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Bãnuiesc cã mai toþi cei care am
cãlãtorit în strãinãtate avem poveºtile

noastre despre cum am interacþionat cu
strãinii întîlniþi pe unde am fost. Majoritatea
poveºtilor au un punct comun, ºi anume, un iz
de discriminare. Totul era normal, îmi zîmbea
binevoitor, pînã ce a aflat cã sînt rrom. De
unde vine ºi reversul medaliei, ostilitãþii
rãspunzîndu-i-se, mai tot timpul, cu ostilitate.
Aºadar îi etichetãm ºi noi pe cei care ne
trateazã în acest fel, drept aroganþi, nesimþiþi, 

Mergem pe principiul "dacã tu nu mã
placi, nici eu nu te plac", ignorînd

faptul cã ceea ce ni s-a întîmplat poate fi o
întîmplare izolatã, generalizînd acea întîlnire
nefericitã, cu cineva a cãrui atitudine pe care
o percepem ca fiind una discriminatorie poate
fi pur ºi simplu o reflecare a propriilor
angoase ºi complexe, sau poate fi, într-adevãr,
real discriminatorie, dar aparþinînd nu unei

naþii, ci unei categorii cu mari lacune de
educaþie. ªi vorbind despre aceastã categorie,
vorbim în special despre cei care pleacã
urechea la vorbele presei. La articolaºe rãu
voitoare, scrise doar ca sã incite Dacã un
rrom a comis o infracþiune, tiganii sînt hoþi. 

Dacã un rrom se comportã nelalocul
sãu într-un spaþiu public rromi sînt,

toþi, fãrã excepþie, niºte brute. De aici ºi
reacþia plinã de surprindere pe care o au unii
strãini cînd aflã cã... sîntem dinRomania
Etichetele s-au prea nu schimbat nici în
prezent ºi, tocmai din cauza lor, deºi avem
impresia cã sîntem deasupra cliºeelor ºi
etichetelor, reuºim, fãrã sã ne dãm seama, sã
le consolidãm. De cîte ori n-aþi auzit: "este
þigan, dar e om extraordinar"? - este o
atitudine devenitã deja sintagmã, prin care
persoana care o glãsuieºte are impresia cã
face un act de justiþie. De fapt, discrimineazã.
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Lumina Pascalã prin
miracolul ei sã aducã
în sufletele membrilor
de sindicat, precum ºi

tuturor vâlcenilor
liniºte, împãcare,

iubire ºi o primãvarã
deosebitã!

PAªTE FERICIT! 
CONSTANTIN PÎRVU,

Preºedintele
CNSLR-Frãþia Vâlcea

Transmit un gând
sincer tuturor

locuitorilor din
Vaideeni. Lumina

Învierii
Domnului sã vã
cãlãuzeascã în

drumul vieþii, sã aveþi liniºte ºi pace, seninãtate în
suflet ºi cãldurã în casã! 

PAªTE
FERICIT!

DANIEL BÃLUÞÃ, 
primarul comunei

Vaideeni

Conducerea Primãriei
Râmnicu Vâlcea 

transmite un gând curat
tuturor râmnicenilor,

colaboratorilor ºi
angajaþilor din

primãrie. Sã aveþi parte de un Paºte luminos,
bucurii ºi speranþe împlinite. 

PAªTE
FERICIT!

Ion Gigi Matei- 
primar interimar

Învierea Domnului sã vã împlineascã gândurile ºi
speranþele. Lumina sfântã a Învierii sã coboare în

sufletele ºi în inimile voastre. Transmit un
gând curat tuturor vâlcenilor. 

PAªTE FERICIT! 
deputat Cristian BUICAN,

preºedintele PNL Vâlcea

Sub semnul divin al Învierii 
Mântuitorului Iisus Hristos, adresãm

tuturor vâlcenilor urãri sincere de
înþelegere ºi prosperitate. 

Sãrbãtori fericite!

Constantin ºi Gheorghe Boromiz

Sfintele Sãrbãtori prilejuite de
Învierea Domnului Iisus

Hristos sã vã aducã sãnãtate,
pace în suflet, belºug ºi numai

bucurii, urare
adresatã de Partida
Romilor Pro Europa

tuturor
locuitorilor acestui judeþ, alãturi de tradiþionalul 

PAªTE FERICIT!

Sã integrãm
romii în 
10 paºi
simpli pagina 2

Alexandru Diamant

În Noaptea Învierii, cu
lumânãri aprinse ºi
sufletul curat, sã ne

rugãm pentru iertarea
pãcatelor ºi regãsirea

speranþei. Sãrbãtorile de
Paºte sã ne aducã numai
bucurii, sãnãtate ºi multã
fericire. Bãtaia clopotelor

sã anunþe o lume mai bunã în care sã gãsim
din plin tot ceea ce ne dorim.

Radu Renga, prefectul judeþului Vâlcea



2 Vocea Romilor Social Anul IV • nr. 257
28 aprilie 2016

1. Se taie orice fel de
alocaþie/subvenþie pentru copilul rom
care nu merge la ºcoalã. Se taie ºi pentru
fraþii lui mai mici care nu au încã vârsta
de mers la ºcoalã. Dacã unul din ei creºte
ºi merge la ºcoalã acela primeºte alocaþia
ºi din urmã, minus cât a primit fratele mai
mare aiurea.

2. Orice mamã rom este prinsã la
cerºit cu sugarul în braþe (de multe ori
adormit cu alcool) rãmâne fãrã el, bebelul
intrã în sistemul de stat ca orfan ºi ea în
puºcãrie. Fãrã discuþii.

3. Orice copil rom sub 16 ani este
prins la cerºit de mai mult de douã ori este
preluat de sistemul de stat. Fãrã discuþii.

4. Orice rom peste 16 ani este prins la
cerºit mai mult de douã ori intrã la
mititica pentru o lunã. Dacã recidiveazã
termenul creºte.

5. Orice rom nu-ºi plãteºte impozitele
pe proprietate sau nu are cum explica
provenienþa proprietãþii este executat silit
pentru impozite ºi i se confiscã venitul
neexplicat. Fãrã discuþii.

6. Orice grup de romi întrã cu scandal
într-o instituþie a statului, cã e vorba de
spital, tribunal sau secþie de miliþie, intrã
o lunã la rãcoare. Dacã a fãcut mai mult

decât scandal, termenul creºte.
7. Orice ºatrã/colectivitate de romi

este prinsã la furt organizat este bãgatã la
mititica ºi copiii trimiºi în sistemul de
stat.

8. Orice pirandã este prinsã ridicându-
ºi fusta în public, cu intenþii agresive, este
spãlatã cu gaz în zona scoasã la înaintare

pentru diminuarea pericolului social.
9. Se revine la cuvântul oficial þigan.

Rom a ajuns sã aibã exact aceeaºi
conotaþie negativã trãgând-o în schimb ºi
peste cuvântul român.

10. Toate mãsurile de mai sus se
aplicã pentru oricare alt cetãþean al
României, indiferent de etnie.

Sã integrãm romii
în 10 paºi simpli

Mãrturii ale strãinilor despre
români: "Sunt iubitori de
noutãþi, înºelãtori ca grecii ºi
neruºinaþi ca þiganii"

Cât despre deprinderile lor, românii au aici
(n. r. în Transilvania) nume rãu, ca ºi când toþi
ar fi tâlhari; încât cine trece printre ei ºi nu este
omorât sau jefuit agaþã o tãbliþã de mulþumire
la bisericã"."Aceºti români de rând, de
condiþie servilã, sunt aplecaþi spre hoþie ºi
tâlhãrie, de aceea ei sunt pedepsiþi aspru în
Transilvania ºi traºi de obicei în þeapã astfel cã
se pot vedea aproape înaintea tuturor oraºelor,
târgurilor ºi satelor þãrii astfel de spectacole
îngrozitoare. Faþã de moartea prin þeapã sau
par, ei merg bucuroºi la spânzurãtoare când
sunt osândiþi, spunând cã ºi Hristos,
mântuitorul lor a fost spânzurat pe cruce. (…)
Locuitorii Moldovei sunt în cea mai mare parte
oameni demni (…) femeile pot fi vãzute rar
(…) le place mult curãþenia. Deºi casele lor
sunt prost construite, în ele este totuºi curat".

