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E D I T O R I A L

CUM POATE FI UN ÞIGAN
OM ªI RR/OM

_____________________________________________ Alexandru Diamant

La 160 de ani de la abolirea sclaviei,
au reuºit rromii sã nu mai fie þigani

(robi / sclavi, în sensul vechi românesc), sã
se opunã umanitãþii lor ("þiganul e om de
departe", "þiganul nu e om" etc.) Cum poate
fi un þigan om ºi rr/om? reaminteºte
exemplar relaþiile de putere ºi dominare din
cei peste 600 de ani de sclavie a rromilor în
România istoricã. Ea pune în termeni
tranºanti o polemicã veche de când lumea,
din ce în ce mai discutatã ºi în mediile
spirituale româneºti: are nevoie rr/omul de
libertate?

Sunt iluziile programelor de integrare
socialã (combaterea sãrãciei) simple

paleative care menþin rromii în stare de
dependenþã ºi control, ºi calea de urmat este
doar aspiraþia spre libertatea responsabilã
ºi autonomã, ca luptã pentru recunoaºterea
egalitãþii în drepturi ºi demnitate

(combaterea rasismului)? Au rromii dreptul
la demnitate ºi libertate sau sunt o
"minoritate infracþionalã", o plagã? Cum de
s-a deteriorat atât de mult situaþia rromilor
din România, în pofida mãsurilor sociale
promise de stat, fondurilor europene, ba
chiar a recunoaºterii drepturilor de
naþiune?

Dacã orfelinatele sunt supra-
aglomerate cu copii rromi

abandonaþi, strãzile pline de copii rromi ai
nimãnui, ca ºi închisorile pentru minori,
scolile speciale pentru copii cu handicap
mental (CERS) - cum explicãm eºecul
continuu al instituþiiilor de socializare /
educare, dincolo de impulsurile frustrãrii
sau rasismului? 25 de ani te-au VANDUT !
25 de ani te-au FURAT ! 25 de ani te-au
AMAGIT ! 25 de ani de NEPASARE ! 25 de
ani te-au tratat ca si pe un "SCLAV"
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Procurorii DNA au dispus extinderea
acþiunii penale ºi punerea în miºcare a
acþiunii penale în legãturã cu alte fapte
penale faþã de deputaþii Mãdãlin Voicu
ºi Nicolae Pãun, în dosarul de corupþie
ºi de fraudare a fondurilor europene
destinate finanþãrii unor programe
destinate persoanelor defavorizate,
potrivit unui comunicat de presã.

În vederea confiscãrii extinse ºi pentru a
servi la garantarea reparãrii pagubei produse
prin sãvârºirea infracþiunilor, procurorii
anticorupþie au dispus instituirea mãsurii
asigurãtorii a sechestrului pe bunurile imobile
aflate în proprietatea societãþii SC Niky
Scorpion Alcom SRL, pânã la concurenþa
sumei de 30,47 milioane lei.

Din ordonanþele întocmite de procurori a
rezultat cã existã date ºi probe potrivit cãrora:
"În contextul campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare din anul 2012,
inculpatul Voicu Mãdãlin ªtefan, folosindu-
se de calitatea de preºedinte de onoare al
Asociaþiei Partida Romilor Pro Europa, a
solicitat si a obþinut, în numerar, de la
reprezentanþii acesteia, suma de 100.000 lei.
Aceastã sumã de bani a fost folositã de
inculpat în campania electorala din anul

2012, în care a candidat din partea unui partid
politic pentru obþinerea calitãþii de deputat.

În perioada octombrie 2014,
reprezentanþii Asociaþiei Partida Romilor Pro
Europa, folosindu-se de un numãr de 17
contracte de împrumut încheiate în mod fictiv
în lunile octombrie 2012 ºi mai 2013, au
retras din conturile acesteia suma de 846.000
lei, sub pretextul restituirii unor datorii
inexistente.

Contractele respective au fost semnate din
partea Asociaþiei Partida Romilor "Pro

Europa" de inculpaþii Pãun Nicolae, Rotariu
Florentina ºi Paraschiv Iulian, acesta din
urmã în calitate de manager al proiectului
"Acces pe piaþa muncii, o ºansã pentru tine".

În lunile ianuarie ºi februarie 2016, în
contextul existenþei prezentului dosar,
inculpata Rotariu ºi Mãrgãrit (fostã Radu)
Irina-Valeria au încheiat doua contracte de
asistenta juridicã în valoare totalã de 96.000
euro în numele Asociaþiei Partida Romilor
Pro Europa, fãrã a avea acordul Consiliului
Director.

DNA extinde cercetãrile în dosarul
deputaþilor Mãdãlin Voicu ºi Nicolae Pãun

Ciprian Necula (MFE): 160.000
de persoane nu au acte de
identitate în România

160.000 de persoane nu au acte de identitate în
România, iar apelurile de proiecte lansate luni vor
rezolva aceastã problemã, a declarat, secretarul de
stat în Ministerul Fondurilor Europene, Ciprian
Necula. 'O statisticã a MFE spune cã avem
160.000 oameni fãrã acte în România. Imaginaþi-
vã cã e grav. Aceºti oameni n-au acces la niciun fel
de drept. Prin programul acesta sperãm sã
rezolvãm problema (Ghidul pe obiectivul specific
4.1 'Reducerea numãrului de persoane aflate în risc
de sãrãcie ºi excluziune socialã din comunitãþile
marginalizate în care existã populaþie aparþinând
minoritãþii rome' n.r.). Existã un cerc vicios care
þine captiv orice om fãrã acte. Dacã nu ai act de
identitate nu o sã ai niciodatã un loc de muncã, nu
o sã mergi la ºcoalã ºi generezi o problemã pe
generaþii întregi. Cum se obþine asta? Trebuie sã fie
asistaþi sã obþinã acte. Copiii de exemplu dacã au
trecut de vârsta de 1 an e un proces tardiv de
înregistrat care costã în medie 1.000 de euro ºi
dureazã un an. Pentru un om fãrã acte e o avere
întreagã. Aceºti bani existã în proiect. Pot fi folosiþi
pentru a fi asistaþi aceºti oameni sã obþinã certificat
de naºtere', a spus Necula. 

SCANDAL cu mitã electoralã în
Capitalã: Un lider al romilor
lanseazã acuzaþii grave

Procurorii de la Parchetul de pe lânga
Judecatoria Sectorului 1 au fost sesizati cu privire la
savârsirea infractiunii de corupere a alegatorilor de
catre Partidul National Liberal si candidatul
acestuia, Alexandru Nazare. Acesta ar fi oferit
mâncare, bautura si bani unor cetateni. Ulterior, un
lider al comunitatii rome lanseaza acuzatii grave cu
privire la acelasi candidat liberal. Florin Motoi, lider
al comunitatii rome din România, afirma ca a fost
contactat de reprezentanti ai lui Alexandru Nazare,
dar sustine ca a refuzat sa dea curs unor solicitari
ilegale. Informatia a fost data într-un comentariu pe
pagina de Facebook a candidatului PSD la Primaria
Sectorului 1, Dan Tudorache. "Domnule
Tudorache..va apreciez ca om si ca politician,dar as
fi vrut sa stiu in ce context mi ati folosit numele meu
si al mamei mele? Din cate stiu nu am avut nicodata
o relatie de niciun fel,asa cum nu am avut nici cu
domnul Nazare.. Singura legatura cu numele
domnului Nazare a fost atunci cand intradevar au
venit niste persoane care mi au spus ca se doreste ca
eu sa l ajut in alerile locale,stiind ca sunt un lider al
romilor si conduc o structura a romilor.. ."

Preºedintele Klaus
Iohannis a declarat, cu ocazia
evenimentului "Podurile
Toleranþei", cã dincolo de
mãsurile legislative luate
pentru combaterea intoleranþei,
rasismului, antisemitismului ºi
xenofobiei este nevoie de un
sistem de educaþie prin care
tinerii sã înþeleagã trecutul ºi sã
cultive pluralismul ºi

libertatea.
"Dincolo de mãsurile legislative ºi cadrul instituþional, este

nevoie de un sistem educaþional prin care tinerii sã cunoascã ºi sã
înþeleagã faptele trecutului, ca parte a formãrii lor ca cetãþeni. Aºa
vom reuºi sã cultivãm pluralismul ºi libertatea ºi sã contracarãm
intoleranþa ºi extremismul. Mã bucur sã vãd în aceastã salã elevi
ºi tineri care vor avea prilejul de a cunoaºte contribuþia a trei
minoritãþi naþionale la dezvoltarea României. Dar vor afla totodatã
cã au existat ºi legile antisemite, ºi trenurile morþii, ºi Podul
Iloaiei, robia ºi lagãrele din Transnistria. ªi mai ales, sper ca tinerii
de azi sã afle cum putem face ca experienþele tragice ale trecutului
sã nu se mai repete", a spus preºedintele Klaus Iohannis.

De asemenea, ºeful statului a atras atenþia cã în faþa
provocãrilor cu care se confruntã Europa în prezent este necesarã
toleranþa ºi pluralismul.

"Dacã ne uitãm în jurul nostru, în Europa ºi în lume,
provocãrile cu care ne confruntãm ne obligã încã o datã sã
redescoperim ºi sã cultivãm toleranþa. În faþa pericolului
radicalismului ºi extremismului va trebui sã fim mai fermi ºi mai
uniþi ca niciodatã în apãrarea valorilor care definesc astãzi o
societate democraticã - libertatea, toleranþa ºi pluralismul.
Vremurile grele ºi momentele tragice trebuie asumate, cãci doar
astfel putem desprinde din trecut învãþãminte pentru a promova
valorile profund umane care ne apropie", a subliniat preºedintele
Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis, apel la
toleranþã, pluralism ºi libertate

Comunicat de presã –
Uniunea Romilor Pakivale

Gata cu dosarele stufoase.
ROMÂNII CER GUVERNULUI ACCES MAI SIMPLU LA

FONDURILE EUROPENE
Sute de români au semnat în ultima lunã o petiþie online prin care

cer Guvernului, Ministerului Fondurilor Europene ºi Ministerului
Muncii acces mai uºor la fondurile europene. Petiþia, numitã VREM
ACCES MAI SIMPLU LA FONDURILE EUROPENE, a ajuns
deja pe masa miniºtrilor, a secretarilor de stat ºi a consilierilor
primului ministru pe probleme europene.

