÞII DE POMPARE
VERIFICATE. Au fost verificate
staþiile de pompe Dealul Malului 1,
2 ºi 3, Buda, Feþeni 1 ºi 2, Prunului,
Ioana Radu ºi Aranghel.

PROBLEME PUNCTUALE.
Au fost realizate o serie de lucrãri

punctuale: s-au curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere în zonele Ostroveni,
Centru, Nord, Traian, Zãvoi,
Troianu ºi Petriºor; s-au curãþat
pompele de canalizare Morilor -
Arinilor ºi Goranu, precum ºi staþiile
de pompare Demetriade Rãdulescu
ºi Râureni; a fost executatã armãturã
sudatã STR8 ºi PC25 pentru
turnarea a 10 piese suport din beton
armat; a fost înlocuit un tub de
canalizare prãbuºit Dn250 mm cu
þeavã PVC Dn250 mm în zona
Ostroveni la bl. A5 sc. B; au fost
înlocuiþi robineþi generali Ø3/4 pe
str. Bâlciului nr. 82 ºi Poenari nr. 38.

CÃMINE CURÃÞATE. Au fost
curãþate gurile de scurgere ºi

cãminele de canalizare în mai multe
zone din municipiul Rm. Vâlcea:
Ostroveni (bl. A5 - sc. B, B14 - sc.
A, C32, C23, A38/I - sc. A, B ºi C,

A36/I ºi A36/II, A7 - sc. A, B14,
A11/I, A11/II, C7, C4, A18, A6,
A20, S2 - sc. B, A9 - sc. B, A8/I - sc.
B, 93), Nord (str. Calea lui Traian -

bl. 18 ºi 27, Spitalul Judeþean,
Supeco, bl. I11, R13, R14, S11 ºi
H7), Centru (str. Carol I - Mall, bl. L,
str. Regina Maria - bl. C6), Traian
(bl. 1, str. Mihai Viteazu -
Dispecerat CET), Troianu -
Rompetrol precum ºi pe str.
Libertãþii - bl. A7, Calea lui Traian -
bl. Anton Pann, Morilor - terenul de
tenis ºi ªtirbei Vodã nr. 7 (CEZ).

157 APOMETRE VERIFI-
CATE ªI MONTATE. Tot în cursul
sãptãmânii trecute, la solicitarea
clienþilor sau ca urmare a expirãrii
termenului de valabilitate
metrologicã au fost verificate,
montate ºi remontate un numãr de
157 apometre, fiind întocmite ºi un
numãr de 13 documentaþii tehnice. 

SC APAVIL SA a desfãºurat ºi în sãptãmâna 18 - 22
ianuarie o activitate intensã în municipiul Râmnicu
Vâlcea, în colaborare cu autoritãþile locale

Pierdut în tranziþie - nou studiu de
cãtre societate pentru popoarele
periclitate (stp) privind migraþia forþatã
de rromi din kosovo.

De Romi, aºkali ºi egipteni balcanici
structurale ºi continuã sã se confrunte cu
discriminarea cumulatã în kosovo; ei au
nici acces la ocuparea forþei de muncã
sau de locuinþe ºi copiii lor sunt
discriminaþi în ºcoli. Dacã vor fugi spre
Europa occidentalã, ei sunt trimiºi înapoi
în kosovo în urmãtoarea sã nu-i timp,
numai sã pãrãseascã kosovo din nou, ca
ei nu pot trãi acolo… Este un cerc vicios.

Ultimul raport de la sucursala elveþianã
din stp demonstreazã acest eºec din
partea Europei. La cererile stp soluþii

durabile ºi solicitã un sfârºit la
repatrierea forþatã de romi, aºkali ºi
egipteni din Balcani.

Pierdut în tranziþie

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGII) SÃPTÃMÂNII 
Pentru cã sunt oameni de onoare si caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe aceºtia.
Se preocupã ca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia rromã.

Ce-i mai preocupã pe
norvegieni - rromii,
românii ºi alþi imigranþi

7 din 10 hoþi de
buzunare sunt români
Deºi s-au trimis
fonduri de 134
milioane de NOK (16
milioane EUR) în
2012, cu scopul de a
ajuta rromii din
România, situaþia
emigranþilor români
în Oslo rãmâne de