Romii îl vor candidat la
Primãria Sebeº pe
viceprimarul Adrian Bogdan

Pregãtindu-se pentru acest an electoral,
romii din municipiul Sebeº fac apel la cetãþenii
localitãþii sã înþeleagã cã ei îºi aleg primarul, nu
cei 3 candidaþi PNL la funcþia de primar."Noi,
romii, suntem alãturi de viceprimarul Adrian
Bogdan, sebeºeanul nostru, care alãturi de
viitorul viceprimar va pune municipiul pe
picioare. Noi îl rugãm sã se delimiteze de cei
câþiva romi care sunt certaþi cu munca! Dintre
toþi cei care îºi vor depune candidatura la
Primãria municipiului Sebeº, ne dorim ca bunul
Dumnezeu sã ne ajute ºi actualul viceprimar sã
fie câºtigãtor. Mai sunt încã vreo câþiva
candidaþi la primãrie, dar noi, romii, suntem
alãturi de Adrian Bogdan. Noi, romii din Sebeº,
îi rugãm pe primarul Alexandru Dãncilã ºi pe
viceprimarul Adrian Bogdan sã ne ajute, astfel
ca strãzile din cartierul romilor sã fie acoperite
cu balast, pentru cã nu mai putem circula pe-aici
din cauza gropilor!

Într-un context în care tentativele modernizatoare de
sorginte iluministã ameninþau privilegiile sãseºti de origine
medievalã, recursul la niºte discursuri care sã funcþioneze ca un
eºafodaj argumentativ în favoarea menþinerii acestor privilegii
este cît se poate de inteligibil. Dublele standarde în tratarea
eventualelor paralelisme între istoria sãseascã ºi cea a romilor
nu mirã. Astfel, mobilitatea spaþialã medievalã prin intermediul
cãreia strãmoºii saºilor au ajuns în Transilvania era valorizatã
eminamente pozitiv, în timp ce nomadismul rom era inclus în
niºte discursuri criminalizante, accentuînd pericolele pe care le
implica: "Avînd un control asupra propriului discurs identitar,
saºii au conferit acestei mobilitãþi spaþiale medievale o
însemnãtate superioarã. Migraþiei/colonizãrii sãseºti ei i-au
atribuit un rol misionar în serviciul civilizaþiei ºi al valorilor
germane. Desigur, nu s-a pus vreodatã problema de a compara
sau a pune pe picior de egalitate alogenitatea lor ºi cea a
romilor. Pentru ei, sedentari ºi mediatori de culturã europeanã
în Rãsãritul Europei, romii erau un popor intrus, adus de
valurile turce, iar ei, sedentari ºi legitimi coloniºti, beneficiari ai
graþiei ºi privilegiilor coroanei maghiare. Discuþia în jurul
legitimitãþii prezenþei sãseºti în provincie nici mãcar nu se
deschidea spre acest gen de comparaþie

Saºii despre romi România, criticatã pentru
discriminarea minoritãþilor
ºi corupþia din instituþiile
statului - raport

România este criticatã pentru tratamentele rele aplicate
deþinuþilor ºi romilor de poliþie, discriminare sistematicã socialã a
minoritãþilor, dar ºi pentru nivelul de corupþieÎn raportul anual
privind drepturile omului realizat de Departamentul american de
Stat, principalele probleme în România includ tratamentele rele
aplicate de poliþie ºi jandarmerie deþinuþilor ºi romilor, iar corupþia la
nivelul instituþiilor statului rãmâne o problemã care se extinde.

Deþinuþii din închisori sunt abuzaþi, prin exces de forþã, inclusiv
prin bãtãi, avertizeazã raportul care citeazã ca exemple cazuri din
Bucuresºi, Botoºani, Brãila, Arad ºi din alte oraºe, în care, în
majoritate, poliþiºtii au fost absolviþi de acuzaþii.

De asemenea, în raport, România mai este acuzatã pentru
discriminare sistematicã socialã a membrilor comunitãþii de romi
care le afecteazã accesul la o educaþie adecvatã, la un adãpost
adecvat, la servicii medicale corespunzãtoare, dar le sunt afectate ºi
ºansele de angajare.

Pe scurt



3DiverseAnul IV • nr. 257
28 aprilie 2016

Doi agenþi de poliþie din Racoº sînt
cercetaþi penal pentru agresiune, dupã
ce au ameninþat un student, membru al
echipei Asociaþiei Naþionale a Birourilor
de Consiliere pentru Cetãþeni

Doi agenþi de poliþie din Racoº sînt
cercetaþi penal dupã ce au ameninþat un
student care apoi a fost bãtut de patru indivizi
cu cagule. Purtãtorul de cuvînt al Poliþiei
Judeþene Braºov, comsiar ºef Liviu Naghi, a
confirmat cã pe numele celor doi poliþiºti s-a
deschis dosar penal, dupã ce l-ar fi agresat pe
un cetãþean ,,suspect" în gara Racoº.
Incidentul a avut loc pe data de 30 aprilie,
cînd George Dinu, în vîrstã de 28 de ani,
originar din Piteºti ºi student la Universitate
"Transilvania" Braºov, membru al echipei
Asociaþiei Naþionale a Birourilor de
Consiliere pentru Cetãþeni (ANBCC), a fost
bãtut de patru indivizi în gara din comuna
Racoº, judeþul Braºov, doi dintre aceºtia
purtînd cagule. Incidentul a urmat imediat
dupã ce studentul a fost abordat de doi
poliþiºti din cadrul secþiei comunale care l-au
legitimat ºi apoi, aflãnd cã sprimninã

drepturile romilor, l-au ameninþat. "Drumul
de la Racoº pînã la Braºov e lung ºi orice se
poate întîmpla", iar "în comuna Racoº este
periculos sã vii", au fost expresiile folosite de
oamenii legii, spune George Dinu. Unul

dintre agresorii care purtau cagule a fost
recunoscut de tînãrul agresat ca fiind o
persoanã în civil care îi însoþea pe cei doi
poliþiºti atunci cînd oamenii legii l-au
ameninþat în garã.

Agresat de politiºti pentru
cã ajutã romii din Racoº

Cãminul Cultural din Vad a
fost, la sfîrºitul sãptãmînii trecute,
gazda evenimentului prilejuit de
prezentarea proiectului
"Coeziune socialã prin
promovarea meseriilor
tradiþionale ale romilor în
structuri de economie socialã"
(SesArtizanRom), la care, alãturi
de primarul David Prunean, s-au
aflat senatorul Marius Nicoarã,
deputatul Adrian Oros, precum ºi
echipa de implementare de la

Principalul obiectiv al
proiectului îl constituie
dezvoltarea unei structuri de
economie socialã în comuna

Proiect-Vad-2Vad, destinat
activitãþii de producere a unor
împletituri de nuiele, avînd ca
rezultat facilitarea accesului
grupurilor vulnerabile la
instruire ºi pe piaþa muncii, prin
consilierea a 40 de cetãþeni
romi, urmatã de selectarea ºi
instruirea a 30 de persoane din
rîndul acestora. Cursurile de
instruire vor demara la
începutul lunii mai ºi vor dura 3
luni, în timp ce perioada de
desfãºurare a proiectului este de
12 luni.

Dintre cei 30 de romi instruiþi
în cadrul cursurilor de formare

profesionalã "Împletim cu spor",
10 vor fi angajaþi ca ºi împletitori
de nuiele ºi papurã pentru a lucra

în cadrul unei structuri de
economie socialã ce se înfiinþeazã
la Vad.

PPrrooiieecctt eeuurrooppeeaann ppeennttrruu
rroommiiii ddiinn ccoommuunnaa VVaadd

Acþiune în forþã! Scandal
MONSTRU cu clanuri de romi
în Baia Mare

În urma investigaþiilor efectuate de poliþiºti, trei
bãimãreni în vârstã de 41, 42 ºi 53 de ani, bãnuiþi
de generarea stãrii conflictuale, au fost reþinuþi
pentru 24 de ore ºi urmeazã a fi prezentaþi instanþei
cu propunere de arestare preventivã.

Poliþiºtii au întocmit dosar penal ºi, sub
coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de
pe lângã Judecãtoria Baia Mare, continuã
cercetãrile pentru documentarea întregii activitãþi
infracþionale, sub aspectul comiterii infracþiunilor
de tulburarea ordinii ºi liniºtii publice ºi distrugere.

Pentru prevenirea altor manifestãri violente ºi
înlãturarea oricãror riscuri în planul ordinii ºi
liniºtii publice, pe raza mun. Baia Mare au fost
constituite prin dispoziþia ºefului inspectoratului
douã zone speciale de siguranþã publicã iar
efectivele de poliþie, jandarmi ºi poliþie localã sunt
pregãtite sã intervinã în sistem integrat pentru
luarea mãsurilor legale.