Iniþiatorul Petiþiei, Uniunea Romilor Pakivale (recunoscutã
oficial ca partener de dialog social de cãtre Comisia Europeanã, fiind
o organizaþie ce reuneºte 20 de alte comunitãþi membre de vorbitori
de limba romani tradiþionali) propune o soluþie tehnicã, 100%
digitalizatã prin care sã se accelereze punerea în practicã a Planului
Naþional Antisãrãcie ºi a Strategiei Naþionale de Îmbunãtãþire a
Situaþiei Romilor, precum ºi a oricãrei persoane social vulnerabile.

Concret, se propune o colaborare cu toate firmele mari de IT din
Europa pentru o soluþie 100% digitalizatã ºi simplificatã de accesare
a oportunitãþilor oferite de Fondul Social European pentru ca românii
ºi oficialii sã poatã chestiona în orice moment baze de date integrate,
cu informaþii introduse de fiecare partener implicat în orice moment.

Pe scurt
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Un tânãr de etnie romã a fost prins de
poliþie la trei zile dupã ce a agresat un
poliþist, pe care l-ar fi lovit cu pumnii în
zona capului ºi l-ar fi trântit la pãmânt.
Gheorghe Ursu, în vârstã de 21 de ani,
a fost pus sub acuzare pentru
infracþiunea de ultraj, iar sâmbãtã
Parchetul de pe lângã Judecãtoria Gura
Humorului l-a înaintat pe acesta la
Judecãtoria Gura Humorului, cu
propunere de arestare preventivã.
Judecãtorii au respins însã solicitarea
de arestare preventivã, considerând cã
mãsura preventivã a controlului judiciar
este suficientã faþã de inculpat.

Sãptãmâna trecutã, pe 11 mai, printr-un
apel la 112, Poliþia a fost sesizatã de un
scandal în cartierul de romi Schinãrie din
satul Capu Codrului, comuna Pãltinoasa. La
faþa locului s-au deplasat doi poliþiºti, unul de
la Pãltinoasa ºi unul de la Valea Moldovei,
arondaþi Secþiei Rurale de Poliþie Pãltinoasa.
Cea care a sunat la 112, avea sã se stabileascã
ulterior, a fost chiar mama tânãrului în vârstã

de 21 de ani care a devenit agresor. Profitând
de întuneric, un tânãr s-a apropiat cu o bâtã de
lemn de poliþiºti ºi a încercat sã-l loveascã pe
unul dintre ei. Agentul a parat lovitura ºi a
încercat, alãturi de coleg, sã-l imobilizeze pe
bãrbat. În scandal a  intervenit ºi mama
agresorului, care i-a rupt uniforma de serviciu
agentului. La scurt timp, unul dintre agenþii

de poliþie a fost lovit cu pumnii în zona
capului ºi a fost trântit la pãmânt. Agresorul a
reuºit sã scape din mâinile celor doi poliþiºti
ºi a fugit. Agentul de poliþie a formulat
plângere penalã pentru infracþiunea de ultraj,
depunând la dosar ºi un certificat medico-
legal care atestã cã a suferit leziuni care
necesitã 3-4 zile de îngrijiri medicale.

Poliþist lovit cu pumnii ºi trântit la
pãmânt, în timpul unei intervenþii.
Agresorul a fost lãsat în libertate

La 160 de ani de la abolirea
sclaviei, au reuºit rromii sã nu mai
fie þigani (robi / sclavi, în sensul
vechi românesc), sã se opunã
nulificãrii umanitãþii lor ("þiganul
e om de departe", "þiganul nu e
om" etc.)? Cum poate fi un þigan
om ºi rr/om?

Paradoxal, recenta prãbuºire a
Partidei romilor, de 25 de ani o
agenþie de traficare a votului
electoral al rromilor cãtre
partidele majoritare, reaminteºte
exemplar relaþiile de putere ºi
dominare din cei peste 600 de ani
de sclavie a rromilor în România

istoricã. Ea pune în termeni
tranºanti o polemicã veche de
când lumea, din ce în ce mai
discutatã ºi în mediile spirituale
româneºti: are nevoie rr/omul de
libertate? Sunt iluziile
programelor de integrare socialã
(combaterea sãrãciei) simple
paleative care menþin rromii în
stare de dependenþã ºi control, ºi
calea de urmat este doar aspiraþia
spre libertatea responsabilã ºi
autonomã, ca luptã pentru
recunoaºterea egalitãþii în drepturi
ºi demnitate (combaterea
rasismului)?

RRrroommiiii :: ((aauuttoo))îînnssccllaavviizzaarree ººii ll iibbeerrttaattee..
LLaa 116600 ddee aannii ddee llaa aabbooll ii rreeaa ssccllaavviieeii

6 OUÃ ªI O PÂINE PENTRU
TÃIEREA UNUI AFIª

Noi, romii ne simþim datori faþã de stirpea
noastrã sã ne evidenþiem inestimabilele calitãþi.
De la tigancile sunt cele mai frumoase femei
din lume" pânã la "voievozii români îi bãteau
mãr pe tiganii ne hrãnim cu acadele sociale ºi
istorice. Intr-o comuna valceana se plateste 6
oua si o paine sa i se rupa afisul adversarului
politic rom care candideaza consilier loca. Plata
6 oua si o paine se face cand dovedeste cu
afisul ca este taiat. Asta da politica Valcea.

Comunicat de presã –
Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a emis, în 8 aprilie
2016, o Recomandare cãtre Primãria
Municipiului Sfântu Gheorghe, în care a
solicitat demolarea zidului despãrþitor ce
delimiteazã blocurile de locuinþe sociale situate
pe str. Lunca Oltului din municipiul Sfântu
Gheorghe, judeþul Covasna, de restul zonei
(acest zid este diferit de cel care separã
comunitãþile de romi ºi maghiari din Sfântu
Gheorghe). Sesizarea din oficiu a Avocatului
Poporului a avut loc ca urmare a apariþiei, în 7
decembrie 2015, în cotidianul Observatorul de
Covasna, a unui articol intitulat 'Blocurile
sociale din Lunca Oltului înconjurate de un
gard al Primãriei', în care se menþiona faptul cã
în aceste blocuri locuiesc persoane care care ºi-
au pierdut locuinþele sau care au fost evacuate
din locuinþe ce s-au retrocedat foºtilor
proprietari. În articol se mai afirma cã locatarii
blocurilor 'Sunt maghiari, români ºi romi ºi
locuiesc în blocurile galben ºi verde din Strada
Lunca Oltului.  i toþi cu care am vorbit se opun
gardului care le va împrejmui curtea, ridicat de
Primãrie, unii comparându-l cu un zid de
închisoare.'

În cadrul anchetei, printr-o adresã din 14
ianuarie 2016, Primãria Municipiului Sfântu
Gheorghe a comunicat urmãtoarele:

- construirea gardului nu este o mãsurã
discriminatorie ci dimpotrivã este o mãsurã de
protecþie

Vocea Romilor

Filmul documentar "Toto ºi surorile
lui", în regia lui Alexander Nanau, ºi-a
mai trecut în palmares un premiu, în
cadrul Festivalului Internaþional de Film
de la Cannes: Prix France Culture Cinéma
2016. Premiul este acordat anual de Radio
France Culture celui mai bun film lansat
în cinematografele franceze în ultimul an.
Evenimentul a avut loc sâmbãtã, 14 mai,
la Pavillion Unifrance din cadrul
festivalului.În cadrul aceleiaºi ceremonii,
marele cineast american Frederick
Wiseman, unul dintre cei mai importanþi
documentariºti din istorie, a fost onorat
cu Prix France Culture Cinéma
Consécration. Laureaþii Alexander Nanau
ºi Frederick Wiseman au fost intervievaþi
împreunã în emisiunea Projection Privée,

sâmbãtã de la ora 15.00 la 16.00, la Radio
France Culture, emisiune realizatã de
Michel Ciment în direct de la Palais des
Festivals. Pentru premiul primit de
Alexander Nanau, Prix France Culture
Cinéma des Etudiants 2016, zeci de
studenþi care studiazã pentru a deveni
critici de film au ales documentarul Toto
ºi surorile lui din cinci filme
nominalizate. Celelalte patru producþii
intrate în selecþie au fost: Janis Joplin, de
Amy J. Berg, Une jeunesse allemande,
regizat de Jean-Gabriel Périot, Je suis le
people, de Anna Rousillon ºi Les Ogres,
regizat de Léa Fehner.   Toto ºi surorile
lui va fi lansat pe DVD în Franþa în data
de 17 mai, distribuit de companiile Wide
ºi JHR. 

Alexander Nanau, premiat pentru "Toto ºi surorile lui" în Festivalul de la
Cannes. Filmul este un documentar observaþional despre viaþa etniei rome
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In cautarea adevarului, Stirile PRO
TV au facut un experiment: un tanar
rrom a purtat o camera ascunsa la 3
interviuri de angajare. Iata si
rezultatele: Cristian Cazanescu are
25 de ani, s-a nascut si a crescut in
comunitatea tiganeasca din Galati. A
absolvit Facultatea de Administratie
Publica, munceste pentru
RomaniCris si incearca sa-i ajute si
pe alti rromi sa se integreze. Luni si
marti a participat la 3 interviuri de
angajare. Care au fost rezultatele?
Pozitive 100%. Scoala, pregatirea si
dorinta de a munci sunt conditiile
necesare integrarii in societate, o
spun chiar unii dintre tigani.

Chiar daca prejudecati exista, potrivit
Barometrului de Incluziune Sociala pe
2010 numarul cazurilor de discriminare s-
a diminuat fata de anii precedenti. Emil
Vasile este angajat la o firma de curierat
din Bucuresti. Recunoaste ca traieste intr-
un asa numit ghetou si spune ca i s-a
intamplat sa fie respins la interviuri din
cauza originii. Nu si la actualul loc de

munca. „Niciodata de cand lucrez aici n-
au fost probleme de genul asta, am fost
tratat ca toti ceilalti, daca am gresit am tras
consecintele. In primul rand ca acum sunt
bani de facturi, inainte nu erau nici macar
bani de facturi, na, lumina, alea, alea,
intretinere”, spune Emil. Zeci de ONG-uri
primesc fonduri europene ca sa-i invete pe
tigani o meserie. Se tin cursuri de
calificare profesionala, se dau diplome, se
organizeaza burse ale locurilor de munca
pentru rromi. Uneori toate eforturile sunt
inutile, pentru ca sunt si tigani care nu vor
sa munceasca. Participa la cursuri doar
pentru bani, iar diploma e inutila din

punctul lor de vedere. Sociologii spun ca
in ultimii ani cazurile de discriminare
etnica a rromilor la angajare au scazut
simtitor. Viata comunitatilor de tigani s-a
imbunatatit pentru ca tot mai multi dintre
ei au fost ajutati sa realizeze ca doar
munca cinstita ii va integra in societate.