actualitate. Conform statisticilor, 7 din 10 persoane arestate
pentru furt în perioada 2012 - iunie 2013, sunt români. Ca
atare, Ministrul Justiþiei, Greta Faremo, va cãlãtori în
România pentru a discuta cu autoritãþile locale. - The
Norway Post, 18/06/2013 Companiile norvegiene ar prefera
sã angajeze norvegieni În industria petrolierã, existã reticenþe
privind angajarea strãinilor. Norvegienii sunt preferaþi
persoanelor strãine, chiar ºi dacã aceºtia au calificãri
superioare. Industria petrolierã preferã drept angajaþi cetãþeni
norvegieni sau persoane cu o  experienþã de muncã
semnnificativã în Norvegia. - Aftenbladet, 20/06/2013
Români în închisorile norvegiene Numãrul românilor din
închisorile norvegiene atinge 40 de condamnaþi iar alte 80 de
persoane se aflã în custodia autoritãþilor. În ciuda faptului cã
în 2011 a intrat în vigoare o înþelegere între cele douã state,
ce permite românilor încarceraþi sã îºi serveascã sentinþa în
România, oficialitãþile norvegiene susþin cã nu au primit nici
un rãspuns din partea României privind transferul a 11
cetãþeni români. - The Norway Post, 25/06/2013 Ministrul
Justiþiei viziteazã România Autoritãþile române au promis
Ministrului Justiþiei norvegian, Grete Faremo, aflatã în vizitã
la Bucureºti, cã vor accepta reîntoarcerea în þarã a unui
numãr mai mare de cetãþeni români, condamnaþi pentru
infracþiuni în Norvegia. 
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Sinuciderea unui detinut roman intr-o
inchisoare din Italia a provocat, se pare,
bucuria gardienilor din penitenciarul
respectiv, situatie care a atras atentia
Ministerului Afacerilor Externe de la noi.

Dupa ce angajatii inchisorii au postat pe
Facebookmesaje precum “un roman mai
putin” si “altii sa ii urmeze exemplul”,
reprezentantii MAE au catalogat comentariile
drept “inacceptabile”, intr-un raspuns la o
solicitare Ziare.com.

Gardian al unui penitenciar italian, dupa
sinuciderea unui roman: Unul mai putin. Altii
sa urmeze exemplul

“Ministerul Afacerilor Externe, prin
intermediul Ambasadei Romaniei la Roma, a
intreprins deja, in regim de urgenta,
demersurile necesare pe langa autoritatile
italiene competente – Ministerul Justitiei si
Administratia Penitenciarelor – pentru a
transmite pozitia partii romane in sensul ca
asemenea comentarii – care incita la
manifestari xenofobe si dauneaza convietuirii
dintre italienii si romanii din Italia, cu potential
cert de a afecta majoritatea cetatenilor romani,

bine integrati in societatea italiana – sunt
inacceptabile”, au precizat oficialii
ministerului.

MAE a mai sustinut ca “majoritatea
cetatenilor romani nu trebuie sa fie afectata de
faptul ca unii dintre acestia, cazuri cu adevarat
singulare, comit fapte antisociale”.

De asemenea, Ministerul de Externe a
solicitat autoritatilor italiene sa trateze
individual fiecare caz in care este implicat un
cetatean roman, evitandu-se orice
generalizare. “Infractionalitatea nu are
cetatenie”, le-au spus diplomatii romani
oficialilor din Italia.

Deþinut român mort în Italia, bucuria
gardienilor. MAE: Inacceptabil!
Infracþionalitatea nu are cetãþenie

Elevii de
etnie romã din
c o m u n a
b u z o i a n ã
Brãdeanu au
privilegiul de a
învãþa un
meºteºug din ce
în ce mai rar
practicat în
aceastã zonã,
acela al
confecþionãrii
opincilor din
piele. Zece
ateliere de
creaþie vor fi
organizate de
M u z e u l
Judeþean, pânã în primãvara anului viitor, ca parte a unui amplu proiect
dedicat lui Dumitru Dan.

Primul atelier a fost organizat la sfârºitul verii iar un numãr de 25
de copii de la ªcoala Generalã Brãdeanu, majoritatea din clasele
gimnaziale, au început deja sã descopere tainele confecþionãrii
opincilor din piele, de la un experimentat meºter popular buzoian,
Doina Muºat.    Aceasta este cadru didactic ºi iniþiatoarea colecþiei
etnografice din satul Brãdeanu, organizatoarea Simpozionului
Naþional Adela Petre - tradiþii populare buzoiene, ºapte ediþii (2008-
2014). A participat la diverse festivaluri ºi târguri
meºteºugãreºti.Revitalizarea meºteºugului opincilor, care include
tehnici tradiþionale aflate pe cale de dispariþie în zona Buzãului,  se
numãrã printre obiectivele proiectului "Ocolul lumii pe jos. Povestea
celor 497 perechi de opinci", implementat de Muzeul Judeþean Buzãu. 
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Ploieºtenii, la un pas de a
avea origini bulgare. Apariþia
ºi dispariþia fulgerãtoare a
bulgarilor în Ploieºti