România, criticatã pentru
relele tratamente aplicate
romilor, corupþie ºi
discriminarea în educaþie, într-
un raport al Departamentului
de Stat american

În plus, discriminarea sistematicã a romilor le-a
afectat accesul la educaþie adecvatã, locuinþe, îngrijire
medicalã ºi pe piaþa muncii, atrag atenþia Statele
Unite.   Printre alte probleme se numãrã condiþiile
inadecvate din închisori, dar ºi tentativele continue ale
unor lideri politici de a compromite independenþa
sistemului judiciar, precum ºi corupþia la nivel
guvernamental, care este încã rãspânditã.   "Sistemul
judiciar a luat mãsuri pentru a pune sub acuzare ºi
pedepsi oficialii care au comis abuzuri, dar autoritãþile
au amânat în mod repetat procesele care vizeazã
abuzuri ale poliþiei, care, în multe cazuri, au dus la
achitãri", se adaugã în document.   "Ameninþãri
personale ºi profesionale la adresa jurnaliºtilor au
subminat libertatea presei. Au existat informaþii
constante despre violenþa ºi discriminarea femeilor.
Au existat niºte acþiuni ºi afirmaþii antisemite, iar presa
a continuat sã publice articole antisemite", se adaugã
în document.

Vocea Romilor

Lucrurile care nu se spun
conteazã mai mult decât cel care se
rãcnesc în gura mare. Toate
scandalurile care deºteaptã în noi
mici fiare dornice sã aibã dreptate
au la bazã lucruri pe care nu le-a
lãmurit de nimeni nici noi romii nu
ºtimi, de aceea, au declanºat în noi
suspiciuni otrãvitoare. Sigur, am
depãºit deja epoca în care ni se tot
spunea cã e esenþialã este
comunicarea. Mesajul e rãsuflat,
de-acum, de câte ori sã-l repetãm?
ªi, totuºi, dacã cineva ne-ar spune
tot adevãrul, dacã n-ar trebui sã
bãnuim ce e dincolo de omisiuni, 

Relele tratamente ºi hãrþuirea

romilor de cãtre Poliþia ºi
Jandarmeria Valceana ineficienþa
aplicãrii legilor privind
discriminarea grupurilor
minoritare ºi neregulile în
organizarea alegerilor se numãrã
printre problemele majore ale
României în privinþa drepturilor
omului.

În plus, discriminarea
sistematicã a romilor le-a afectat
accesul la educaþie adecvatã,
locuinþe, îngrijire medicalã ºi pe
piaþa muncii, Tara si mama nu ti
alegi . În plus, facem diferenþa
între ceea ce dorim noi ºi ceea ce
vor alþii.

POLIÞIA VÂLCEANA ªI MALL-UL
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Alianþa Liberalilor ºi Democraþilor a
prezentat astãzi, 8 aprilie a.c.,
"Strategia Liberalã pentru
Comunitãþile de Romi din
România". Preºedintele executiv al
ALDE senatorul Daniel Barbu,
preºedintele Departamentului ALDE
pentru Minoritãþi Naþionale Dana
Varga ºi candidatul ALDE la funcþia
de primar al Sectorullui 3 Elena
Petrescu au prezentat în cadrul unei
conferinþe de presã, care a avut loc
la sediul central al ALDE, din
Capitalã, proiectele partidului
pentru comunitãþile rome din
România.

Preºedintele executiv al ALDE
senatorul Daniel Barbu a spus în cadrul
conferinþei de presã cã de Ziua
Internaþionalã a Romilor, 8 aprilie,
ALDE marcheazã acest eveniment din
douã motive: "Unul þine de identitatea
ALDE, de faptul cã noi militãm
constant pentru deplinãtatea drepturilor
ºi libertãþilor cetãþeneºti. Desigur nu
putem rãmâne indiferenþi la faptul cã în
þara noastrã existã concetãþeni care nu
se bucurã de aceastã deplinãtate a

drepturilor ºi liberãþilor, din variate
motive. Cele mai grave sunt cele
istorice. Este vorba de o comunitate
care, cel puþin în afara arcului carpatic,
a fost în stare de sclavie pânã în urmã
cu 160 de ani. În Þara Românescã ºi în
Moldova, sclavia a fost abolitã doar cu
10 ani înainte de sclavia africanilor din
sudul Statelor Unite ºi cu 30 de ani
înainte de ultima mãsurã de abolire a
sclaviei într-o þarã din emisfera vesticã,
Brazilia. (…)

Istoria nu se opreºte acolo, pentru
cã deºi au primit statutul de locuitori

liberi, la jumãtatea sec. al XIX-lea,
romii nu s-au bucurat de niciuna dintre
mãsurile de reformã care au fost
angajate în epoca modernizãrii statului
român. Nu au fost beneficiari ai
reformei agrare din 1864, nici a celei
din 1918-1921, sau din 1945.
Comunitãþile de romi, cele rurale, au
fost mereu excluse de la procesul de
emancipare cetãþeneascã la care au
participat românii pe firul ultimelor
douã veacuri. Deci, a fost o minoritate
etnicã care s-a transformat într-o
minoritate economicã ºi socialã. (…)

ALDE solicitã recunoaºterea publicã a istoriei
romilor ca parte din istoria României

La o familie din
Bãlceºti lumina a venit
mai devreme

În localitatea Bãlceºti din sudul judeþului Vâlcea, trãiesc
mai multe familii cu o situaþie materilã ºi socialã precarã. Una
dintre ele este familia Croitoru care are ºapte copii ºi în curând
va avea opt. Familia trãieºte în condiþii grele, pãrinþii neavând
un loc de muncã, locuind împreunã cu cei ºapte copii într-o
cãsuþã din chirpici neracordatã la curentul electric, construitã
la marginea pãdurii, cu un drum foarte greu accesibil. În ciuda
acestor greutãþi toþi cei ºapte copii merg la ºcoalã stãbãtând
mai mulþi kilometri pe jos, adesea prin nãmol înfruntând
vântul, ploaia sau zãpada.

În ceea ce priveºte hainele ºi alimentele au fost ajutaþi de
mai mulþi enoriaºi ºi preoþi din parohiile vecine. Faptul cã
aceºti copii nu puteau sã-ºi facã temele decât la lumina slabã a
lumânãrii, pãrea un obstacol de netrecut.

În urma demersurilor realizate de pãrintele Marian
Bãdulescu, firma Provatt, prin domnul Lucian Popescu a
rãspuns apelulului fãcut ºi suportând toatã cheltuiala a montat
sãptãmâna aceasta un sistem cu panouri fotovoltaice ºi astfel,
cei ºapte copii au acum luminã, televizor ºi calculator. Ieri la
bisericã unul dintre copii a mãrturisit pãrintelui: "pãrinte,
Dumnezeu a fãcut o minune cu noi…ne-a trimis soarele sã ne
dea luminã ºi s-a aprins ºi becul nostru."

Mulþumim ºi ne rugãm ca Dumnezeu sã rãsplãtescã
faptele bune ale firmei Provatt, fundaþiei World Vision ºi
tuturor celor ce s-au nevoit sã facã posibilã aceastã "minune."

Pentru o aºa afirmaþie nu
se putea sã nu primeascã ºi o
amendã de la CNCD - 8.000
de lei. Mare sau micã, o
amendã nu poate fi niciodatã
reacþia suficientã la o astfel de
aberaþie.   Într-o democraþie
serioasã, cetãþenii ar fi
protestat. Nu s-a întâmplat.
Orice partid liberal de pe
aceastã planetã l-ar fi exclus din rândurile
sale pentru a-ºi ºterge ruºinea, pentru a se
delimita de asemenea idei ºi pentru a-ºi
onora numele. Nu s-a întâmplat.    Într-o
þarã guvernatã de valori europene, cariera
politicã a unui asemenea om s-ar fi încheiat
abrupt. Nu s-a întâmplat ºi, desigur, nu se

va întâmpla.    Rareº Buglea nu doar cã e
liniºtit la locul lui, dar mai ridicã ºi capul,
modereazã evenimente, culmea, chiar
despre romi. ªi dacã de la el nu putem avea
aºteptãri, Primãria Alba Iulia este o
instituþie publicã ºi ea trebuie sã se supunã
unor rigori, trebuie sã dovedeascã o

conduitã respectuoasã faþã de toþi
cetãþenii, indiferent de etnie. Ceea
ce e clar cã nu se întâmplã.   Unii
dintre cititori s-ar putea întreba de
ce ar merge un membru al CNCD
la un astfel de eveniment. Ce sã
cauþi, ca activist pentru drepturile
omului, ca rom, la o astfel de
acþiune sfidãtoare?   Când am
primit invitaþia, am crezut cã nu

vãd bine. Apoi, am sperat pânã în ultimul
moment cã un om decent din primãrie va
sesiza greºeala / sfidarea / anomalia ºi o va
corecta. Nu s-a întâmplat. ªi iatã-l pe acest
tânãr liberal, moderând de lângã mine, o
dezbatere la care, totuºi, romii din Alba
Iulia au refuzat sã participe.