Tiganii din Romania ar fi discriminati
la angajare, dupa cum arata un studiu al
Universitatii din Bucuresti, dar si orga-
nizatii neguvernamentale care au primit
mai multe plangeri de la comunitatea
roma. Nu este chiar asa, spun tiganii care
s-au angajat fara probleme. Trebuie doar
sa ai carte si sa-ti doresti sa muncesti.

Experiment ªtirile ProTV cu CAMERA
ASCUNSÃ: Cât de discriminat este
un þigan care vrea sã se angajeze

Povestea eroului
Manole: ªtiþi care este
cel mai periculos lucru
în România? Un rrom
cu o fiºã la bibliotecã

Un activist rrom pentru drepturile omului a invatat multe
despre el si despre etnia sa din carti, in perioada in care a
crescut in Bucuresti. Acum, el incearca sa-i invete si pe altii.

Petre Florin Manole spune ca a invatat multe despre el
insusi si cel mai important lucru a fost un volum despre istoria
rromilor, pe care l-a descoperit in scoala gimnaziala, se arata
intr-un reportaj Share America despre „eroul drepturilor
omului care a aruncat o lumina asupra istoriei rromilor”.

Cartea l-a facut pe Manole sa fie constient de propria
identitate, de rasism si de mecanismele marginalizarii.

Acea descoperire a fost „motorul” muncii sale in anii de
cand a absolvit Universitatea Bucuresti, in 2010.

Daily Express: Sa iesim din UE! Rromii isi construiesc
palate in Romania din banii nostri

Rromii sunt cea mai larga minoritate etnica a Europei, au
suferit si continua sa sufere din cauza discriminarii pe
continentul european si pe cele americane, sustine sursa citata,
care aminteste ca, in aceasta luna, au aparut mesaje rasiste
scrise cu graffiti, intr-un cort ridicat in Bucuresti pentru a
marca Ziua Internationala a Rromilor, iar acest lucru a adus
critic din afara tarii. Banca Mondiala a transmis la acea vreme
ca „acest lucru reprezinta o agresiune impotriva comunitatii
rrome si un act de discriminare incompatibil cu valorile
esentiale ale Europei privind drepturile omului”.

Respingere, teamã sau
chiar urã. Acestea sunt cel
mai des întâlnite reacþii ale
românilor atunci când vine
vorba despre romi. De altfel,
rasismul ºi discriminarea pe
criterii etnice sunt tot mai
întâlnite în spaþiul public.
Cum au ajuns românii printre
cei mai rasiºti europeni ºi care
au fost cele mai violente conflicte între
majoritari ºi minoritari în ultimii 26 de ani, 

Hãdãreni,  Craiova  ºi Racoº sunt
localitãþile în care au avut loc trei dintre
cele mai violente conflicte interetnice din
România ultimului sfert de veac. De
fiecare datã, de o parte a baricadei a stat

comunitatea romã. ªi tot de fiecare datã, de
vinã a fost rasismul - o boalã de care
societatea româneascã încã suferã. De ce?
În primul rând pentru cã nu a fost niciodatã
diagnosticatã corect  confruntãrilor între
etnicii majoritari, români ºi maghiari pe de
o parte, ºi romi, pe de altã parte. Am vrut

sã înþelegem de unde porneºte si
cum ar putea fi stinsã… ura de
rasã. ªi dacã un lucru sigur a
rãsunat în mine era chestia asta, cã
oricum ar fi, þigan este sclav. Vine
fix din sclavie. De câte ori spui
þigan, de asta îþi aminteºte
termenul ãsta. Ruºinea este a ta, a
neromului care foloseºte asta, nu a
mea",

crede cã secolele trãite în robie i-au
adus pe romi în situaþia în care sunt astãzi.

"Erau rapoarte ale poliþiei care arãtau
cã pe strãzile Þãrii Româneºti vagabondau
oameni goi, pentru cã aºa ºi-au început unii
libertatea. Li s-au luat ºi hainele, li s-a luat
tot ºi, hai!, poftiþi la libertate!".

RESPINGEREA SAU TEAMA SAU URA

81 dintre cele 394 ºcoli, din judeþele
Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava ºi
Vaslui, care au furnizat date în cadrul
monitorizãrii realizatã de Centrul de
Advocacy ºi Drepturile Omului, prezintã
cel puþin o formã de segregare ºcolarã pe
criterii etnice. Dintre cele 507 unitãþi
ºcolare monitorizate, 113 au refuzat sã
ofere informaþii. Iaºiul are o ratã de refuz
de 61%.

Centrul de Advocacy ºi Drepturile
Omului (CADO), alãturi de Centrul de
Resurse pentru participare publicã
(CeRe), a lansat pe 26 aprilie raportul de
monitorizare "Segregare sau incluziune

ºcolarã?", document care radiografiazã
riscurile de segregare care apar în scolile
din Regiunea Nord-Est a României.  '

Lansarea a avut loc în cadrul
evenimentului organizat împreunã cu
Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, pentru a marca
finalul proiectul "ªcoala pentru toþi
copiii!", derulat în perioada aprilie 2015
- aprilie 2016.

Proiectul a implicat o serie de acþiuni
pilot inovatoare privind monitorizarea,
prevenirea ºi combaterea segregãrii în
educaþie, în regiunea Nord-Est - judeþele
Botoºani, Iaºi, Neamþ, Suceava ºi
Vaslui. Au fost monitorizate în total 507
ºcoli, dintre care 113 au refuzat sã
furnizeze informaþii.

RRaappoorr tt aa llaarrmmaanntt :: sseeggrreeggaarree ee ttnn iiccãã îînn 2200%% ddiinn tt rree ººccoo ll ii llee
ppuubbll iiccee dd iinn jjuuddee þþee llee dd iinn RReeggiiuunneeaa NNoorrdd--EEss tt aa MMoollddoovvee ii

Romii ºi Apocalipsa Modernitãþii:
Noul imperialism ºi (re)ghetoizarea –
ca “nou apartheid”

Pusi pe lista
terorismului in
Italia, prin celebrul
Decret de
expulzare din 2008,
deveniti o
chestiune de
s e c u r i t a t e
europeana, la

presiunea Frantei, care ii deporteaza in pofida faptului ca sunt,
juridic, cetateni europeni” si a protestelor „pioase” ale
structurilor UE, intr-un mizerabil esec al Umanismului religios
si laic, cohortele de romi SDF (Sans domicile fixe/Fara
domiciliu fix) din Europa, fie „nomazi cu acte” (din tarile
occidentale), fie emigranti din tarile postcomuniste, alungati de
foame din ghetourile lor, sunt de fapt marii saraci ai Europei.
Langa ei, alte zeci de milioane de emigranti din tarile non-
europene, foste colonii ale imperialismului european, ajunse la
sapa de lemn de „capitalismul salbatic”. „Adormit” o vreme,
acum 60 de ani, dupa al doilea razboi mondial, cat sa-si linga
ranile si sa-si reface parteneriatele si retelele de inrobire si
spoliere a lumii, Imperialismul revine violent, sub numele
angelic de „societate globala”. Politica actuala de ghetoizare a
„oropsitilor vietii”, „osanditilor la foame” aminteste de iluzia
desarta a sperantei biblici a venirii lui Christos pe pamant,
pentru a aduce pacea si fericirea vesnica. 
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Reþeaua de afaceri sociale
Meºteshukar ButiQ deschide la Cluj
primul concept de magazin mobil din
România ce reuneºte lucrãri realizate
cu mãiestrie de meºteºugari romi în
colaborare cu designeri de talie
internaþionalã.

Lansarea magazinului mobil s-a
desfãºurat în data de 12 septembrie, între
orele 13.00 - 22.00, în Parcul Iulius Mall,
în zona pontonului de lângã lac, în cadrul
unui eveniment dedicat clujenilor care vor
sã redescopere magia tradiþiilor ºi a
meºteºugurilor. Au avut loc demonstraþii
ºi ateliere meºteºugãreºti unde
participanþii au putut învãþa sã împleteascã
ºi sã ciopleascã lemnul cu iscusinþã.
Participarea la ateliere a fost gratuitã,
fãcându-se doar pe baza înscrierilor
formularului de pe pagina de Facebook
Mesteshukar Butiq Cluj. Momentul
lansãrii oficiale l-a constituit o scurtã
prezentare a conceptului, tãierea panglicii
simbolice, muzicã, dans ºi voie bunã.

Expoziþia cu vânzare din cadrul
evenimentului a acoperit o gamã largã de
produse, de la haine, bijuterii, accesorii ºi

suveniruri, la produse pentru casã sau
decor, toate îmbinând meºteºugul
tradiþional transmis din generaþie în
generaþie de sute de ani cu munca unor
designeri de top din România, Austria sau
Suedia, într-un spaþiu ludic ºi
meºteshukãresc unde s-au derulat poveºti
fascinante despre meºteºugarii romi,
tradiþii ºi tehnici de mult uitate.

Magazinul mobil va putea fi gãsit de-a
lungul timpului în diverse locaþii din Cluj

ºi la diverse evenimente. Întrucât
meºteºugarii doresc sã fie cât mai aproape
de locurile în care clujenii ºi turiºtii îºi
petrec timpul, cei care vor sã fie aproape
de proiect sunt invitaþi sã urmãreascã
pagina de Facebook ºi site-ul pentru a afla
poziþia exactã a acestuia.

Magazinul Mestesukar Mobil este o
afacere socialã dezvoltatã în cadrul
proiectului "ButiQ.7", cofinanþat din
fonduri europene.

Romii ºi-au deschis
magazin mobil la Cluj

Cons ide ra þ i
nomazi, romii au
reuºit sã îºi
dezvolte o serie de
tradiþii, care au fost
transmise din
generaþie în
generaþie. Deºi
mare parte din romi
au renunþat la o
parte dintre
o b i c e i u r i ,

adaptându-ºi modul de viaþã cu al majoritãþii, unele tradiþii au reuºit sã
treacã testul timpului. În ciuda faptului cã romii sunt un popor nomad,
obiceiurile acestora au reuºit sã treacã testul timpului ºi sã fie transmise
cu sfinþenie de la o generaþie la alta preþ de secole.

Printre aceste obiceiuri se numãrã unele care ar pãrea cel puþin
ciudate, privite din afarã. Folosind un raport despre obiceiurile ºi tradiþiile
romilor realizat de Organizaþia Salvaþi Copiii, adevãrul.ro vã prezintã
unele dintre cele mai neobiºnuite tradiþii ale romilor.