În 1830, o
importantã comunitate
de bulgari s-a stabilit
lângã Ploieºti, unde a
ridicat aºezarea
Slivinul Nou, numitã
de ploieºteni "Cartierul
demobilizaþilor". Peste
8 ani, puºi la clacã de
baronul moºiei, au
plecat la fel de
fulgerãtor cum au sosit.
În douã sãptãmâni, au
demontat casele,
prãvãliile, chiar ºi

biserica, lãsând noul oraº pustiuAmestecul de origini al
ploieºtenilor de astãzi ar fi putut fi cu totul altul având în vedere
un episod interesant din istoria relativ recentã a oraºului. Ceea ce
în prezent este cunoscut drept cartierul Bereasca, de la ieºirea
Ploieºti cãtre Buzãu, a fost, timp de aproape 10 ani, un oraº în
toatã regula, locuit doar de bulgari. Istoria are legãturã cu un
fenomen care s-a produs dupã rãzboiul ruso-turc (1828-1829),
când numeroºi bulgari s-au "bãjenit", au fugit din þara lor ºi au
ajuns inclusiv în Þãrile Române. Ploieºtenii au manifestat
dintotdeauna înþelegere faþã de comunitãþile prigonite, astfel cã,
de-a lungul timpului, în oraº ºi-au clãdit un rost comunitãþi întregi
de bulgari, sârbi, albanezi, austro-ungari, evrei, þigani etc, trãind
împreunã, în deplinã înþelegere. Potrivit monografiei oraºului
Ploieºti, "Marea carte a Ploieºtilor", la 12 iulie 1830, 320 de
familii (820 de bãrbaþi ºi 772 de femei), majoritatea din oraºul
Sliven, localitate de la sud de Balcani au apãrut la Cãlãraºi ºi au
cerut sã se aºeze "la oraºul Ploiesci". Bulgarii ºtiau de Ploieºti,
dupã cum consemneazã istoricul ploieºtean Ioan Groºescu,
pentru cã se duceau la târgurile din Gabrovo, Trânovo ºi Sliven,
unde se întâlneau cu negustori ploieºteni. 

Lucruri puþin ºtiute despre þigani:
de unde au venit ºi cum s-au
rãspândit în Principatele Române.
De ce erau "proprietatea statului"
þiganii domneºti

Originea þiganilor a suscitat interesul istoricilor,
specialiºtii arãtând cã aceastã etnie existã încã din
timpul Imperiului de Rãsãrit, în secolul XI, când
bizantinii au adus mai multe mii de robi din Siria.
Ulterior, de la plecarea lor din India, în urma certurilor
dintre conducãtori, s-au despãrþit în douã ramuri, o parte
îndreptându-se spre Nordul Africii, în timp ce partea
cea mai consistentã a luat calea Europei. Odatã cu
ultimele invazii mongolice s-au ivit ºi þiganii. "Tãtarii
care veneau de prin stepele asiatice ºi ruseºti au târât cu
ei acest popor care le-a servit drept robi. În vârtejul
cuceririlor, tãtarii au întâlnit ramura de þigani care
apucase spre Nord ºi au pus stãpânire pe ea, fãrã vreo
greutate. Þiganii s-au arãtat credincioºi noilor stãpâni ºi
foarte umiliþi, spune în studiile sale istoricul George
Potra. Practic, se confirmã faptul cã drumul pe care s-a
infiltrat þiganii în principatele române coincide cu
drumul nãvãlirilor romane, istoricul Nicolae Iorga fiind
unul dintre susþinãtorii acestei idei. În principatele
române, þiganii au intrat în robia celor bogaþi, iar ei au
fost împãrþiþi în trei categorii:  þigani domneºti, þiganii
mãnãstireºti ºi þiganii boIerestiLa 1850, în Moldova ºi
Þara Româneascã locuiau un sfert din þiganii din
Europa, adicã peste 200.000. 

Descântec
pentru copii

Ai gãsit pe pruncul N. adurmit
Cu picioarele l-ai cãlcat
Din somn l-ai speriat
Eu la Maica Domnului m-am rugat
Cu glas tare pânã la cer
Cu lacrimi pânã la pãmânt
Maica Domnului a mânecat
Capul i l-a tãiat
Cu secera l-a secerat
Cu pisãlugul de argint
În piuã de argint l-a pisat
Pe N. l-a scãpat
În Marea Neagrã l-a aruncat
ªi ºerpii l-au mâncat.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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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-rromRomii, din nou în atentia tabloidului
Dailymail

Jurnaliºtii britanici
îi iau din nou la þintã
pe romii din România.
Tabloidul Daily Mail
a publicat un articol
despre un cuplu de
romi care s-a dus la
Londra de sãrbãtori
pentru a cerºi. În
materialul intitulat "E
un moment prielnic sã vii la cerºit în Marea Britanie", ziariºtii scriu cã romii
au câºtigat 800 de litere sterline în doar o sãptãmânã, iar banii i-au trimis
acasã.Articolul din Daily Mail prezintã povestea a doi romi din România,
Ancuþa ºi Petru, pe care jurnaliºtii britanici i-au gãsit în faþa unui oficiu poºtal
din Londra. Aveau la ei 800 de lire sterline ºi se pregãteau sã-i trimitã acasã,
în România. Cei doi ieºeni au ajuns în insulã cu un zbor care a costat 38 de
lire sterline.

Materialul are nuanþe ironice ºi denigratoare la adresa romilor. Autorul
scrie cã romii trimit banii acasã prin MoneyGram ºi cã, deºi majoritatea e
analfabetã, cei doi cerºetori din Londra se pricep de minune sã completeze
formularele de la poºtã.