O situaþie rasistã la Primãria Alba Iulia

Specialiºtii ºi mãrturiile fiilor de
boieri din secolul al XIX-lea scot la
ivealã o filã întunecatã a istoriei
boierimii româneºti. Mulþi proprietari
funciari cu sânge albastru, chiar ºi în
urmã cu 200 de ani, se dedau la orgii ºi
violau roabele þigãnci de pe domeniile
lor. Abuzurile aveau loc în vãzul luminii,
inclusiv cu ºtirea nevestelor. Se ajungeau
la incesturi între copii din flori ºi cei
legitimi ai boieriloPrima noapte de iubire
cu roabe þigãnci Nu toate femeile de pe
domeniile boiereºti intrau sub incidenþa
de "Ius primae noctis". Poftele boierului
erau îndreptate doar asupra roabelor

þigãnci. Indiferent de vârstã, preferate
erau adolescentele. Referirile anterioare,
din "miezul" evului mediu românesc,
lipsesc. Constatãrile sunt târzii - de
secolul al XIX-lea -  ºi subliniazã cã
acest obicei era perpetuat din generaþie în

generaþie, vreme de sute de ani. Mai
precis, boierii abuzau sexual roabele
þigãnci, fãrã niciun fel de repercursiune.
Mai mult decât atât aveau drepturi
sexuale asupra acestora în noaptea
nunþii. Cel care face o referire
convingãtoare la acest aspect este Ion
Codru Drãguºanu, intelectual
transilvãnean, memorialist, cãlãtor ºi
revoluþionar la 1848. În cartea sa de
cãlãtorie, scrisã în secolul al XIX lea,
"Cãlãtoriile unui român ardelean în þarã
ºi strãinãtate (1835-1844)", acesta aratã
clar cã boierii valahi aveau drept de viaþã
ºi de moarte asupra robilor þigani.

CCuumm ssee ddeess tt rrããbbãã llaauu bboo iieerr ii ii ºº ii ccãã lluuggããrr ii ii rroommâânnii ccuu þþ iiggããnncc ii llee :: vv iioo llaauu
rrooaabbee ,, llee ssuuppuunneeaauu ppeerrvveerrss iiuunn ii lloo rr ,, ii aa rr iinncceess ttuurr ii llee eerraauu ppeerrmmiissee

Romii de la Botoºani sunt
supãraþi rãu ºi îºi atacã liderii

Au fost sãptãmâna aceasta la Primãrie pentru a se interesa
de mai multe chestiuni privitoare la problemele pe care le
întâmpinã concitadinii lor din ParcuTineretului"Eu dacã
reprezint romii sau sunt un preºedinte al romilor, trebuie sã mã
duc la Bucureºti sau unde mã duc ºi sã spun: dle, hai sã facem
ceva ºi pentru þiganii ãºtia. Niºte fonduri, niºte ceva. Dacã noi
stãm ºi ne cãscãm ºi venim numai la viceprimar cã e român,
pentru ce ne mai reprezinþi dle, dacã tu nu faci nimic? Se aude
cã s-au furat milioane de euro din banii noºtri care trebuia sã
fie pentru noi, pentru locuinþele noastre, pentru copiii noºtri. La
ce mai avem preºedinþi, dle?"
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Politicienii de extrema dreapta si
presa din Marea Britanie
alimenteaza temerile ca rromii din
Romania planuiesc sa plece in masa
in Regatul Unit. Realitatea este insa
foarte diferita, dupa cum remarca o
parte din presa britanica.

Jurnalistul Jerome Taylor a realizat un
reportaj cu "rezidentii celor mai rele
mahalale din Romania", intr-o groapa de
gunoi, publicat de The Independent.
Claudia Greta, in varsta de 40 de ani, si
familia sa traiesc intr-o "baraca subreda",
facand parte dintre cei peste 1.500 de
rromi care traiesc in tabara intinsa si urat
mirositoare de langa groapa de gunoi din
afara municipiului Cluj-Napoca. Toti au
ajuns aici in ultimii 15 ani, iar jumatate
dintre ei sunt copii.

Romanii si spaima britanicilor de
imigranti

Multi romani au fost nedumeriti de
determinarea Guvernului britanic de a-i
descuraja sa vina in Marea Regatul Unit si

de a-i impiedica sa treaca peste Canalul
Manecii, incepand cu 1 ianaurie 2016,
cand vor fi ridicate restrictiile pentru
romani si bulgari privind accesul la piata
muncii din aceasta tara.

In acest context, suspiciunile aparute la
Bucurestisi Sofia au fost acelea ca

Guvernul Regatului Unit se teme de fapt
de migratia in masa a rromilor, cea mai
marginalizata si barfita minoritate a
Europei. Aceasta a creat si mai mult
animozitate fata de rromi, chiar si romanii
si bulgari invinovatind aceasta comunitate
pentru ca le defaimeaza imaginea.

“Rromii români nu vin în
Marea Britanie, nu ne furã
slujbele” – The Independent

Existenþa unei astfel de
zile este absolut necesarã,
pentru a da vizibilitate
culturii vaste a romilor ºi a
istoriei acestora ºi pentru a
semnala problemele care
încã reprezintã o realitate în
România.

Conform Bãncii
Mondiale, 90% dintre romi

se confruntã cu sãrãcie cruntã, iar 84% dintre gospodãriile acestora nu au
acces la servicii publice de alimentare cu apã, canalizare sau chiar
electricitate. În plus, discriminarea împotriva romilor în þara noastrã este
acutã, de cele mai multe ori acestora neoferindu-li-se ºanse egale. Romii
se confruntã cu marginalizare, izolare ºi excluziune socialã.

Minoritatea romilor este una diversã, din mai multe puncte de vedere:
al dialectului sau ocupaþiilor tradiþionale, al portului vestimentar specific
ori al practicilor culturale tradiþionale, al convingerilor politice sau
religioase, al nivelului de integrare socialã ºi, evident, din punctul de
vedere al orientãrii sexuale sau identitãþii ºi expresiei de gen.

Cu acest prilej, asociaþia MozaiQ semnaleazã opiniei pubice faptul cã
romii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali ºi persoane trans) încã reprezintã o
minoritate invizibilã a unei minoritãþi stigmatizate, vulnerabile ºi
insuficient cunoscutã. Persoanele rome LGBT se confruntã cu
discriminare multiplã: pe baza etniei ºi pe baza orientãrii sexuale sau a
identitãþii ºi expresiei de gen, în comunitãþile din care provin. Acest fapt
are efecte îndeosebi asupra stãrii economico-sociale a acestui grup social.
Persoanele rome LGBT au nevoi specifice, care trebuie adresate, atât de
cãtre societatea civilã, cât ºi de cãtre stat. Fie cã ne referim la accesul pe
piaþa muncii, la accesul la servicii medicale, educaþie formalã sau
vocaþionalã sau la locuire, societatea are datoria de a recunoaºte
problemele cu care acestã minoritate din rândul unei minoritãþi se
confruntã ºi sã contribuie activ la îmbunãtãþirea situaþiei acestora, plecând
de la abordarea discriminãrii sistemice cu care se confruntã.

Vocea Romilor

Oraºul din România unde
vilele sunt construite din
ajutoare sociale britanice. 
La porþile caselor 
stau BMW-uri "sclipitoare" cu
numere de Anglia

Jurnaliºtii de la publicaþia britanicã Daily Mail
au publicat un articol despre Þãndãrei, localitatea
din România unde mai mult de 100 de case sunt
construite cu bani câºtigaþi ilegal în Regatul Unit,
potrivit Scotland Yard.

"Strãzile colorate ascund un secret întunecat:
este un oraº care se presupune ca este construit pe
baza beneficiilor sociale britanice, unde localnicii
care respectã legea se tem de revenirea de peste
hotare a vecinilor lor. Bine aþi venit în Þãndãrei, un
oraº unde multe dintre case au fost construite pe
socoteala sistemului generos de beneficii sociale al
Marii Britaniei - ºi abilitãþii subclasei infrracþionale
de a manipula acest beneficiu", scrie Daily Mail în
ediþia online.

ANL a vândut aproape 
1.900 de locuinþe

Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe (ANL) este o
instituþie de interes public care funcþioneazã sub
autoritatea Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice. ANL deruleazã programe de
construcþii locuinþe în conformitate cu prevederile
Legii nr. 152/1998 privind înfiinþarea Agenþiei
Naþionale pentru Locuinþe, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. Principalele
obiective ale agenþiei constau în promovarea ºi
dezvoltarea la nivel sectorial ºi naþional a unor
programe guvernamentale privind construcþia de
locuinþe - în principal Programul de construcþii
locuinþe pentru tineri, destinate închirierii (care
presupune ºi construcþia de locuinþe pentru tineri
specialiºti din învãþãmânt sau sãnãtate); Programul de
construcþii locuinþe prin credit ipotecar ºi Programul-
pilot "Locuinþe sociale pentru comunitãþile de romi".

Despre stadiul în care se aflã aceste programe, dar
ºi despre preþurile imobilelor ºi criteriile ce trebuie
îndeplinite de beneficiari ne-a vorbit, într-un interviu,
George Ciprian Stan, directorul general al ANL.