- Nimeni nu are voie sã se atingã de vasul în care se spãla pe faþã capul
familiei. În familiile de ursari, de exemplu, cea mai importantã persoanã
este tatãl, considerat ca aducãtorul de noroc pentru toatã familia. Vasul în
care se spalã acesta pe faþã ºi pe cap nu poate fi folosit de niciun membru
al familiei;

- Lãutarii nu-ºi împrumutau instrumentele, pentru cã se credea cã-ºi
pierd norocul dacã o fac; - Fetele erau învãþate de cãtre mamele lor sã
spele haine, sã gãteascã ºi sã aibã grijã de casã încã de la 6-7 ani, asta
pentru cã pe la 13-14 ani acestea deja se mãritau;

- Tinerele însãrcinate trebuia sã-ºi acopere burta cu braþele le vederea
socrului; - Femeia mãritatã trebuie sã poarte batic pe cap, acesta fiind un
semn de respect pe care femeia îl aduce bãrbatului sãu;

- Înainte de nuntã, fetelor le este testatã virginitatea. Acest lucru se
întâmplã cu o sãptãmânã sau douã înainte de nuntã, în casa naºului;

Vocea Romilor

La TTM, „De 3 ori R”, despre
Rromi altfel

Timp de 14 saptamani, Televiziunea Tirgu-Mures
gazduieste emisiunea „De 3 ori R”, realizata si
prezentata de catre binecunoscutul actor si om de
presa Rudy Moca. Documentarele vor surprinde
modele de convietuire interetnica, vor ilustra
meseriile traditionale si cutumele culturale ale
rromilor sau vor arata rromul ca om, un om educat si
integrat social. Emisiunea este realizata in parteneriat
cu Asociatia Divers – Centrul pentru Incluziune
Sociala pentru Persoanele de Etnie Rroma Tirgu-
Mures. Initiativa de-a prezenta comunitatea rroma
altfel decat suntem obisnuiti in mass-media si anume
negativ, peiorativ sau plin de prejudecati, a apartinut
Asociatiei Divers – Centrul pentru Incluziune Sociala
pentru Persoanele de Etnie Rroma Tirgu-Mures.
Reprezentantii asociatiei si-au propus… „Sa oferim o
serie de documentare despre cum convietuiesc rromii
cu majoritatea, maghiara sau romana din judetul
Mures, despre cultura, istoria si traditiile rromilor si
despre mestesugurile, respectiv despre cum educatia
poate sa contribuie la dezvoltarea comunitatii rrome
si o buna relationare interetnica intre persoanele de
etnie rroma si majoritatea, romana sau maghiara din
judetul Mures”, a mentionat Maria Koreck,
presedinte Asociatia Divers.

Abandonul ºcolar în rândul
romilor brãileni devine
îngrijorãtor

Abandonul ºcolar în rândul minoritãþii rome din
judeþul Brãila devine un fenomen tot mai accentuat.
Chiar dacã au existat numeroase iniþiative locale ºi
naþionale menite sã aducã la ºcoalã cât mai mulþi copii
din categoriile defavorizate, atât romi cât ºi români,
rezultatele pozitive întârzie sã aparã, în timp ce situaþia
se degradeazã de la un an la altul. "Nu am situaþia
exactã la nivelul elevilor din ciclul gimnazial ºi primar,
aici nu sunt probleme majore, din ce ni s-a mai
comunicat, ºtim fiecare din teren cã ai noºtri copii
ajung sã facã mãcar opt clase. Situaþia este
îngrijorãtoare la nivelul celor de liceu: în 2012- 2013,
au intrat 60 de elevi la liceu, iar acum, în clasa a XII-a
mai sunt 25. În 2013- 2014 am avut 34 de elevi intraþi
la liceu, doar 26 mai sunt la ºcoalã. În anul urmãtor, au
intrat 28 la liceu, mai sunt 26, iar în acest an avem 26
de tineri care au intrat în clasa a noua ºi una dintre
eleve deja nu vrea sã mai vinã la ºcoalã. Este din
Viºani, a intrat la Pedagogic ºi nu se poate adapta
mediului urban ºi ºcolar. Cifra celor rãmaºi în sistem
scade mereu, mulþi s-au pierdut pe drum", a spus Gina
Anton.

Pe scurt

Cele mai neobiºnuite tradiþii ale
romilor. De ce lãutarii nu-ºi
împrumutã niciodatã instrumentul

CCoo lloonn iiaa lleepprrooºº ii lloorr
((ccee lloorr lleeggaa þþ ii ))

Dacã ziarele
sunt searbede, nu da
vina pe viaþã, ci pe
tine, pentru cã nu
eºti suficient de
deºtept sã nu cazi în
pãcat. Dacã
viermele este
capabil de neliniºte
metafizicã, dar apoi
un regret ridicat la
gradul suferinþã,
numai îmbãtându-se
de propriile noastre
pãcate putem purta
povara vieþii. Nimic nu este mai rãu decât prostia agresivã.
Realitatea este falsã. Peisajul românesc de astãzi este dominat de
atitudini opuse. De aceleaºi atitudinibeneficiazã ºi colonia de
leproºi (puºcãriaºi). Cu personal civil mai mulþi decât cei legaþi,
frecând menta, copiindu-se unii pe alþii; ºi deþinuþi-cadre, dar cu
dreptul de a te prãji la soare. Cu vaca colectivului care îþi dã
deºteptarea în fiecare dimineaþã, cu miliþieni care sunt atenþi la
fiecare miºcare a deþinuþilor, Mult trâmbiþata pregãtire pentru
libertate este inexistentã. Domnii ºi doamnele mimeazã cã-ºi fac
treaba, cã poate cã statul îi plãteºte cu vârf ºi îndesat. Principala
competiþie este între ce ai fãcut ºi ce eºti capabil sã faci. Faþã de
trecut trebuie sã fim mai subiectivi decît faþã de prezent. Nu
oricine se poate comporta civilizat în mijlocul dezordinii. Nu vã
pierdeþi optimismul, domnilor deþinuþi, nici de a-þi crãpa! Viaþa
merge înainte! Cum ne trãim viaþa, aºa dãinuim în eternitate.
Amestecul dintre admiraþie ºi milã este unul dintre cele mai
sigure reþete de afecþiune. Stãpâneºte cu mintea ºi condu cu
inima. Cutezanþa duce cu sine geniul ºi puterea.
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O mare parte a populatiei rome era
deja asezata în localitati înainte de
epoca dezrobirii. Mihail
Kogalniceanu, în anul 1837,
remarca faptul ca romii asezati în
sate si orase aveau locuinte stabile,
ca si-au uitat cu totul limba si-au
pierdut moravurile si obiceiurile pe
care le aveau ceilalti romi nomazi,
astfel încât nu mai puteau fi
deosebiti de români.

Începutul schimbarii
Eliberarea robilor romi trebuie pusa

în legatura directa cu schimbarile care
zguduie si transforma Europa centrala si
de vest, atingând cu o oarecare întârziere
si spatiul românesc.

Boierii tineri, proprietari de robi,
calatoresc în Europa si învata la
universitatile din Paris, Viena, Berlin, iar
când se reîntorc în tara îsi dau seama ca
robia romilor este o rusine a tarii în fata
statelor civilizate si încearca a schimba
acest lucru. Robia facea parte din
ordinea sociala a tarii, opunându-se

învataturii religiei crestine, umanitatii si
interesului vital al statului. Ea era o plaga
a societatii care trebuia cât mai repede
vindecata.

Eliberarea romilor din robie a
constituit prima mare reforma sociala si a
durat aproximativ 20 de ani. (V. Achim,
Tiganii în istoria României, 1998). În
anul 1839, este desfiintata interdictia de
casatorie cu români, respectiv cu

românce, iar în anul 1844 se interzice
desfacerea cununiei dintre un rob si o
persoana libera. În aceste cazuri, cel aflat
în robie devine om liber, el fiind obligat
sa se rascumpere, platind stapânului
pentru persoana sa. Daca nu avea banii
necesari, ei aveau sa fie dati cu împrumut
din fondul veniturilor bisericesti. Copiii
rezultati din casatoriile între persoane
libere si robi erau liberi.

ROMII, DE LA ROBIE
LA EMANCIPARE 
ÎN EUROPA MODERNÃ

GRÃTARIADA,
EDIÞIA A II-A

Sub genericul „GRATARIADA”, competitia a reunit si
anul acesta retete culinare din bucataria celor 20 de minoritati
conlocuitoare din Romania.

Astfel, concurentii au pregatit pe carbuni incinsi, cate
doua feluri de mancare la alegere, carnea fiind ingredientul
obligatoriu pe care acestia a trebuit sa-l foloseasca in
pregatirea bucatelor.

Clasamentul a fost urmatorul:
Locul I- Uniunea Armenilor din Romania
Locul II – Minoritatea turca din Romania
Locul III – Presa

Me som romni! – Arta ºi
cultura romã europeanã

Forumul Cultural
Austriac împreunã cu
Agenþia Împreunã ºi
Green Hours 22 Club
Jazz Cafe
organizeaza în
perioada 4 - 10
aprilie, 2016, o serie
de evenimente

culturale dedicate artei rome europene. Vor avea loc
proiectii de filme, expozitii, concerte, spectacole de
teatru care vor arata publicului o imagine despre ce
înseamnã sã fii rom în Europa de ieri ºi de azi, se arata
in comunicatul remis Hotnews.ro.

Cu ocazia Sãptãmânii Romilor Invizibili, 2016,
Austria propune ca temã un colaj de contribuþii ºi
impresii ale femeilor din comunitatea romã ºi ale unora
care se raporteazã la ea din afarã. Prezentarea ºi
eliminarea formelor omniprezente de discriminare a
romilor este una dintre cele mai mari provocãri pentru
Europa ºi o temã centralã a artei rome contemporane.
Forumul Cultural Austriac, împreunã cu partenerii,
invitã publicul sã îºi formeze o imagine despre ce
înseamnã sã fii rom în Europa de ieri ºi de azi. 

Evenimentele vor fi gãzduite de Green Hours 22
Club Jazz Cafe, în cadrul expoziþiei "Belleville -
Fatima, fascinaþia unei vieþi aspre.", al cãrei vernisaj are
loc peorele 19:30. Artista germanã, de origine sârbã,
Lidija Mirkovic va fi prezentã în seara deschiderii.
Expoziþia va putea fi vizitatã pânã în data de 18 aprilie.