Þiganii întâlniþi de cãlãtorii care au vizitat
þãrile române le-au stârnit acestora
impresii profunde. O mulþime de relatãri
despre modul de viaþã al nomazilor din
Transilvania, Muntenia ºi Moldova le
prezintã modul de viaþã exotic, pentru
aºteptãrile strãinilor care au scris despre
ei. Cãlãii de la curtea domneascã Una
dintre slujbele acordate þiganilor era cea
de cãlãu. 

O relatare a cronicarului Miron Costin,
despre domnia lui ªtefan Tomºa în Moldova,
arãta asprimea cu care domnitorul din secolul
al XVII-lea se purta faþã de boieri ºi faptul cã
acesta îºi angajase un þigan drept cãlãu. Boierii
potrivnici domnitorului erau uciºi cu sânge
rece. "Tomºa avea dreptul sã-i omoare
deoarece se ridicaserã împotriva domniei.
Miron Costin povesteºte de cãlãul lui Tomºa,
"un þigan.. gros ºi mare la trup", care de multe
ori striga domnului, arãtând la boieri: Doamne,
s-au îngrãºat berbecuþii, buni sunt de
înjunghiat? ªtefan vodã, la aceste cuvinte,
râdea ºi dãruia bani þiganului", se aratã în
Istoria Românilor, de Constantin Giurescu
(1944). Gaborii ºi-au luat numele de la
principele Gabriel Bethlen Principele
transilvan Gabriel Bethlen era poreclit
"þiganul", din cauza tenului închis la culoare.

Unii istorici susþin cã termenul "gabor", folosit
ºi cu înþelesul de þigan, provine din asocierea
acestuia cu numele principelului din secolul al
XVII-lea, cel care i-ar fi eliberat pe þigani din
robie. În semn de recunoºtiinþã, þiganii au
preluat ºi numele de gabori.   Asemãnaþi cu
arabii În secolul al XVII-lea, cronicarul sirian
Paul de Alep, care a cãlãtorit în teritoriile
române, relata despre arabii erau dispreþuiþi de
români din cauza asemãnãrii lor cu þiganii. "ªi
românii cred cã toþi locuitorii þãrii noastre
seamãnã cu aceºti robi negri sau cu aceºti
slujitori. Din aceastã cauzã noi suntem
dispreþuiþi de ei", afirma Paul de Alep, citat în
"Cãlãtori strãini despre Þãrile Române",

volumul VI, Editura ªtiinþificã ºi Pedagogicã
(1976). Þiganii de la mãnãstiri Multe dintre
mãnãstirile românilor, din secolul al XVII-lea,
au fost ridicate cu ajutorul þiganilor robi.
Mãnãstirile dispuneau de aceºtia, iar unele
aveau sute de robi. Mãnãstirea Caºin ar fi fost
ridicatã cu ajutorul a peste 800 de lucrãtori
dintre þiganii robi ai þãrii. ªi mãnãstirea
Argeºului avea locuinþe unde trãiau, ca robi ai
mãnãstirii, familiile de þigani. Mãnãstirea
Cozia avea 1.000 de robi þigani, afirma Paul de
Alep. Aveau muzica în sânge Þiganii erau
vãzuþi ca personaje cu înclinaþii artistice, scria
Aurelie de Soubiran Ghica, la sfrºitul secolului
al XIX-lea.

Mituri despre þiganii din trecut. Cum au
refuzat numele de "noii þãrani" ºi au
transformat casele primite în grajduri

Berbec
Este recomandabi l  sã acceptaþ i

ajutorul prietenilor, veþi rezolva mai
uºor ce v-aþi propus. Un conflict în familie este
rezolvat cu ajutorul unei femei mai în vârstã
din familie.

Taur
Nu este recomandabil sã luaþi decizii

care necesitã un efort  intelectual
deosebit. O limitare la activitatea de rutinã ar fi
mai potrivitã. Acordaþi mai mult timp odihnei.

Gemeni
Evitaþ i  sã vã p ierdeþ i  t impul  cu

act iv i tãþ i  care  nu sunt  necesare.
Schimbãrile în cãmin ºi drumurile scurte sunt
favorizate în aceastã sãptãmânã. Este posibil sã
achiziþionaþi un obiect de valoare.

Rac
Riscaþ i  sã negl i jaþ i  re laþ i i le  cu

partenerul de viaþã. Situaþia materialã vã
nemulþumeºte. Nu vã faceþi  gri j i  ºi  evitaþi
speculaþiile de orice fel.

Leu
Se iveºte posibilitatea unui nou loc de

muncã.  Va este  de mare a jutor  farmecul
personal ,  care faci l i teazã rezolvarea unor
probleme pe cale diplomaticã. Nu va pierdeþi în
detalii.

Fecioarã
Lipsa de comunicare vã prilejuieºte

dificultãþi pe plan sentimental. Temperaþi-vã
orgoliul în relaþiile cu prietenii. Altfel, riscaþi sã
rãmâneþi singur. Puteþi sã vã bazaþi pe intuiþie.