Pe scurt

Cu ocazia zilei de 8 Aprilie - Ziua
Internaþionalã a Romilor, Asociaþia MozaiQ
îºi exprimã solidaritatea cu etnicii romi din
România, în toatã diversitatea acestora

FFaabbuullee eeuurrooppeennee.. IINNTTEERRVVIIUU
""MMêêmmee ppaass ppeeuurr!!""
RRããssppuunnssuull cciinneeaasstteeii
ff rraanncceezzee AAnnaa DDuummii tt rreessccuu
llaa tteerrooaarree ººii llaa rraassiissmm

Franþa, ca ºi Europa, ca ºi lumea, se re-organizeazã. La firul
ierbii, acolo unde se pot spune lucrurile în mod direct, departe de
politicul corect. Legea care vrea sã schimbe codul muncii în
Franþa i-a scos pe francezi la grevã ºi mai ales i-a fãcut sã ocupe
La Place de la République/Piaþa republicii, zi ºi noapte, de o
sãptãmînã. Miºcarea organizatã prin reþelele sociale se intituleazã
Nuit Debout ºi se inspirã din revolta din Spania a Indignaþilor
(devenit partid - Podemos), de la care mulþimea de cîteva sute de
tineri - muncitori, studenþi - dar ºi pensionari, a împrumutat ºi
codurile de organizare: pentru a participa la dezbaterile ad-hoc
trebuie sã te înscrii pe un carnet ca sã-þi aºtepþi rîndul, sã nu
vorbeºti mai mult de trei minute iar auditoriul aºezat pe jos agitã
mîinile, dacã e de acord, sau încruciºeazã încheieturile, dacã nu e
de aceeaºi pãrere cu vorbitorul. Se dezbate despre precaritatea pe
care o pregãteºte noul cod al muncii, despre ºomaj, despre
politicieni si ineficacitatea votului, ºi se dã
cuvântul…refugiaþilor: sirieni, libieni, sudanezi, strigã în englezã,
de la microfon, echivalentul de la "Aidez-nous!"
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Romii au douã organizaþii mari la
Bistriþa: Partida Romilor Pro Europa,
condusã de Emil Neia Lãcãtuº,
consilier judeþean PDL, ºi Asociaþia
social-democratã a romilor ardeleni,
condusã de Matei Lãcãtuº,
susþinãtor al PSD. Între cele douã
numai pace nu existã. Ultima sursã
de conflict are ca subiect banii
acordaþi de organizaþia lui Matei
Lãcãtuº copiilor din Budacu de Sus.

"Domnul Matei (Lãcãtuº -n.r.) a avut
un program pe educaþie. Asociaþia lui a dat
bani pentru copiii defavorizaþi din Budacu
de Sus care puteau merge la After school.
60% dintre copiii care au primit burse s-au
declarat romi, dar erau români. Mamele au
depus niºte hârtii la Prefecturã, dar burse
au primit copiii care proveneau din familii
cu situaþii foarte bune, familii care aveau
tractoare. Îmi amintesc cã primeau 280 de
lei pe lunã parcã. Sãracii satului nu a
primit. De exemplu ciudarul din Budacu

de Sus, Briºcuþa îi zicem noi, are trei copii,
stã într-o colibã, dar nu a primit bursã ca sã
meargã copiii lui la ºcoalã. Eu am sesizat
Prefectura, dar nimeni nu a luat nicio
mãsurã împotriva acestei situaþii. Eu din
câte am înþeles, domnul Matei a
implementat proiectul cu ajutorul

domnului ex-viceprimar de la Dumitriþa,
domnul Bolfã, ºi la sugestia dânsului a
fãcut ce a fãcut împreunã cu domnul
director Zãpârþan. Lucrurile acestea mã
depãºesc. Proiectul a fost implementat în
anul ºcolar trecut", a spus Letiþia Stoicescu
într-o conferinþã de presã.

Social-democratul Matei Lãcãtuº, acuzat de
romii din opoziþie cã a dat burse bogaþilor

Un bãrbat de 54
de ani a murit
în timp ce
mascaþii îi
bãteau la uºã

Mai multe echipaje de poliþie au descins, miercuri
dupã-amiazã, în zona Checheci din municipiul Arad.
Poliþiºtii aveau informaþii cã acolo se vând ilegal þigãri.
În timpul percheziþilor  unul dintre presupuºii
contrabandiºti a fãcut infract când a i-a vãzut pe
mascaþi.Bãrbatul de  54 de ani nu a mai putu fi salvat de
cãtre medici, el dedecând pe loc. Atunci în zonã a
început scandalul, romii ieºind la porþi ºi strigând cãtre
mascaþi cã sunt criminali ºi cã omoarã oameni. Poliþiºtii
au descins, la trei adrese, aflate  la intersecþia strãzilor
Muºeþel ºi Aprodul Purice. Ei au ridicat în urma
percheziþiilor nu mai puþin de 19.185 de þigarete,
cercetãrile fiind continuate în acest caz. "Ofiþerii
Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice
au desfãºurat trei percheziþii la locuinþele unor persoane
bãnuite de contrabandã cu þigãri. În timpul efectuãrii
percheziþiilor, unui bãrbat de 54 de ani i s-a fãcut rãu în
curtea unui imobil. A fost solicitatã ambulanþa pentru a
i se acorda sprijin medical. În ciuda acestui fapt,
bãrbatul a decedat", a declarat inspectorul de poliþie
Lorena Pîrvulescu, purtãtorul de cuvânt al IPJ Arad.

C M Y K

Cu ocazia Sfintelor Sãrbãtori de Paºte, 
Florian Ioniþã, seful Serviciului Poliþiei

Rutiere Vâlcea, ureazã
tuturor  locuitorilor acestui

judeþ multã sãnãtate,
bucurii, realizãri depline,
alãturi de tradiþionalul 

PAªTE FERICIT! 

Raza sfântã ºi
magicã a
clipei de

Sãrbãtoare
Pascalã sã-i
cãlãuzeascã

pe toþi
vâlcenii spre
înþelepciune,

speranþã ºi pace sufleteascã. Sã aveþi
sãrbãtori fericite ºi îmbelºugate, alãturi de

toþi cei care vã sunt dragi.

PAªTE
FERICIT!

Geani Deaconu, ºeful
Biroului Poliþiei Rutiere

Râmnicu Vâlcea

Lumina Sfintei Învieri sã ne reaminteascã sã
fim mai buni, mai plini de dragoste, cu inima

mai caldã ºi sufletul mai deschis. Sfintele
Sãrbãtori de Paºte sã vã aducã multã fericire,

sãnãtate ºi numai bucurii. 
Cristian Teodor Neamþu, AUDITOR PUBLIC la

Adm. localã Cãlimãneºti

La acþiunea de protest au participat
câteva zeci de persoane. Protestatarii sunt
din Alba, Cluj, Mureº ºi Bucureºti ºi
poartã pancarte cu mesaje precum "Nu
rasismului, clasicismului, misogismului",
"Buglea, nu avem nevoie sã ne spui când
ºi cum sã facem copii", "Corpurile
femeilor aparþin femeilor" sau
"Genocidul romilor a început cu
sterilizare". Potrivit organizatorilor, pe
data de 8 aprilie instituþia primãriei a
organizat un eveniment cu ocazia zilei
internaþionale a romilor. Cu acest prilej,
consilierul local Rareº Buglea a fost
invitat ca moderator al evenimentului.
"Gestul de a-l invita pe Rareº Buglea ca
moderator al unui eveniment dedicat

romilor reprezintã din partea autoritãþilor
locale un act de sfidare ºi de ignoranþã la
adresa valorilor democratice ºi
drepturilor omului pe care România le-a
adoptat odatã cu aderarea la Uniunea

Europeanã. Rareº Buglea a fost acuzat de
rasism în anul 2013 ºi amendat cu suma
de 8000 lei de cãtre Consiliul Naþional
pentru Combaterea Discriminãrii pentru
o declaraþie a sa.

Protest la Primãria Alba Iulia faþã de declaraþiile unui
consilier local care a susþinut "sterilizarea" femeilor rome



Cu ocazia
Sãrbãtorii

Învierii
Domnului,  vã
aduc cele mai
sincere urãri
de sãnãtate,

fericire, putere
de muncã ºi

realizãri depline alãturi de tradiþionala urare 

Paºte
Fericit!

Prof. univ. dr. ªtefan GÃITÃNARU,
decanul Facultãþii de Litere din

cadrul Universitãþii din Piteºti
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Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori de Paºte,

conducerea
Primãriei Câineni

ureazã tuturor
locuitorilor comunei

multã sãnãtate,

fericire, realizãri depline ºi
numai bucurii, alãturi de

tradiþionalul

Paºte fericit!
ION NICOLAE - 

primarul comunei Câineni

Le doresc tuturor
cetãþenilor din

Budeºti,
angajaþilor
primãriei,

autoritãþilor
judeþene ºi

colaboratorilor ca Sfintele Sãrbãtori Pascale
sã le aducã numai gânduri senine ºi multe

bucurii iar Lumina Sfântã a Învierii sã
coboare în sufletele tuturor. 