Partida Romilor
Pro Europa Sector
3 - Dupã 20 de ani

Filiala sectorului 3 – Bucuresti a Partidei Romilor Pro
Europa a aniversat 20 de ani de activitate. Alaturi de
membrii locali, la conferinta care a marcat cele doua
decenii de existenta, au mai fost prezenti si liderii nationali
ai Partidei Romilor, precum si ai altor organizatii rome si
nerome. In cei douazeci de ani de activitate, filiala
sectorului trei a militat pe langa autoritatile locale pentru o
integrare rapida a comunitatii rome in randul locuitorilor
majoritari. De asemenea, liderii Partidei Romilor au
sustinut in fata autoritatilor ca drepturile in cazul
cetatenilor de etnie roma… sa fie respectate. Tot cu ocazia
aniversarii celor 20 de ani de la infiintare, reprezentantii
locali ai Partidei Romilor au semnat un protocol cu
Primaria sectorului 3. Totul pentru o mai buna colaborare
intre cele doua institutii.

C M Y K

În Timiºoara s-a
deschis CLUBUL
ARTIªTILOR ROMI

Timisoara s-a imbogatit din luna iunie cu o noua institutie
culturala: Clubul Artistilor Romi, infiintat din initiativa Partidei
Romilor „Pro-Europa”, dupa modelul celorlalte centre culturale ale
minoritatilor etnice din metropola Banatului.

Noul club este situat pe strada Mangalia, nr. 52 B si va gazdui
programe artistice fiind deschis tuturor celor care vor sa cunoasca
traditiile si cultura romilor, indiferent de etnie.

Potrivit recensamantului din 2011, in Timisoara locuiesc circa
2100 de etnici romi, aceasta constituind a patra minoritate a
municipiului dupa maghiari, sarbi si germani.

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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Înaltul Comisar al ONU pentru
Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al-
Hussein, a denunþat vineri "politica
naþionalã sistematicã a evacuãrilor
forþate a romilor" în Franþa, la douã
sãptãmâni dupã evacuarea
contestatã a unuia dintre cele mai
vechi cartiere din þarã, scrie Le
Monde.

Înaltul comisar solicitã autoritãþilor
franceze sã "înlocuiascã aceastã politicã
punitivã ºi distrugãtoare cu o adevãratã
politicã de incluziune". La sfârºitul lunii
august, Samaritain, unul dintre cele mai
vechi cartiere de romi din Franþa, unde
locuiau 80 de familii în comuna La
Courneuve, a fost evacuat în ciuda
intervenþiei episcopului, prezenþei
copiilor ºcolarizaþi si a mobilizãrii
cetãþenilor.

Aceastã decizie a generat o avalanºã
de critici, printre care cele ale lui Al-
Hussein:

"Evacuarea a fost efectuatã fãrã un

avertisment prealabil, deºi acesta trebuie
lansat cu cel puþin 24 de ore înainte. Ea a
avut loc la începutul dupã-amiezii, în
timp ce locuitorii erau plecaþi. Bunurile
care le aparþineau precum ºi anumite acte

de identitate au fost distruse. Doar unui
mic numãr de familii i s-a oferit gãzduire,
ºi asta, doar pentru trei nopþi. Prin
urmare, majoritatea persoanelor au rãmas
fãrã adãpost".

Înaltul Comisar ONU pentru
Drepturile Omului denunþã
evacuarea romilor din Franþa

C M Y K
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Bãtãi între români ºi þigani
pe strãzile din Helsinki

Un clan de romi a urmãrit ºi bãtut doi
români pe strãzile din Helsinki, pe fondul unei
dispute privind împãrþirea zonelor unde pot
practica cerºetoria, iar autoritãþile finlandeze
au sfârºit prin a aresta ºapte suspecþi.Conflictul
a început dupã ce ºapte români de etnie romã i-
au urmãrit cu maºina pe alþi doi conaþionali în
zona Gãrii centrale din Helsinki. Cei urmãriþi
au fost prinºi ºi atacaþi ºi loviþi cu bare
metalice. Din fericire poliþia finlandezã a
intervenit ºi a reuºit arestarea a ºapte suspecþi
români.Conform autoritãþilor, disputa a avut
loc pentru a delimita zonele în care fiecare clan
sã practice cerºetoria.

Se intampla in Romania.
Romanii, cetateni de mana 
a treia in tara lor, dupa 
tigani si unguri, favorizati de
SRI, MI, MJ si CNCD –
“Politia Gandirii”. In atentia
lui Iulian Urban

Presa de limba maghiara din Romania scrie:
“Cainii de pe malurile Dambovitei sa nu mai
latre in curtea secuilor!”“Cimitir al popoarelor:
numele tau este Transilvania”, “Ungaria
trebuie salvata, dar mai intai pamantul
secuiesc”, “Sus, cosangvinii mei, secui
maghiari! Sa ne opunem cotropirilor cu toate
mijloacele!”, “Cu argumente sau cu sange?
Cainii mari europeni (…) nu iau in serios
problemele (…) diferitelor minoritati (…) a
mai ramas, deci, o alta cale decat cea a
terorismului, a exemplului irlandez, basc sau
palestinian? Tradatorii nostri ne iau in serios
numai cand actiunile noastre ar putea avea
urmari (…) Hotarati-va voi soarta, cu
indrazneala! Atunci veti fi de rang egal cu
strainii invadatori nerusinati. Aruncati-va
lanturile!”.

Pe scurt

Guvernul indian a anunþat
cã vrea sã recunoascã
romii ca fiind fii ai Indiei!

Guvernul indian a
anunþat cã vrea sã
recunoascã romii ca
fiind fii ai Indiei!
Momentul va intra cel
mai probabil în istorie
dupã ce un oficial al
Guvernului din India a
anunþat cã se
pregãteºte terenul
pentru recunoaºterea
comunitãþii romilor
din lumea întreagã ca parte a disporei indiene, informeazã
B1.ro.

Sushma Swaraj, ministrul indian de Externe a precizat
cã cele aproximativ 20 de milioane de romi care se aflã în
peste 30 de þãri sunt parte a diasporei indiene, informeazã
India Times.

Voi sunteþi fiii Indiei, care aþi migrat ºi aþi trãit în
condiþii grele în þãri strãine, în decursul veacurilor. În ciuda
tuturor greutaþilor, v-aþi pãstrat identitatea indianã. Marea
comunitate de 20 de milioane de þigani trãieºte în mai mult
de 30 de þãri din Asia de Vest, Europa, America ºi
Australia ºi toþi sunt urmaºi ai strãbunilor noºtri", a spus
ministrul în cadrul unei întâlniri cu delegaþi romi din toatã
lumea.

"Romii sunt originari din India, existã mulþi savanþi ºi
cercetãtori care au adus dovezi cã originile rromanis sunt
în India. Folosim aceleaºi cuvinte indiene, provenim din
mareaþa India. Vrem ca India sã recunoscã romii ca
diaspora a sa ºi sã ne ofere cetãþenie", a declarat Jovan
Damjanovic, presedintele World Roma Organisation-
Rromanipen.

A început Sãptãmâna
Romilor Invizibili

S pt mâna Romilor Invizibili este o serie de evenimente desfãºurate în
contextul celebrãrii Zilei Internaþionale a Romilor. Scopul este acela de a
promova diversitatea, trecutã ºi prezentã, a comunitãþilor de romi, diferit
de modul în care este perceputã în general prin prisma cliºeelor mediatice
ºi politice, aratã un comunicat de presã al Agenþiei de Dezvoltare
Comunitarã Împreunã.

Anul acesta celebrãm arta, libertatea de exprimare ºi unitatea între
minoritãþi ºi culturi diferite. Celebrãm frumosul în toate formele sale.

Arta trece dincolo de prejudecãþi, dincolo de mãºti, dincolo de
aparenþe. Într-o lume în care mentalitãþile sunt cel mai greu de schimbat,
avem nevoie de un limbaj pe care orice persoanã sã îl înþeleagã. Arta
vorbeºte umanitãþii, într-un mod personal, de la om la om. Astfel, arta
devina una dintre cele mai puternice cãi de comunicare.

Folosim arta a inspira, pentru a încuraja, pentru a educa ºi pentru a
comunica starea unei naþiuni. Comunitãþile de romi, cele care au simþit
durerea sclaviei, au luptat cât de mult au putut pentru a pãstra ºi valorifica
muzica, meºteºugurile, limba, spiritul ºi arta lor. Iar astãzi, arta este
moºtenirea lor cea mai de preþ.
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Culmea, declaraþia respectivã a
fost fãcutã la ieºirea de la procesul
în care este inculpat pentru fluturaºii
electorali distribuiþi anul trecut în
oraº, cu mesaje xenofobe: "Nu vrem
români!".

Primarul Badalonei (Barcelona),
Xavier Garcia Albiol (PP), a
declarat astãzi cã unii þigani români
sunt responsabili de "o parte
importantã a insecuritãþii" din oraº,
imediat dupã ce a dat declaraþii ca
inculpat la tribunal pentru fluturaºii
electorali pe care apãrea fotografia
cu mesajul "Nu vrem þigani", ce
fãceau asocierea între
infracþionalitate ºi imigraþie,
distribuiþi anul trecut pe strãzile
oraºului, înainte de campania
electoralã, scrie Europa Press.

"Problema localã cea mai

importantã pe care o avem, în
anumite zone din Badalona, în
aceste momente, este nesiguranþa, ºi
o parte importantã din aceastã
nesiguranþã a fost creatã de indivizi
care sunt þigani români", a insistat în

faþa presei strânse în faþa
Tribunalului de Instrucþie numãrul 2
din Badalona. În mai, Curtea de
Justiþie din Barcelona a ordonat
redeschiderea cazului în care Albiol
este acuzat de xenofobie ºi incitare

Primarul Badalonei recidiveazã: "Þiganii
români, responsabili de nesiguranþa din oraº"

Pazardjik a devenit primul oraº
din Bulgaria care a interzis
purtarea voalului islamic în
locuri publice. La baza deciziei
Consiliului municipal au stat
douã motive - burka este
strãinã tradiþiei musulmanilor
bulgari ºi a apãrut în þara în
ultimul deceniu ca unul din
simbolurile islamului
ultraconservator. Femeile care
nu respectã interdicþia de a nu
purta în locuri publice burka, ce
împiedicã identificarea, vor fi
amendate cu 150, iar la cea de
a doua infracþiune - cu 500 de
euro.

Purtarea de veºminte islamice
care acoperã faþa femeilor s-a
rãspândit în cartierul romilor din
Pazargic, concomitent cu
convertirea din catolicism în islam a
câteva sute de romi. Cu 25 de ani în
urmã ei au fost creºtini ortodocºi, dar
au trecut la catolicism.

Femeile musulmane din
Bulgaria, ca ºi cele din fosta
Iugoslavie ºi Albania, nu au purtat
burka spre deosebire de femeile din
þãrile arabe.

Pornit din Pazardjik, fenomenul
portului de voal ce acoperã faþa
femeilor s-a rãspândit în cartierele
de romi din alte trei oraºe din sud-

estul Bulgariei, printre care ºi
Plovdivul.