Balanþã
Neplãcerile pe plan sentimental pot fi

rezolvate cu ajutorul unui prieten.
Membrii familiei vã susþin ideile ºi vã ajutã.
Aveþi de gând sã faceþi o serie de modificãri în
cãmin.

Scorpion
Problemele sentimentale vã predispun

la o stare de melancolie accentuatã. Evitaþi
discuþiile în contradictoriu cu o persoanã mai
în vârstã din familie. 

Sãgetãtor
Sunteþi emotiv ºi nu prea dispus la

comunicare. Vi se oferã o invitaþie la o petrecere
º i  e  b ine sã o  onoraþ i .  Puteþ i  cunoaºte  o
persoanã care vã va ajuta în carierã.

Capricorn
Ideile voastre originale sunt apreciate,

însã ar fi bine sã þineþi cont ºi de ale celorlalþi.
Nu vã implicaþi  în activitãþi  importante ºi
relaxaþi-vã mai mult. Altfel riscaþi sã vã certaþi
cu prietenii.

Vãrsãtor
Micile dificultãþi din plan sentimental

pot fi înlãturate cu calm ºi cu o vorbã bunã.
Situaþia financiarã nu este foarte bunã, însã nu
e cazul sã vã îngrijoraþi. Aveþi mare grijã la
sãnãtate.

Peºti
În aceastã sãptãmânã se ivesc mici probleme

cu partenerul de viaþã. O discuþie aprinsã
pluteºte în aer, dar o puteþi evita cu mult tact.
Spre sfârºitul intervalului veþi face o vizitã
prietenilor.

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞIIGGÃÃNNEESSCC

Fundaþia Roma Education Fund (REF)
România a anunþat rezultatele proiectelor
"Servicii integrate educaþionale pentru
comunitãþile de romi" (ID POSDRU -
140080) ºi "Copiii ºi pãrinþii romi vor la
ºcoalã!" (ID POSDRU 132996)în cadrul
conferinþelor de încheiere, organizate pe 11
decembrie, respectiv 14 decembrie a.c.
Ambele proiecte, desfãºurate în perioada
aprilie 2014 - decembrie 2015, au avut ca
obiectiv general dezvoltarea ºi îmbunã-

tãþirea competenþelor ºi abilitãþilor
persoanelor de etnie romã în vederea
facilitãrii inserþiei acestora pe o piaþã a

muncii modernã, flexibilã ºi incluzivã, prin
reducerea fenomenului de pãrãsire timpurie
a ºcolii ºi asigurarea accesului egal la
educaþie. Proiectele s-au remarcat printr-o
abordare integratã, inovatoare, cu dublu
impact, având ca nucleu central familia:
mãsuri preventive  ºi mãsuri corective.

Implementarea componentei de Sprijin
Educaþional Intensiv a avut în vedere
îmbunãtãþirea cunoºtinþelor la Limba
Românã ºi Matematicã.

Mãsuri de succes în prevenirea abandonului ºcolar timpuriu!
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Varzã ca la Cluj

Ingrediente

O varzã medie ( dulce ºi cu foi subþiri) sau
muratã,

2 cepe, 
800g carne tocata de porc cu grãsime, 
5-6 linguri unturã sau ulei, o canã orez cu bob

rotund,
2 linguri bune de pastã de tomate, 
o cutie de roºii pasate sau 500 g roºii proaspete

date prin blender, 
o legãturã de mãrar verde sau douã linguri

mãrar congelat, 
puþin cimbru uscat, 
o lingurã cu vârf de boia de ardei dulce, 
sare ºi piper dupã preferinþã

MOD DE PREPARARE 
Fierbem orezul pe jumatate în apa multa cu

sare si îl scurgem. Iese cel mai bine preparatul cu
varza dulce de vara, dar unii îl prefera cu varza
murata. Daca folosim varza murata, desfacem
foile si le tinem o ora în apa rece, pentru a
diminua acreala si a scoate excesul de sare, apoi le
scurgem si le tocam. Varza dulce o tocam direct.
În ambele cazuri, daca frunzele au nervuri groase
si tari, le eliminam. Punem putina sare pe varza,
daca e proaspata, si o framântam în mâini, sa lase
zeama. Daca e murata, nu o saram. Stoarcem
varza tocata si o punem la calit cu o lingura de ulei
sau untura, amestecând mereu. O calim în vasul
fara capac pâna se înmoaie bine si începe a se
rumeni usor, apoi punem cimbru, marar tocat,
piper si eventual sare si dam varza deoparte.
Calirea cu rabdare a verzei este unul dintre
secretele reusitei preparatului. Taiem ceapa
marunt si o calim în alta tigaie, cu doua linguri de
untura sau ulei. Când devine sticloasa, punem
carnea tocata peste ceapa si o calim bine,
amestecând, pâna îsi schimba culoarea complet,
începe sa se rumeneasca usor si miroase a friptura
de porc. Adaugam boia, sare si piper si dam
carnea deoparte. Într-o tava mai adânca punem un
amestec din putine rosii pasate si untura topita sau
ulei. Trebuie bine uns fundul tavii. Punem
jumatate din varza calita, repartizata uniform.
Deasupra punem orezul, de asemeni în strat
uniform, apoi jumatate din rosiile pasate. Peste ele
repartizam carnea tocata, restul de rosii pasate si
restul de varza deasupra. Dizolvam pasta de
tomate cu doua cani de apa calduta si turnam cu
grija deasupra, încet, ca sa aiba timp sa patrunda
si între straturi. Dam tava la cuptorul încins
prealabil, la foc mediu, cca. 50 de minute (
depinde de cuptor). Varza ar trebui sa fie usor
rumena deasupra iar sosul ar trebui sa fie scazut.
O servim calda, cu smântâna deasupra. 