Sãrbãtori
Fericite!

primar
Gheorghe Mirea 

Sãrbãtoarea
Învierii

Domnului îmi
oferã nespusa
bucurie de a
aduce sincere

urãri de sãnãtate, fericire, pace
sufleteascã ºi numai împliniri pentru
toþi locuitorii oraºului Cãlimãneºti,
salariaþi ai primãriei ºi colaboratori,

alãturi de tradiþionala urare 

PAªTE
FERICIT!

Primar, 
Florinel Constantinescu

Miracolul
Învierii sã
aprindã în

inimile tuturor
vâlcenilor

lumina bucuriei
ºi a fericirii. Sãrbãtorile Pascale sã vã
aducã numai gânduri senine, luminã

în drumul vieþii ºi multe bucurii
alãturi de cei dragi!

PAªTE
FERICIT!
Dumitru Cornoiu, directorul

AJOFM Vâlcea

Primiþi în
sufletele

dumneavoas-
trã Lumina

Sfântã a
Învierii,

împreunã cu
urãrile mele de
sãnãtate ºi fericire dragi! Le doresc vâlcenilor

sã aibã parte de un Paºte Fericit ºi
binecuvântat alãturi de

cei dragi. 

PAªTE
FERICIT!

Arhiepiscopul
Râmnicului,
Varsanufie Prahoveanul

Lumina Învierii
Domnului sã vã

cãlãuzeascã
pretutindeni, sã
vã împlineascã

gândurile ºi
speranþele, sã vã
aducã sãnãtate ºi
fericire care sã

dãinuie veºnic în
preajma dumneavoastrã.

Paºte Fericit! 
Remus Grigorescu, 

directorul Bibliotecii
Judeþene „Antim

Ivireanul“

Cu ocazia Sfintelor
Sãrbãtori a Învierii
Domnului aduc cele
mai sincere urãri de

sãnãtate, fericire,
putere de muncã ºi

numai bucurii tuturor
vâlcenilor alãturi de

tradiþionalul

Paºte
fericit!

Dragoº Cîrstoiu,
viceprimarul comunei

Bujoreni

Sãrbãtorile Sfinte ale Învierii Domnului nostru
Iisus Hristos sã aducã pace, sãnãtate, bucurii
depline, belºug în casã ºi daruri binecuvântate

pentru toþi vâlcenii.

Paºte Fericit!
Iulian Margu, patron TV Etalon

Sãrbãtoarea Învierii aduce
în suflete speranþa

reînnoirii ºi a dragostei
pentru tot ceea ce este

frumos ºi adevãrat în viaþã.
Alãturi de respectul nostru

ºi cele mai bune
sentimente, urãm tuturor

cetãþenilor, colaboratorilor
ºi angajaþilor Primãriei Drãgãºani sã petreacã

Sfintele Sãrbãtori de Paºte cu pace ºi bucurie
în suflet.

PAªTE
FERICIT!

PRIMAR, CRISTIAN
NEDELCU
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Din cele 32 de proiecte de
hotãrâre de pe ordinea de zi a
ºedinþei ordinare de consiliu local,
mai bine de o treime, mai exact 12
proiecte, au vizat aprobãri de sume
de la bugetul local pentru diferite
plãþi, "absolut necesare ºi pe care le
alocãm în fiecare an", dupã cum ne-
a spus încã înainte de ºedinþã
primarul Tiberiu Iacob-Ridzi.
Totalul sumei este de 110.000 lei
sau 1,1 miliarde de lei vechi, o sumã
rezonabilã, dacã se þine cont cã ea a
fost alocatã doar într-o singurã
ºedinþã. Dar sã vedem împreunã
pentru ce au fost alocate aceste
sume.

Proiectul 6 a vizat alocarea a
2.000 lei pentru Ziua Veteranilor de
Rãzboi, care va avea loc la 29
aprilie. Cele patru persoane care mai

sunt în viaþã din aceastã categorie -
respectiv doamna Domnica Ileºoi ºi
domnii Eugen Iosif Bârsan, Vasile
Coconeþ ºi Iosif Demeter - vor primi
într-un cadru festiv, din partea
administraþiei locale, fiecare, câteo

Diplomã de Excelenþã ºi un plic cu
500 lei, în semn de preþuire din
partea întregii comunitãþi locale
pentru lupta ºi activitatea lor pentru
þarã în timpul celui de-Al Doilea
Rãzboi Mondial.

Consiliul Local Petroºani a aprobat - Bani
pentru proiecte importante pentru comunitate

Pânã când au fost eliberaþi din
robie, în 1856, þiganii, aºa cum li se
zicea în arhivele vremii, au avut foarte
mult de îndurat. Ivoarele istorice
vorbesc despre þigani daþi la mãnãstire
în contul unui pomelnic sau copii care
erau împãrþiþi dupã bunul plac.   Platã
pentru un pomelnic   În "Documente
privind Istoria României. Veacul
XVI. A. Moldova. Vol. II (1551-
1570)",  descoperim un act prin care
un rob þigan era dat unei mãnãstiri ca
platã pentru un pomelnic, în anul
1562. "În numele Domnului
Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos ºi al Preacuratei Lui
Maici. Iatã eu, mult pãcãtosul monah

Teofilact, fost Bãloº logofãt, am
binevoit cu a mea bunãvoinþã ºi din tot
sufletul meu ºi am dat sfintei
mânãstiri Moldoviþa, pentru marele
pomelnic, þiganul meu cumpãrat
anume Mihul, pe care l-am cumpãrat
pentru banii mei drepþi, pentru 1000
aspri gata, de la vãrul meu, de la
Petrea fost pârcãlab", se scrie în
document.Însuºi Alexandru cel Bun a
dãruit mânãstirii Bistriþa robi þigani ºi
tãtari în anul 1428, aºa cum aflãm din
"Documenta Romaniae Historica,
seria A, Moldova, vol. I (1384-
1448)0147. "Din mila lui Dumnezeu,
eu, Io Alexandru voievod ºi domn a
toatã Þara Moldovlahiei. A binevoit

domnia mea, cu bunãvoinþa mea cea
bunã, sã facã pentru pomenirea sfânt-
rãposaþilor noºtri pãrinþi, ºi pentru

sãnãtatea ºi pentru sufletul domniei
mele, ºi al doamnei domniei mele ºi al
tuturor copiilor domniei mele, ºi am

dãruit mãnãstirii Adormirea
Preacuratei Nãscãtoare de Dumnezeu,
care este pe Bistriþa, treizeci ºi unu de
sãlaºe de þigani ºi douãsprezece
bordeie de tãtari, numite aceste sãlaºe
de þigani: cneazul Coman, Marco,
Sinata, Cotora, Ivaºco, Curchea,
Costea, Vlad, Nan, Ehava, Mircea,
ªofultea, Cernat, Ivan, Danciul, alt
Nan, Giurgiu, Herman, fiii lui Golea:
Nicola ºi Can…, Cojan, Voicu, alt
Herman, Marcu, Truþea, (ª)andru,
Toma, Zavid, Matasã, Coman,
Beal…, Cernat; iar tãtarii sunt anume:
Palmeº, Toder, Toma, Ciabalai,
Filimon… sãu, Filip, Boris, Tatco,
Iva(n)…, Lucaci.

Un troc diabolic. Cum erau aleºi copiii de þigani pentru
a fi donaþi mãnãstirilor în schimbul unui pomelnic

"De 45 de ani, în ziua de
8 aprilie, sãrbãtorim
unicitatea naþiunii noastre
diasporice. În 1971, la
Londra, s-a întâmplat mai
mult decât o întâlnire
internaþionalã a romilor.
Alãturi de simbolurile pe
care le considerãm
reprezentative pentru
poporul rom, drapelul ºi
imnul nostru internaþional,
reuniunea istoricã a romilor,
dupã aproape 1000 de ani de

existenþã în Europa, a
consfinþit un angajament
pentru o luptã comunã
împotriva nedreptãþilor care
afecteazã viaþa comunitãþilor
noastre", a susþinut Damian
Drãghici.

Europarlamentarul român
a subliniat cã, în cei 45 de ani
care au trecut de la prima
reuniune la nivel
internaþional a romilor, s-au
fãcut paºi importanþi în ceea
ce priveºte sprijinirea acestei

comunitãþi. Damian Drãghici
le-a mulþumit instituþiilor
internaþionale care, astãzi, îºi

manifestã sprijinul pentru
lupta romilor împotriva
excluziunii sociale. 