Procurorul general Sotir  aþarov a

declarat cã în cazul femeilor roma de
la Pazardjik este vorbã de
"impunerea forþatã, contra platã, a

unor obiceiuri strãine musulmanilor
bulgari".

aþarov a amintit cã imamul
autoproclamat al romilor musulmani
din Pazardjik, Ahmed Moussa este
judecat din luna februarie, împreunã
cu alte 13 persoane, pentru
propaganda islamistã radicalã ºi
sprijin logistic acordat jihadiºtilor
europeni care pleacã spre Siria ºi
Irak. Islamiºtii romi au publicat în
Internet lozinci jihadiste ºi fotografii
cu steaguri ale statului islamic ºi
Osama bin Laden. Câteva zeci de
romi au urmat studii în ºcoli ale
islamiºtilor ultraconservatori din
Orientul Mijlociu.

Pazardjik a devenit primul oraº din Bulgaria
care a interzis purtarea voalului islamic

Trei imigranþi români,
inclusiv un minor, au fost
arestaþi luni, la periferia Romei,
într-o operaþiune coordonatã de
Interpol, fiind acuzaþi cã au
sechestrat timp de trei zile un
cetãþean german, într-o tabãrã
de romi. Poliþia italianã a
descins luni în tabãra de romi
"Al Karama", în localitatea
Borgo Montello, situatã la circa
50 de kilometri sud de Roma.

Operaþiunea a permis
eliberarea unui cetãþean
german, T.A., în vârstã de 32

de ani. Bãrbatul, ajuns vineri în
Italia, trimisese un mesaj
telefonic unei rude din
Germania prin care anunþa cã
era sechestrat într-un container,
în tabãra de nomazi de la
periferia Romei.

Poliþia germanã a sesizat
Interpol, care a alertat
autoritãþile italiene.

În cursul operaþiunii, au fost
arestaþi trei cetãþeni români -
Mirabela I., în vârstã de 27 de
ani, Vialis B. T., în vârstã de 30
de ani, ºi H.F., în vârstã de 17

ani. Potrivit anchetatorilor,
cetãþeanul german venise la
Roma pentru a se întâlni cu
Mirabela I., pe care o
cunoscuse în Germania. Ajuns
în Italia, românca i-a cerut 500

de euro pentru stingerea unei
presupuse datorii. Pentru cã a
refuzat sã ofere banii, cei trei
români i-au furat portofelul ºi
cheile maºinii cetãþeanului
german.

SECHESTRAT în mod barbar: Trei români au þinut închis un
german într-un CONTAINER, într-o tabãrã de romi din Roma

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.

Un PRIMAR din
Franþa a DEMOLAT o
tabãrã de ROMI din
cauza mirosului
INSUPORTABIL!

Primarul unei localitãþi din sudul Franþei a decis sã
demoleze o tabãrã de romi din cauza mirosului foarte
neplãcut provocat de aceºtia în zonã. 

Edilul a publicat pe pagina sa de Facebook imagini din
timpul demolãrii taberei, întinsã pe o suprafaþã de 2.000 de
metri pãtraþi, anunþã Le Figaro.

"Din fericire, de acum înainte, oamenii care ne privesc nu
vor mai simþi mirosul urât, a declarat Marc-Etienne
Lansade", primarul din Cogolin.

Primarul francez a mai declarat cã de câteva luni,
locuitorii comunitãþii din Cogolin, erau de-a dreptul oripilaþi
de romii din tabãrã, deoarece furau tot ce era la îndemânã
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Parlamentul European a gãzduit luni, 2
mai, Conferinþa "O Europã a
diasporelor", organizatã în colaborare
cu Phiren Amenca, Uniunea Generalã
Armeanã de Binefacere din Europa,
Uniunea Europeanã a Studenþilor Evrei
ºi prin Programul Europa pentru
Cetãþenii Uniunii Europene,aducându-i
la discuþii pe armeni, evrei, romi ºi
asirieni.

În cadrul conferinþei s-a decis crearea unui
proiect denumit "Pentru o Europã a
Diasporelor", care sã aducã împreunã
organizaþii, personalitãþi din mediul academic
ºi activiºti, pentru o mai bunã cunoaºtere a
diasporelor ºi a problemelor lor, ºi prin care
sã se realizeze schimburi de bune practici.

Proiectul subliniazã faptul cã diasporele
reprezintã "un rezultat al istoriei Europei, o
parte din tapiseria europeanã", fiind
accentuatã contribuþia acestora la crearea
civilizaþiei europene, aºa cum o vedem astãzi.
În document se oferã ºi o definiþie a

diasporelor, care sunt vãzute ca niºte
"comunitãþi transnaþionale care împãrtãºesc o
moºtenire culturalã comunã transmisã prin
generaþii", aºa cum spune Ismael Cortez,
membru al Institutului de Filosofie din cadrul
UNESCO. Discuþiile din cadrul conferinþei s-
au axat în special pe douã subiecte de interes,

respectiv rolul educaþiei ºi nevoia de a purta
"discuþii inclusive". Acest capitol al
proiectului îi vizeazã pe copii din diaspore
pentru care trebuie create oportunitãþi pentru
a învãþa despre tradiþiile lor, subliniindu-se în
aceeaºi mãsurã ºi importanþa învãþãrii limbii
materne.

BRUXELLES / "O Europã a Diasporelor",
punte de legãturã între armenii, evreii,
romii ºi asirienii care trãiesc în Europa

Un plan de
acþiune pentru a
p r e v e n i
d i s c r i m i n a r e a
cetãþenilor romi
din Turcia a intrat
în vigoare dupã
publicarea în
Monitorul Oficial
in data de 30
Aprilie. Planul are
scopul de a
î m b u n ã t ã þ i
condiþiile de viaþã
ale populaþiei rome
ºi constã în mãsuri
de îmbunãtãþire a
educaþie, ocuparea forþei de muncã, locuire, asistenþã medicalã ºi
servicii sociale. "Strategia pentru cetãþeni romi" ºi "Prima fazã a
planului de acþiune", au fost publicate in Monitorul Oficial, ca parte a
eforturilor depuse de Ministerul Familiei ºi Politicilor Sociale pentru a
elimina problemele cu care se confruntã cetãþenii romi. Aceºtia
locuiesc în cele mai dezavantajate ºi sãrãcãcioase cartiere din oraºele
lor natale. Planul de acþiune presupune acþiunea pe cinci fronturi
majore: educaþie, ocuparea forþei de muncã, locuire, asistenþã medicalã
ºi servicii sociale. Pentru monitorizarea ºi eevaluarea progreselor s-a
constituit câte o comisie speciaã, pe fiecare domeniu.

Educaþia iese în evidenþã ca o preocupare majorã pentru asigurarea
egalitãþii, deoarece ministerul a remarcat rolul discriminãrii ºi a
dificultãþilor economice în abandonul ºcolar.

"In concluzie, unii copii romi nu sunt în mãsurã sã îºi continue
studiile pentru cã familiile lor nu sunt în mãsurã sã facã faþã costurilor
sau pentru cã au nevoie sã lucreze pentru sprijinirea financiarã a
familiilor lor, în timp ce alþi copii care continuã ºcolarizarea
abandoneazã când se confruntã cu excluziunea socialã ", se specificã
în document. 

Vocea Romilor
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FABULOS! ªcoala din Scoþia
unde nu existã NICIUN elev
scoþian. A fost luatã cu asalt
de români! "Întâi au venit ei,
apoi ºi-au chemat rudele"

O ºcoalã din
oraºul scoþian
Glasgow, cu 222 de
elevi, nu are niciun
elev scoþian. În
schimb, peste 181
dintre elevi sunt
români sau slovaci,
iar restul est-
europeni, romi sau

asiatici, care nici nu vorbesc engleza ca primã limbã, scrie Daily
Mail, preluat de zf.ro.

ªcoala se numeºte Annette Street School, ºi are nevoie de
finanþare pentru a-ºi învãþa elevii englezã, pentru cã de multe ori
profesorii abia se pot înþelege cu copiii. Majoritatea profesorilor
de la ºcoala generalã vorbesc doar englezã, aºa cã este extrem de
dificil sã se înþeleagã cu copiii care nu ºtiu decât câteva cuvinte.

Copiii care locuiesc în Scoþia de mai multã vreme joacã rolul
de traducãtori pentru ceilalþi copii.

"Nu avem niciun copil scoþian în toatã ºcoala. Majoritatea
sunt fie slovaci, fie romi din România", spune directoarea ºcolii,
Shirley Taylor.

ªcoala încearcã în prezent sã obþinã finanþare prin
crowdfunding, prin donaþii, pentru a ajuta profesorii sã le
cumpere copiilor materiale.

"În cazul slovacilor, au venit întâi câþiva, apoi au început sã
vorbeascã cu familiile de acasã ºi sã le spunã ºi lor sã vinã aici. ªi
aºa au fãcut. Acum vedem cã se întâmplã acelaºi lucru cu
românii", a spus directoarea.

Banii din donaþii vor fi folosiþi pentru jocuri menite sã înveþe
copiii cuvinte ºi abilitãþi sociale, potrivit platformei de descriere a
necesarului de finanþare.

Descântec de
ursit

Lunã, lunã,
Vârgolunã,
Tu eºti mândrã ºi frumoasã,
Tu eºti a nopþii crãiasã.
Tu cal ai,
Dar frâu nu ai,
Na-þi þie brâul meu
ªi fã frâu calului tãu,
Sã mergi dupã ursitul meu.
De a fi de-aici din sat,
de-a fi din celãlalt sat,
De-a fi dintr-al treilea sat,
Sau dintr-al noulea sat,
Nu-i da stare
ªi-alinare!
El sã nu poatã dormi,
Sã nu poatã odihni,
Pân' la mine n-a veni.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Bulgaria: Romii, mãrul discordiei
confruntãrilor dintre 2000 de
protestatari ºi forþele de ordine

Ceea ce a
început ca o
manifestaþie
î m p o t r i v a
r o m i l o r ,
o r g a n i z a t ã
miercuri în
l o c a l i t a t e a
b u l g a r ã
Radnevo, a

degenerat într-o confruntare violentã cu forþele de
ordine, potrivit liveleak.com.

Aproximativ 2000 de persoane au luat parte la
protest, care a noviteca reacþie la un incident de pe 2
mai, când patru persoane de sex masculin de etnie
romã au bãtut doi bulgari ºi au înjunghiat un al treilea.

Din confruntarea dintre militanþi ºi poliþiºti, trei
dintre reprezentanþii forþelor de ordine ºi un numãr
nespecificat de protestatari au fost rãniþi.

ase protestatari ºi trei poliþiºti au fost rãniþi în
protestele violente faþã de atacul romilor.