S-aveþi poftã bunã!

Sã halim bine
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Agentia de Dezvoltare Comunitara
„Impreuna” spune, intr-un comunicat
remis MEDIAFAX, ca definitiile
cuvintelor „rom” si „tigan” au fost
modificate in noua editie a
Dictionarului Explicativ al Limbii
Romane (DEX) si ca prin aceasta
revizuire s-a facut un pas catre
normalitate si corectitudine.

Contactat de MEDIAFAX, directorul
Institutului de Lingvistica „Iorgu Iordan –
Alexandru Rosetti” al Academiei Romane,
Marius Sala, a precizat ca la inceputul
acestui an a fost tiparit un nou tiraj al DEX,
in care au fost facute o serie de modificari,
negociate cu reprezentantii comunitatii
rome, in urma doleantelor acestora. El nu a
precizat in mod concret care sunt
modificarile aduse.

Insa, Agentia de Dezvoltare
Comunitara „Impreuna” spune ca in noul
tiraj al DEX au fost revizuite definitiile a 30
de cuvinte care fac trimitere directa sau
indirecta la minoritatea romilor.

„In urma demersurilor constante ale
Agentiei de Dezvoltare Comunitara
«Impreuna», Asociatiei Rromilor
«Egalitate de Sanse» Tulcea si Asociatiei
ACCEPT, precum si a Hotararii nr.
230/15.06.2011 a Consiliului National
pentru Combaterea Discriminarii, in editia
noua a Dictionarului Explicativ al Limbii

Romane, publicat in luna februarie 2012,
de catre Institutul de Lingvistica «Iorgu
Iordan – Al. Rosseti», au fost revizuite
definitiile a 30 de cuvinte care fac trimitere
directa sau indirecta la minoritatea romilor.
Astfel, Institutul «Iorgu Iordan» a eliminat
sau a explicat clar identificarile
discriminatorii si tendentioase care
promovau stereotipuri negative in legatura
cu minoritatea roma”, se arata in
comunicat.

Noua definitie a substantivului „rom”
este urmatoarea: „termen prin care se
autoidentifica membrii unui grup etnic
originar din India si raspandit mai ales in
Sudul si Estul Europei, inlocuind

denumirea de tigan, considerata
peiorativa”, potrivit comunicatului citat.

De asemenea, in editia noua a DEX au
fost modificate cuvintele: „balaoaches”,
„baragladina”, „bulibasa”, „chivuta”,
„corturar”, „faraon”, „gitana”, „jude”,
„laie”, „laiet”, „lingurar”, „puradel”,
„rom”, „rudar”, „salas”, „tigan”, „tiganas”,
„tiganatic”, „tigancusa”, „tigancuta”,
„tiganeala”, „tiganel”, „tiganesc”,
„tiganeste”, „tiganie”, „tiganime”,
„tiganos”, „tiganus”, „ursar”, astfel incat
caracterul deseori peiorativ al acestor
cuvinte sa fie clar adus la cunostinta
cititorului, mai precizeaza reprezentantii
agentiei.

DEX-ul a apãrut într-un nou tiraj, iar definiþiile
cuvintelor ROM ºi ÞIGAN au fost modificate

Procurorii DNA Oradea l-au trimis în
judecatã, în stare de arest preventiv, pe
bulibaºa Ferdinand Stãnescu, acesta fiind
acuzat de trafic de influenþã dupã ce a primit
de la denunþãtor o primã tranºã de 12.000 de
euro din suma totalã pretinsã pentru a
influenþa trei magistraþi din Iaºi, potrivit
Agerpres.Conform unui comunicat al DNA,
în rechizitoriul întocmit de procurori se aratã
cã, în zilele de 22 ºi 25 noiembrie, precum ºi
pe 9 decembrie 2015, Ferdinand Stãnescu a
pretins de la o persoanã (denunþãtor în
cauzã) suma totalã de 30.000 de euro, lãsând
sã se creadã cã are influenþã asupra a trei
magistraþi din municipiul Iaºi, care aveau de
soluþionat o cauzã penalã în care o rudã a
denunþãtorului fusese trimisã în judecatã în
stare de arest preventiv.