Europarlamentarul Damian Drãghici: Europa
trebuie sã lupte împotriva nedreptãþii romilor

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.

Imaginea românilor în
lume acum 100 de ani. NY
Times: Clujul - "un ciudat
oraº de garnizoanã",
Bucureºtiul - oraº al
plãcerii. Englezii, uimiþi ºi
atunci de romi

Imaginea bucureºtenilor în presa strãinã a secolului
trecut: orãºenii aveau obiceiuri ciudate, iar Capitala era
"oraºul plãcerii".

La începutul anilor 1900, în Capitalã a fost organizatã o
expoziþie de amploare, eveniment dedicat împlinirii a 40 de
ani de domnie a regelui Carol I, atunci când au apãrut
consemnãri despre evenimentul bucureºtean în presa
internaþionalã, dupã cum precizeazã istoricul Falcan. Articole
modeste, pentru cã interesul pentru români nu era unul
deosebit, dar evenimentele majore nu puteau trece
neobservate de presa strãinã a vremii.
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Xenofobia va fi una din ideologiile
acestui secol. Ea niciodatã nu
dispare definitiv din mentalul
oamenilor, ci doar poate intra într-o
amorþire temporarã. Crizele
demografice ºi socio-economice o
reanimeazã cu uºurinþã ºi o fac
foarte popularã. Anume asemenea
fenomene se produc în prezent în
mai multe regiuni ale lumii,
inclusiv în Rusia, pe continentul
american, în Europa. 

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

Cu privire la þãrile din Europa de Sud-

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

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

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

Vocea Romilor

De ºarpe
(descântã cu mâneca, freacã cu

sare, cu boj ºi cu frunzã de alun)

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

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

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

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

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

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

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

Duminica, la Conservatorul din Milano, va avea loc un
eveniment mai putin obisnuit: debutul copiilor superdotati din
cadrul orchestrei rromilor, care va prezenta primul sau concert de
muzica clasica. Este vorba despre un grup de 20 de copii, cu
varste cuprinse intre 5 si 17 ani, provenind din familii de rromi,
crescuti in fosta tabara de nomazi de la Triboniano, la periferia
orasului Milano, relateaza La Stampa. Dupa un an de studiu la
conservatorul milanez, copiii rromi care au demonstrat un talent
iesit din comun in ceea ce priveste interpretarea la un anumit
instrument, precum vioara, acordeon, violoncel sau instrumente
de suflat, au reusit sa-si impresioneze profesorii prin usurinta cu
care abordeaza variatiuni din Vivaldi si alti autori celebri de
muzica clasica.

II ttaa ll iiaa –– ddeebbuuttuu ll oorrcchheess tt rree ii
ddee ccooppii ii rr rroommii llaa
CCoonnsseerrvvaa ttoorruu ll dd iinn MMii llaannoo

New York Times: Povestea
fotografului român care a
surprins Holocaustul rromilor

Povestea unui
fotograf roman,
preocupat de
d i s c r i m i n a r e a
rromilor si de mini-
Holocaustul de la
Baia Mare, a ajuns
subiect de presa
peste Ocean.

P r e s t i g i o s u l
cotidian New York
Times scrie despre
Mugur Varzariu si
experinta acestuia

cu rromii, intr-un amplu material numit “Spargand zidurile
prejudecatii”veti grija. Rromii fura copii!” – cu acest mesaj
incep jurnalistii americani materialul publicat in sectiune
Lens, dedicata fotojurnalistilor. Citatul ii apartine tocmai
fotografului roman, care a precizat ca acesta a fost primul
avertisment din viata sa primit in privinta comunitatii
rromilor din Romania.

“Rromii mai sunt recunoscuti si ca tigani, un termen
considerat jignitor”, puncteaza NYT, adaungand insa ca
“stramosii lor, care au venit in Europa din India, s-au luptat
cu agresivitatea si violenta aratata fata de comunitatea lor”.
Fotograful roman de 42 de ani cunoastea foarte putini rromi
pana in urma cu doi ani, cand a renuntat la o cariera de
succes in marketing si brand management.
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Atitudinea în comunitãþile rome s-a
schimbat, mulþi dintre reprezentanþii
acesteia ajungând la concluzia cã "nu
trebuie sã mai aºtepte cu mâna
întinsã", a declarat, senatorul UNPR
Damian Drãghici, la Bruxelles , la
finalul celui de-al treilea 

Summit european consacrat progreselor
înregistrate în privinþa integrãrii minoritãþii
rome în Uniunea Europeanã.Damian
Drãghici, candidat la europarlamentare:
"Vreau sã le a… Traian Bãsescu: "Romii care
trag de cetãþeni deranjeazã mai mult decât…
Drãghici a arãtat cã atitudinea liderilor
europeni a fost una pozitivã ºi cã s-a ajuns. În
urma discuþiilor, la concluzia foarte
importantã cã singura modalitate prin care sã
fie implementate proiectele este cea împreunã
cu autoritãþile la nivel local, cu ONG-urile ºi
cu societatea civilã.   "ªi e bine cã s-a ajuns la
aceastã concluzie, pentru cã urmãtoarele
proiecte nu vor mai fi fãcute de noi pentru
romi ci, în primul rând, de romi pentru romi,
pentru cã ei ºtiu ce-i mai bine pentru ei. Ceea

ce este foarte important este cã existã o
atitudine pozitivã pentru mãsuri afirmative ºi
pentru mãsuri de viitor ºi cred cã, dacã avem
o atitudine corectã, putem sã ne punem niºte
obiective clare; cred cã pânã în 2020 o sã
putem sã le realizãm", a declarat Damian
Drãghici.   Întrebat dacã va putea România sã
absoarbã banii europeni, în special cei din

Fondul Social European, pentru integrarea
romilor, Damian Drãghici a arãtat cã acest
lucru va fi posibil în proporþie de 99%. "Cu
noile mãsuri care vor fi implementate ºi
gestionate, 90% da", a spus el.   Consilierul
guvernamental a mai arãtat cã în rapoartele
europene sunt lucruri foarte bune cu privire la
situaþia romilor.   

Damian Drãghici, la Bruxelles: 
Romii au ajuns la o concluzie
personalã, cã "e nevoie sã fac
lucrurile pentru mine, sã nu mai stau
cu mâna întinsã, sã mai aºtept"

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-rromCopiii romi ºi lectura
Se încearcã din

ce în ce mai mult
integrarea copiilor
romi în societate.
Tocmai din acest
motiv în ultimii ani
au fost lansate tot
mai multe proiecte
care vin în ajutorul
lor. Fie cã au fost
proiecte care au
încercat sã
integreze copiii romi în ºcoli sau în grãdiniþe, fie cã au vrut sã le
ofere condiþii mai bune de trai, toate au fost întocmite cu scopul
de a-i ajuta pe copii sã se dezvolte mai frumos ºi sã-ºi depãºeascã
nivelul de trai. Marþi, la Cluj a fost lansat un alt proiect referitor
la integrarea copiilor romi în societate. Se doreºte atragerea
copiilor, dar ºi a familiilor acestora, spre lecturã. Proiectul se
numeºte "Literacy Cubed - Focus on Roma Families" - pentru
sãnãtate în familie ca mijloc de îmbunãtã ire a rezultatelor  colare
ale copiilor romi. "Este un proiect care vizeazã familiile de romi
ºi se merge pe soluþia literaþiei pentru familie, lecturã ºi sãnãtate.
Dorim sã facem acest lucru ca modalitate de a îmbunãtãþii
succesul ºcolar al copiilor romi ºi în acelaºi timp de a-i motiva pe
pãrinþii, bunicii lor sau pe alte persoane din familie sã îºi dezvolte
abilitãþile de comunicare", a povestit pentru Monitorul de Cluj,
Simona Bernat, preºedinte fondator al Asociaþiei Learn&Vision.
Pe durata proiectului, vor fi organizate 16 ateliere, a câte trei ore
fiecare, unde pot veni copiii romi însoþiti de pãrinþi sau bunici. În
cadrul acestor ateliere se vor citi anumite materiale ºi se vor face
desene legate de lecturã ºi de educaþie pentru sãnãtate.  "Þintim
copiii de vârstã micã, de clasã pregãtitoare pânã în clasa a IV-a.
Noi ne dorim ca proiectul sã aibã succes", a mai adãugat Simona
Bernat. Proiectul are o duratã de implementare de doi ani, iar
specialiºtii români vor colabora ºi cu organizaþii din Muntenegru,
Slovacia ºi Marea Britanie.

Berbec
Se pare cã acordaþi prea multã importanþã unor
probleme mãrunte ºi cã sunteþi tentat sã

exageraþi. Încercaþi sã vã detaºaþi! Grijile nejustificate ar
putea sã vã afecteze sãnãtatea. Ar fi bine sã vã relaxaþi.
Dacã vi se oferã ocazia sã ieºiþi în aer liber împreunã cu
persoana iubitã, nu ezitaþi! 