Unii protestatari au încercat sã ajungã într-un
cartier al romilor, dar au fost opriþi de forþele de ordine.
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De altfel, terenul pe care a fost încropit
ghetoul aparþine bisericii ºi de vreo ºase
ani li se tot spune cã, la un moment dat,
vor fi evacuaþi, pentru a se ridica un nou
locaº de cult. 

"Vin, iarnã de iarnã, de la toate
instituþiile ºi ne spun cã ne vor muta. De
aia nu am fãcut nimic nici la barãci, pentru
cã nu ºtim cât ne vor mai permite sã stãm
aici", povesteºte o altã femeie. În ciuda
ameninþãrilor, au rãmas pe loc. Copiii
învaþã de mici sã cerºeascã Doar câþiva
dintre locatarii ghetoului sunt mai rãsãriþi,
au un loc de muncã sau o pensie. Cei mai
mulþi, însã, îºi duc viaþa de pe o zi pe alta
din alocaþiile copiilor ºi din ajutoarele
sociale. Iar pentru a-ºi rotunji veniturile
mai vând fier vechi sau cerºesc. Gabriela
Radu mãrturi-seºte cã nu ar fi vrut sã facã
atâþia copii, pentru ce "sã-i chinuiascã", dar
tot sãrãcia este de vinã. Copiii cresc printre
gunoaie, cu lucruri primite de pomanã. La
ºcoalã merg doar câþiva, a cãror pãrinþi au
înþeles cã este singura soluþie pentru a mai
primi alocaþiile lor. Nu ºtiu sã citeascã, de
matematicã par cã nici nu au auzit
vreodatã, dar au deprins deja arta
cerºetoriei. "Tu în ce þarã stai?", întreabã,

cu naivitate, unul dintre micuþi. Spune cu
mândrie cã merge la ºcoalã, dupã care se
grãbeºte sã întrebe dacã nu avem niºte bani
sã-i dãm. Aºteaptã vagoanele lui Mazãre
Romii sperã cã, în primãvara lui 2015, vor
pleca din barãci pentru a se muta în
vagoanele din Tomis Nord, promise de

primarul Radu Mazãre. "Am auzit cã nu ne
vor lãsa sã luãm nimic cu noi", spune, cu
îngrijorare, Maria Ghiþã. Oricum, sunt
reticenþi. De mai bine de un deceniu li se
tot promit soluþii, de când au fost
înghesuiþi pe terenul viran ºi încã mai
aºteaptã…

Ghetoul de la
marginea Constanþei

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-rromRomii ameninþaþi de primari!
"Vã iau ajutorul social"!

Cea mai amre
organizaþie a romilor din
România acuzã principalele
partide politice,PSD ºi PNL
cã au încãlcat legea
electoralã ºi cã anumiþi
primari ai acestor partide i-
au ameninþat pe romi,cã le
vor sista ajutoarele sociale
dacã vor depune liste de
candidaþi la alegerile locale.

"26 aprilie 2016, fiind
ultima zi de depunere a
candidaturilor pentru
alegerile locale din data de 5 iunie 2016, stabilite conform calendarului
electoral, Partida Romilor "Pro-Europa" a constatat o serie de abateri
grave ºi de încãlcãri flagrante a legislaþiei electorale, de cãtre
reprezentanþii partidelor politice româneºti, în special PNL ºi PSD.

Partida Romilor a considerat cã abaterile de la legislaþia electoralã
trebuie aduse în atenþia opiniei publice, mai ales în atenþia mass media,
precum ºi în atenþia instituþiilor statului, ce ar trebui sã sancþioneze
comportamentul ºi atitudinea de intimidare, a unor reprezentanþi ai
partidelor politice, mai sus amintite, faþã de ROMI.

Berbec
Situaþia este încordatã în continuare deºi faceþi
eforturi sã gãsiþi o rezolvare. Pentru acest lucru

apelaþi la prieteni dar chiar dacã aceºtia vor sã vã ajute se
poate sã nu fie în mãsurã sã o facã. Aveþi probleme ºi cu cei
apropiaþi care numai nu vã reproºeazã cã i-aþi dezamãgit.
Sunteþi conºtient cã trebuia sã procedaþi altfel ºi
argumentele pe care le folosiþi sunt insuficiente.

Taur
Trebuie sã fiþi consecvent ideilor promovate
pânã acum pentru cã datoritã armoniei

sentimentale veþi reuºi sã le puneþi în aplicare. Este
timpul sã rãsplãtiþi dragostea celor din jur ºi sã încercaþi
sã fiþi mai sociabil, sã ieºiþi mai des cu prietenii.

Gemeni
Sunt lucruri sau întâmplãri care vã deranjeazã
foarte mult iar influenþa lor nefastã se face

simþitã pe parcursul întregii zile. Trebuie sã vã implicaþi
mai mult în relaþia pe care o aveþi deoarece persoana de
lângã dumneavoastrã vã va înþelege ºi vã va acorda
sprijinul de care aveþi nevoie.

Rac
Nu ºtiþi dacã este cazul sã vã faceþi planuri de

vacanþã dar oricum gândurile numai cãtre vacanþã vã duc
iar în nãri simþiþi miros de alge marine. Chiar dacã acum
nu este momentul sã visãm la cãlãtorii foarte lungi, puþinã
recreere nu ar strica pentru cã în ultimul timp aþi muncit
mult ºi v-aþi consumat ºi mai mult. Trebuie sã aveþi grijã
ºi de sãnãtate.

Leu
Situaþia nu mai este sub control pentru cã

avalanºa de evenimente neprevãzute vã surprinde. Trebuie
sã fiþi metodic ºi sã refaceþi pas cu pas tot eºafodajul pe
care l-aþi construit cu atât de multã trudã. Apelul pe care
îl faceþi pe plan sentimental nu rãmâne fãrã rãspuns.

Fecioarã
O sãptãmânã pe placul dumneavoastrã, adicã
simplã, fãrã complicaþii ºi mai ales fãrã un

consum nervos accentuat. Deºi sunteþi predispus la
aventurã nu încercaþi acest lucru pentru cã s-ar putea sã vã
stricaþi ziua ºi sã vã indispuneþi. Încercaþi sã faceþi acele
activitãþi care vã fac plãcere ºi nu vã consumã foarte mult.

Balanþã
Încã nu aveþi curajul sã vã bucuraþi de
deznodãmântul situaþiei pentru cã v-aþi

consumat foarte mult în acest interval de timp. Continuaþi
sã vã complectaþi pregãtirea profesionalã pentru cã pe
acest plan veþi avea reuºite ºi satisfacþii deosebite. 

Scorpion
Totul merge bine ºi aveþi ºi noroc pentru cã vã
ies câteva speculaþii financiare care vã aduc un

câºtig destul de bun pentru a vã putea pune planurile ºi
ideile în aplicare. Din pãcate pe plan sentimental lucrurile
nu stau deloc aºa de bine ºi este cazul sã priviþi mai cu
atenþie în jur pentru cã cineva doreºte sã vã fie în preajmã
dar nu are curajul sã o spunã în mod direct.

Sãgetãtor
Este timpul sã aveþi mai multã grijã faþã de
persoana proprie pentru cã din diverse motive v-

aþi neglijat ºi este posibil sã intervinã probleme de sãnãtate.
Nu mai ezitaþi ºi nu mai gãsiþi diverse pretexte, fiþi mai egoist
ºi gândiþi-vã cã ºi dumneavostrã aceþi o viaþã de trãit ºi nu
mai este cazul sã fiþi mereu persoana de sacrificiu

Capricorn
Când totul pãrea sã meargã atât de bine ºi se
pãrea cã aþi reuºit sã redresaþi situaþia, primiþi

o veste, care ce-i drept vã bucurã dar în acelaºi timp aduce
iarãºi în prim plan problema financiarã. 

Vãrsãtor
Nu reuºiþi sã înþelegeþi cum se pot evapora
într-un timp atât de scurt o cantitate atât de

mare de bani. Altfel i-aþi planificat ºi tot aþi încercat sã-i
chibzuiþi cât mai bine, dar anturajul sau familia parcã au
dus o luptã împotriva planurilor pe care le-aþi fãcut. 

Peºti
Vã simþiþi atât de departe de întreaga lume,

ºi singurãtatea vã dã un sentiment de teamã ºi de
nesiguranþã. Trebuie sã ieºiþi în lume, sã vã plimbaþi,
sã vã faceþi cunoºtinþe noi ºi sã le consolidaþi pe cele
vechi.

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞIIGGÃÃNNEESSCC

Douã familii de romi din localitatea
Bãlteni sunt la cuþite, dupã ce unul
dintre ei a fost condamnat din cauza
unui scandal mai vechi. S-au bãtut cu
coase, furci ºi bolovani, iar 12 persoane
au avut nevoie de îngrijiri medicale ºi

tot atâtea au fost aduse la audieri la
sediul poliþiei din oraºul Rãcari. Totul a
pornit de la o fatã care ar fi fugit de
acasã cu un bãiat din cealaltã familie.
Circul a continuat în faþa poliþiei ºi doar
intervenþia mascaþilor i-a mai potolit pe

þigani. Unul dintre cei aduºi la audieri a
avut nevoie de ajutorul medicilor dupã
ce a acuzat cã îi este rãu, prilej pentru
nevestele romilor sã se dea în spectacol
chiar în faþa maºinilor care circulau pe
Drumul Naþional 71.

Douã familii de romi din Bãlteni ºi-au declarat
rãzboi cu coase ºi furci. Au blocat pânã ºi DN 71
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Penne cu carne
tocatã ºi sos de roºii

Timp de preparare: 60 min
Ingrediente
400 g penne
2 buc piept de pui
3 lg ulei de masline
2 lg sos de soia
sare, piper
1 cutie rosii in sos
1 cana cu apa
2 foi de dafin
100 g branza de capra

Preparare
Se fierb pastele conform instructiunilor de

pe ambalaj. Cand sunt gata se strecoara, fara a
le trece prin jet de apa.

Se spala pieptul de pui, se dezoseaza apoi se
toaca.

Intr-o cratita se pune uleiul sa se incinga. Se
adauga carnea tocata si se lasa la calit pana se
albeste. Se pune sosul de soia, se amesteca
putin apoi se toarna apa si rosiile cu sosul. Se
amesteca bine, se condimenteaza dupa gust cu
sare si piper, se pun foile de dafin si se lasa
totul sa fiarba cca 15-20 de minute la foc
potrivit, amestecandu-se din cand in cand.