'În schimbul banilor pretinºi, inculpatul
a afirmat cã îi va determina pe magistraþi sã
dispunã punerea în libertate a persoanei
respective. Inculpatul mai susþinea cã fiecare

dintre cele trei persoane ('doi procurori ºi un
judecãtor') urma sã primeascã iniþial suma
de 5.000 de euro, iar, dupã punerea în
libertate a rudei denunþãtorului, încã 5.000
de euro/persoanã', se menþioneazã în
comunicatul DNA.

Pe 9 decembrie, în parcarea unui hotel
din localitatea Bãile Felix, Ferdinand
Stãnescu a primit de la denunþãtor o primã
tranºã de 12.000 de euro din suma pretinsã,
moment în care s-a procedat la constatarea
infracþiunii flagrante.

Dosarul a fost trimis spre judecare
Tribunalului Bihor, cu propunere de a se
menþine arestarea preventivã. În cauzã,
procurorii au beneficiat de sprijin de
specialitate asigurat de Serviciul Român de
Informaþii.

BBuull iibbaaººãã aarreess ttaa tt !! ªªppaaggãã ddee mmii ii ddee eeuurroo!!



Continuã scandalul pe averea lui
Johnny Rãducanu! Iubita jazzman-
ului e obligatã sã plãteascã nepoþilor
maestrului 60.000 de euro

Dupã patru ani de certuri prin tribunale, Mirela
Adãscãliþei (42 de ani), femeia care i-a fost alãturi lui
Johnny Rãducanu în ultimele luni de viaþã, pierde în faþa
moºtenitorilor.Lupta pe averea lui Johnny Rãducanu pare
sã nu aibã sfârºit. Moºtenitorii maestrului au dorit ca
imobilul în care acesta s-a stins din viaþã sã fie transformat
într-o casã memorialã, dar Mirela Adãscãliþei, femeia care
a avut grijã de jazzman, s-a opus, fiind coproprietar al
locuinþei.La începutul anului 2011, cu ºapte luni înainte sã
moarã, Johnny a cumpãrat un apartament cu cinci camere
în zona Obor, din sectorul 2 al Capitalei, iar pe actul de
proprietate a trecut-o ºi pe Mirela.
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Timp de douã zile, etnicii rromani
din întreaga lume au fost în centrul
atenþiei opiniei publice. Chiar dacã au o
sumedenie de probleme de integrare,
iaer unii trãiesc într-o sãrãcie lucie, romii
din Vulcãneºti, raionul Nisporeni, sunt
cu gândul la nunþi ºi "cântãri".În vreme
ce la Chiºinãu Ziua Internaþionalã a Romilor a fost sãrbãtoritã cu depuneri de
flori la monumentul lui ªtefan cel Mare ºi cu expoziþii de fotografie, la
Vulcãneºti, raionul Nisporeni, acolo unde se aflã una dintre cele mai mari
comunitãþi din þarã ale acestei etnii, singura festivitate e la gimnaziul de la
marginea satului. 

Romii din Vulcãneºti, raionul Nisporeni, iau credit de
la bancã pentru a-i aduce la nuntã pe Florin Salam
sau pe Cãtãlin de la Buzãu

C M Y K

Minciunã electoralã
• Nea Gicã Pãsat, preºedintele interimar al CJ Vâlcea, a

minþit de "a îngheþat apele" la postul TV de ºtiri Digi 24.
Fiind în direct marþi, Pãsat a spus cã CJ Vâlcea a alocat bani
pentru Centrul de bãtrâni din Bãlceºti, însã la momentul
respectiv nu exista în proiectul de buget pe 2016… nici un
leu care sã fie destinat azilului respectiv. De fapt, Pãsat a
furat startul campaniei electorale ºi a vrut sã fie "cocoº" la o
televiziune naþionalã.

Gutãu la UNPR
• În ciuda zonurilor vehiculate în ultima perioadã prin

presã, fostul primar al Râmnicului, Mircia Gutãu, va candida
din partea… UNPR la alegerile locale din vara acestui an. În
aceste zile se poartã negocieri secrete între Mircia Gutãu ºi
deputatul Dan Mazilu, mai ales dacã þinem cont cã fostul
primar al Râmnicului are o bunã relaþie cu liderul UNPR
Vâlcea statornicitã încã de la alegerile locale din 2012.
Liderii de la centru ai UNPR deja au anunþat o iminentã
rupturã de PSD, astfel cã este deschisã o candidaturã proprie
a partidului la Primãria Râmnicului. Varianta "Miºcarea
Popularã" cade pentru Mircia Gutãu, întrucât existã prevãzut
foarte clar în statutul partidului condus de Traian Bãsescu cã
nimeni nu poate candida dacã are condamnãri sau cercetãri
penale pentru corupþie!