Taur
Faceþi câteva drumuri scurte, în care reuºiti sã
îmbinaþi interesele profesionale cu cele

personale. S-ar putea, însã, ca partenerul de viaþã sã nu fie
de acord sã cumparaþi un obiect de valoare. Resimþiþi o
stare de nervozitate accentuatã ºi sunteþi tentat sã exageraþi.
Vã recomandãm sã evitaþi discuþiile în contradictoriu. 

Gemeni
Din cauza oboselii, este posibil sã fiþi din cale
afarã de nervos ºi sã vã controlaþi cu mare

greutate. Nu este exclus sã vã certaþi cu cei din jur. Vã
sfãtuim sã vã stãpâniþi agresivitatea, ca sã nu vã faceþi
duºmani. Ar fi bine sã staþi acasã, în mijlocul familiei. 

Rac
Aveþi tendinþa sã vã enervaþi fãrã motiv, ceea ce
vã poate pune în situaþii neplãcute. Vã

recomandãm sã evitaþi activitãþile sociale ºi afacerile,
pentru cã aveþi prea puþine ºanse de reuºitã. Pãstraþi-vã
calmul!

Leu
Se pare cã aveþi dificultãþi de concentrare. Vã
sfãtuim sã nu vã ocupaþi de mai multe lucruri în

acelaºi timp, pentru cã riscaþi sã aveþi surprize neplãcute.
Limitaþi-vã la activitãþi de rutinã ºi nu refuzaþi ajutorul
colegilor! Aveþi musafiri care nu vã fac nicio plãcere. 

Fecioarã
Un prieten vã redã buna dispoziþie ºi
optimismul propunându-vã o colaborare. Vã

recomandãm sã terminaþi ce aþi început ºi sã nu neglijaþi
problemele familiale. Ascultaþi cu rãbdare propunerile
partenerului de viaþã! 

Balanþã
Sunteþi predispus la exagerãri. O discuþie banalã
cu un coleg de serviciu poate sã degenereze într-

o ceartã serioasã. Puteþi evita divergenþele dacã nu încercaþi
sã vã impuneþi punctul de vedere. Vã sfãtuim sã vã amânaþi
cãlãtoriile de afaceri ºi întâlnirile cu prietenii. Evitaþi
activitãþile stresante! 

Scorpion
Se pare cã sunteþi nemulþumit de tot ce se
petrece în jur ºi vã ieºiti usor din fire. Vã

sfãtuim sã nu exageraþi ºi sã vã controlaþi reacþiile. Evitaþi
discuþiile aprinse cu persoana iubitã! 

Sãgetãtor
Se pare cã astãzi aveþi un spirit critic ieºit din
comun ºi aveþi tendinþa sã faceþi o tragedie din

orice mãrunþiº. Începeþi sã vã pregãtiþi pentru o cãlãtorie în
interes personal. Reuºiti sã vã liniºtiþi abia spre searã. 

Capricorn
Se pare cã reuºiþi sã vã dezamãgiþi un prieten
apropiat. Sunteþi predispus la gafe. Vã sfãtuim

sã nu îi cãutaþi nod în papurã partenerului de viaþã. Ar fi
bine sã ascultaþi o persoanã mai în vârstã din familie, chiar
dacã nu vã convine ce spune. 

Vãrsãtor
S-ar putea sã fiþi neliniºtit din cauza situaþiei
financiare. Nu este cazul sã vã faceþi probleme.

O rudã apropiatã vã împrumutã o sumã importantã sau vã
propune o colaborare de pe urma cãreia puteþi câºtiga bine.
Vã sfãtuim sã aveþi rãbdare ºi sã va ascultaþi intuiþia. 

Peºti
Aveþi tendinþa de a deveni prea insistent cu cei

din jur ºi chiar sâcâitor. Neînþelegerile cu un prieten
apropiat vã pun pe gânduri. Întrebaþi-vã dacã nu cumva
exageraþi! Vã sfãtuim sã fiþi calm ºi prudent, ca sã evitaþi
discuþiile inutile.

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞIIGGÃÃNNEESSCC
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Pui la cuptor cu
usturoi ºi cartofi noi

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

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

Preparare
Se preîncãlzeºte cuptorul la 180 C. Se unge

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

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

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

Sã halim bine
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FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finlanda nu este singura

care introduce masuri
considerate discriminatorii fata
de rromi.

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

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

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

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

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

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

sã aducã în
sufletele

vâlcenilor liniºte,
împãcare, iubire
ºi o primãvarã

deosebitã!

PAªTE
FERICIT!

ION BÎZÎC - primarul
oraºului Bãbeni 

Sfintele
sãrbãtori de
Paºte sã vã

aducã liniºte în
suflet, multã

bucurie,
sãnãtate, fericire ºi

puterea de a dãrui ºi 
ajuta semenii. 

PAªTE
FERICIT!

Gheorghe Pãsat, preºedintele
Consiliului Judeþean Vâlcea

Sãrbãtoarea Sfântã a
Învierii Domnului sã

reverse asupra
voastrã sãnãtate,

belºug ºi bucurii, iar
Lumina din Noaptea
Sfântã sã vã ridice

sufletele spre noi trepte spirituale ºi sã vã
însoþeascã paºii pe drumul vieþii.

PAªTE
FERICIT!

deputat
Constantin Rãdulescu

Sãrbãtorile de Paºte sã fie
momentul când speranþele

trainice sã iasã la luminã ºi sã
devinã împliniri. Fie ca Lumina
Sfântã a Învierii Domnului sã ne
deschidã sufletul spre armonie,
speranþã, toleranþã ºi credinþa
cã nimic nu poate sã ne stea în

cale pentru a ne împlini visurile. 

PAªTE
FERICIT!

Laurenþiu Coca, senator PSD 

Lumina
Sfintelor
Sãrbãtori

Pascale sã se
reverse în
sufletele
tuturor

vâlcenilor, sã le aducã numai gânduri
senine, luminã în drumul vieþii ºi
multe bucurii alãturi de cei dragi!

Paºte
Fericit!

Dumitru Persu,
vicepreºedinte

Consiliul Judeþean 

Lumina
Învierii

Domnului
sã aducã

în
sufletele
tuturor

vâlcenilor sãnãtate ºi liniºte.
Paºte fericit, luminos,

bucurii ºi speranþe
împlinite.   

Romulus Bulacu,
vicepreºedinte

Consiliul Judeþean

Sfintele Sãrbãtori prilejuite de Învierea
Mântuitorului nostru Iisus Hristos îmi oferã

plãcuta ocazie de a le adresa tuturor
locuitorilor din Colegiul Uninominal Bãlceºti

cele mai sincere urãri de sãnãtate,
viaþã lungã ºi prosperitate. Fie ca
lumina acestor Sfinte Sãrbãtori

sã ne aducã tuturor în suflete liniºtea ºi bucuria unei vieþi
împlinite.

Sãrbãtori fericite!
Dan Mazilu, deputat Colegiul Uninominal Bãlceºti

În Noaptea Învierii, cu lumânãri aprinse ºi
sufletul curat, sã ne rugãm pentru iertarea

pãcatelor ºi regãsirea
speranþei. Sãrbãtorile de
Paºte sã ne aducã numai

bucurii, sãnãtate ºi
multã fericire. Bãtaia
clopotelor sã anunþe o
lume mai bunã în care
sã gãsim din plin tot

ceea ce ne dorim

deputat Nicolae Pãun

Fie ca Lumina
Sfântã a acestei

mari sãrbãtori sã vã
cãlãuzeascã paºii, sã
vã aducã sãnãtate ºi

fericire care sã
dãinuie veºnic în

preajma
voastrã!

Un Paºte Fericit!
Eduard Vîrlan,

viceprimar al Râmnicului

Lumina Sfântã a
Învierii sã vã

cãlãuzeascã paºii. Le
doresc tuturor
cetãþenilor din

localitate, anagajaþilor
primãriei ºi

colaboratorilor ca
Sfintele Sãrbãtori de

Paºte sã le aducã liniºte în suflet, multã bucurie, sãnãtate,
fericire ºi puterea de a dãrui ºi ajuta semenii. 

Paºte luminos ºi
bucurie în

suflete!
Vasile Cocoº, 
viceprimar al 

Râmnicului

Primiþi în sufletele
dumneavoastrã

Lumina Sfântã a
Învierii, împreunã cu

urãrile mele de
sãnãtate ºi fericire,

alãturi de cei dragi! Le
doresc cetãþenilor din

Costeºti, angajaþilor primãriei ºi
autoritãþilor judeþene sã aibã parte
de un Paºte Fericit ºi binecuvântat

alãturi de cei dragi. 

Sãrbãtori
Fericite!

Toma Marius Peºtereanu, 
primarul comunei Costeºti