Manevre...
• Preºedintele interimar al CJ Vâlcea, Gicã Pãsat, îl

"caroteazã" la greu pe liderul PNL Cristian Buican. Pãsat
intenþioneazã sã rãmânã din iunie 2016 - preºedinte plin la
CJ. În acest sens ºi-a pus în miºcare toate relaþiile masonice!
Buican, Buican, nici nu ºtii cât de mic începi sã fii! În faþa
lui Pãsat…

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Dan Ponoran Antonela Vasilache Constantin Rãdulescu Gheorghe Dumbravã Eduard Vârlan

Spectacol Tradiþional Romanes
la Universitatea Artifex

Partida Romilor in colaborare cu
Primaria sectorului 5 au organizat in data
de 8 aprilie, cu ocazia Zilei Internationale
a Romilor, un spectacol ”Traditional
Romanes”. La acest spectacol au
participat copii din gradinite, scoli
generale si licee din sectorul 5. Actiunea
a avut loc in cadrul Universitatii Artifex
Bucuresti, unde au participat invitati din
cadrul Primariei Sectorului 5,
Inspectoratul Scolar sector 5 reprezentat de doamna Costeniuc Iuliana, dar
si educatori, profesori si directori ai scolilor prezente. 

RASIªTII SE FOLOSESC ÎN CEL MAI STUPID MOD
DE CIFRE ªI STUDII

Nici Eminescu nu s-a
lãsat mai prejos în analiza
lui de 30 de pagini despre
evrei numitã Cestiunea
Izraelitã, unde a asociat

cãmãtãria strict cu evreii, la fel cum unii asociazã-n zilele noastre
furtul doar cu romii. Poetul observa cã, în Bucovina, unde-n 1869
populaþia era formatã în proporþie de 82,65% din români ºi 9,33%
evrei, 1059 de datornici români au fost expropriaþi pentru datorii, faþã
de doar 77 de evrei. Din asta poetul nepereche statistician trage
concluzia cã "mai toþi debitorii expropriaþi sunt români" ºi "evreii
sunt uzurari ºi ei sunt cari expropriazã!", fãrã sã se gândeascã cã,
dacã respectã proporþia populaþiei, sunt aproape la fel de mulþi
expropriaþi din ambele etnii. 

Pana in acest moment, in
ciuda eforturilor depuse de orga-
nismele internationale, atitudi-
nea antiroma continua in toata
Europa, Romania numarandu-
se printre tarile criticate adesea
pentru discriminarea romilor.
Atitudinea poporului majoritar
fata de etnicii minoritari a fost

intotdeauna una de asuprire si
chiar de persecutare, atitudine
ce se regaseste in multe
evenimente istorice, chiar din
cele mai vechi timpuri, pana in
istoria recenta unde cuvinte cum
ar fi "Auschwitz" sau
"deportare" nasc puternice
sentimente de repulsie si frica.

Incepand cu maternitatile, unde
mamele rome sunt tratate
diferit, copilul vine pe lume intr-
o tara unde romii sunt "tiganii
care fura si sunt nespalati" si
porneste din start de pe un loc
secund in viata, avand o eticheta
pusa, eticheta ce il va urmari pe
parcursul intregii vieti.

Importanþa Mass-Media în viaþa cetãþeanului român de etnie romã!

Piesa ”Sukar Transilvania” vorbeste despre
Transilvania in special si Romania in general,
despre bucurie, obiceiuri frumoase si ospitalitate.
Ea a fost scrisa din admiratia lui Aurel Mirea,
leader-ul orchestrei si compozitorul piesei, pentru
folclorul acestei zone.

Orice concurent isi doreste sa castige, dar
pentru The Zuralia Orchestra participarea in sine
inseamna o sansa de promovare. Participarea la
Eurovizion a acestei formatii este o experienta
buna pentru orice artist si ne bucura foarte mult ca
au fost apreciati atat de public cat si de juriul care
i-a trimis in semifinala concursului.

The Zuralia Orchestra a inceput anul in forta,
cu proiectemari atat pe plan national, unde spera sa
aiba cat mai multe concerte cat si la nivel
international. In luna mai The Zuralia Orchestra
sunt invitati la Khamoro-World Roma Festival in
Cehia iar in luna octombrie vor fi prezenti in
Cardiff, la un targ international al industriei
muzicale.

Eurovision 2016 o rampã
de lansare a trupei 
The Zuralia Orchestra

Nicole Cherry, nepoata Corneliei
Catanga: “Sunt de etnie romã”

Nicole Cherry a fost invitatã, joi, la
emisiunea "Star Matinal", de la Antena
Stars. Artista a recunoscut cã este de etnie
romã ºi a spus cã se mândreºte cu acest
lucru. Nicole Cherry a dezvãluit la Antena
Stars cã este nepoata lui Aurel Pãdureanu ºi
a Corneliei Catanga. Artista se mândreºte
cu originile ei ºi a spus cã nu are ce sã
ascundã. "Eu sunt de etnie romã. Nu am
spus pânã acum acest lucru pentru cã nu am
fost întrebatã. Mã mândresc cu asta ºi am

recunoscut, aºa cum ºi Connect-R a recunoscut. Sunt nepoata lui Aurel
Pãdureanu. El este frate cu bunica mea. Sunt nepoata domnului Aurel ºi a
Corneliei Catanga", a declarat Nicole Cherry la Antena Stars.
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