La final se scot foile de dafin, apoi se pun
pastele fainoase. Se amesteca bine pana se
omogenizeaza, se presara deasupra branza de
capra, se acopera cratita si se mai lasa inca 5
minute la foc mic.

Se servesc calde!

Sã halim bine
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Curtea de Apel Cluj a admis recursul

primarului Emil Boc privind sentinþa

prin care Tribunalul Cluj a obligat

municipalitatea sã le acorde

despãgubiri în valoare de 2.000 de

euro pentru fiecare persoanã mutatã

de pe strada Coastei la Pata Rât.Prin

decizia din luna decembrie a anului

trecut, municipalitatea era obligatã sã

plãteascã daune morale în cuantum

de 2.000 de euro pentru fiecare

persoanã care a fost mutatã de pe

strada Coastei la Pata Rât, la finalul

anului 2010, de cãtre fostul primar,

Sorin Apostu. Romii locuiau în barãci

improvizate, în condiþii insalubre.

În luna septembrie, Curtea de Apel Cluj
a admis recursul primariei împotriva
sentinþei din decembrie 2013.

"Un succes al departamentului juridic al
Primãriei Cluj-Napoca s-a repurtat în
dosarul nr. 8721/117/2011, în care la data de
24 septembrie, Curtea de Apel Cluj a admis
recursul primarului municipiului Cluj-

Napoca, declarat împotriva sentinþei civile
nr. 16903 din 30.12.2015, prin care
Tribunalul Cluj a obligat autoritatea publicã
localã la plata daunelor morale în cuantum
de 2.000 euro pentru fiecare persoanã

mutatã de pe str. Coastei în locuinþele
modulare de pe str. Platanilor, zona Pata Rât
(în total 233 reclamanþi), precum ºi punerea
la dispoziþie a unor locuinþe cu suprafeþele
prevãzute de prevederile legii nr. 114/2006.

Primãria a câºtigat procesul cu
þiganii din Pata Rât! Romii nu vor
primi despãgubiri de 2.000 euro

Deputatul PSD Mãdãlin Voicu nu mai
este membru al Partidei Romilor "Pro
Europa", acesta dându-ºi demisia din
aceasta formaþiune.

Într-o declaraþie scrisã transmisã presei,
citatã de Agerpres, Madalin Voicu invocã
în primul rând situaþia creatã în ultima
perioada în cadrul Partidei Romilor "Pro
Europa", care nu este strãinã îndepãrtãrii
sale din activitãþile curente de peste un an
ale Asociaþiei, "îndepartare ce a culminat"
prin gestul formal de înlocuire a sa din
calitatea de preºedinte de onoare, la
Congresul formaþiunii din decembrie 2015.

"Având în vedere cã aceste activitãþi
sunt din ce în ce mai contrare spiritului în
care am gândit afirmarea pe plan social ºi
mai ales cultural a etniei pe care o reprezint,
înteleg sã-mi dau demisia din calitatea de

membru al acestei Asociaþii, încetand orice
activitãþi fãcute în cadrul acesteia", a
precizat Voicu, care ºi-a reafirmat "întregul

ataºament" pentru cresterea spiritualã ºi
participarea socialã a etniei pe care o
reprezintã.

MMããddããll iinn VVoo iiccuu nnuu mmaaii eess ttee
mmeemmbbrruu aa ll PPaarr tt iiddee ii RRoommii lloorr

Rom, Roma, român, românesc
Glasul Romilor a apãrut în perioada interbelicã fãrã ca

legionarii sau Antonescu sã gãseascã ceva de obiectat. Asta
pentru cã þiganii ºi-au spus întotdeauna romi. Este etnonimul
lor tradiþional ºi nu a fost inventat de Iliescu sau de Soros ca
sã-i umileascã pe români. E vorba de o simplã omofonie.
Numele de romi nu i-a deranjat aºadar pe legionari, dar îi
deranjeaza astãzi pe unii mai porniþi decât Antonescu si
Capitanul.

Adevãrul se discalificã astfel publicând aceastã
aberaþie:Pentru cei care au inventat recent o noua teorie a
conspiratiei in scopul justificarii sentimentului lor de
inferioritate: e vorba de teoria potrivit careia romii ar trebui
sa-si schimbe, prin forta legii, etnonimul din "romi" in
"tigani", intrucat li s-ar fi dat voie sa-si spuna "romi" doar
dupa 1989, pentru a produce o confuzie cu "românii". Iata o
serie de argumente precise, istorice si lingvistice, care le vor
arata acestora de ce sint niste mofluzi inculti si frustrati:

1)  Romii s-au numit intotdeauna "romi" nu doar in tarile
române si in Balcani, ci si in Franta si Anglia, unde au ajuns,
dupa secole de migratie din India, pe la sfarsitul Evului
Mediu si inceputul Renasterii. Din acest motiv, romii/tiganii
in Franta au fost numiti de catre ceilalti, alternativ, Gitans
si… Romanichels. In Anglia: Gypsies si Romanies. Tiganii,
in aceste tari, sint cunoscuti de secole a vorbi - in Franta: le
"romanichel", in Anglia: the "Romany language".



Jean Marie Le Penn, condamnat
pentru jignirile aduse romilor din
România. Pedeapsa primitã de la
un tribunal din Nisa

Jean Marie Le
Penn, fostul presedinte
al partidului francez
Frontul National, a fost
condamnat pentru
declaratii referitoare la
romii din Romania. Le
Penn este obligat de
tribunalul din Nisa sa
plateasca 5.000 de
euro pentru ca a “provocat la ura si la discriminarea
etnica” spun judecatorii.

Mai exact, cofondatorul Frontului National a declarat
in 2013 ca din cate observa el francezii au probleme cu
sutele de romi din oras, care reprezinta o prezenta
“usturatoare si mirositoare”. In plus, la acea vreme se
temea de numarul mare de romi care vor impanzi Europa
in anii urmatori.
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Vecini post-mortem
• Familiile Crãciunescu ºi Antonescu vor fi vecine. Pe

lumea cealaltã. Cele douã familii ultra-înstãrite din Vâlcea ºi-
au amenajat deja cavourile la cimitirul Mânãstirii Troianu din
Râmnicu Vâlcea.

Clauze abuzive
• Romulus Bulacu, copreºedintele PNL Vâlcea, va fi

rãspunzãtor în faþa AEP ºi DNA pentru contractele cu clauze
abuzive încheiate în aceastã campanie electoralã. De
asemenea, liberalii se pregãtesc sã dea câteva sute de milioane
de lei unei firme al cãrei administrator se aflã într-un grav ºi
penal conflict de interese!

Depãsitã de situaþie
• ªefa AEP Vâlcea, Lidia Vilãu, tace în pãpuºoi! Aceastã

doamnã pare a fi depãºitã de situaþie la alegerile din 2016,
refuzând sau nefiind capabilã sã ofere rãspunsuri la problemele
ridicate de presã dar ºi de candidaþi. Încã aºteptãm reacþii ºi
rãspunsuri, doamnã Vilãu!

Li se retrage sprijinul
• Potrivit presedintelui organizatiei judetene a PSD Vâlcea,

Constantin Radulescu, persoanele aflate pe lista de consilieri
judeteni care nu vor obtine rezultate peste media pe judet la
alegerile din luna iunie vor pierde sprijinul politic din partea
Partidului Social Democrat.

Surprize peneliste
• Câteva surprize a furnizat "eternul ºi fascinantul" Buican

ºi în cazul candidaþilor propuºi de PNL la Consiliul Local al
Râmnicului. Remarcãm din listã absenþa "piticului atomic"
Gheorghe Ioniþã, a lui Bogdan Pruteanu, dar ºi a lui Constantin
Muºat. Cu excepþia lui Grigore Crãciunescu ºi a lui Mircea
Poenaru, pe primele poziþii descoperim nume noi, care nu au
mai fãcut parte din administraþia publicã localã.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Radu Renga Bogdan Þigaret Grigore Crãciunescu ion Matei Ilie Voica

Deºi, oficial, minoritatea romã este a
doua cea mai numeroasã din România,
niciodatã nu a existat vreo iniþiativã
concretã din partea statului român de a
înfiinþa un teatru rom, cu toate cã acest
proiect a apãrut în mai multe strategii de
guvern pentru incluziunea cetãþenilor
români aparþinând minoritãþii rome. Ieri
(28 aprilie - n.r.) însã am aflat cã Primãria
Capitalei va înfiinþa un nou teatru în

Bucureºti, acesta urmând sã poarte
numele actriþei Stela Popescu, potrivit
unui proiect de hotãrâre adoptat pe 28
aprilie, de Consiliul General al
Municipiului Bucureºti. Teatrul se va
adresa în principal copiilor ºi tinerilor. În
prezent, la nivelul Municipiului
Bucureºti, funcþioneazã un numãr de 14
instituþii de spectacole, 4 dintre acestea
fiind deja destinate copiilor. 

Un fost gardian de la
Auschwitz, Reinhold Hanning, in
varsta de 94 de ani, judecat in
Germania pentru complicitatea sa
la uciderea a zeci de mii de
persoane, a rupt tacerea vineri
pentru prima data si si-a cerut

scuze public. „Mi-e rusine ca am
lasat aceasta nedreptate sa se
produca si ca nu am facut nimic a o
impiedica (…) Imi pare sincer
rau”, a declarat el in fata
tribunalului din Detmold, unde este
judecat de la 11 februarie pentru

„complicitate” la uciderea a cel
putin 170.000 de persoane intre
ianuarie 1943 si iunie 1944, in
special evrei adusi cu trenul din
intreaga Europa, dar si polonezi,
romi, homosexuali sau rusi
prizonieri de razboi.

Un fost gardian de la Auschwitz ºi-a cerut scuze în instanþã.
Bãrbatul este judecat pentru complicitate la 170.000 de crime
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Primãria Capitalei ar trebui sã înfiinþeze Teatrul Rom înaintea Teatrului "Stela Popescu"

Inauguratã ieri, la Muzeul
Culturii Romilor, biblioteca a
gãzduit ºi prima lansare de
carte în limba romani

Iniþiativa deschiderii
acestei biblioteci aparþine
Gunillei Lundgren, autoare
suedezã de cãrþi pentru copii.
Scriitoarea a fost ieri în
cartierul Giuleºti-Sârbi, din
Bucureºti, ºi a povestit despre
prietenia sa cu romii din
Suedia, care a dus la scrierea
a 15 cãrþi.

Bibliotecã pentru
copiii romilor

REGELE ROMILOR, Dorin Cioabã, A
STÂRNIT multe REACÞII cu metoda aleasã
pentru VOPSITUL OUÃLOR de Paºte

Dorin Cioabã s-a
pregãtit de Paºte în
manierã proprie.

Conform  acesta ºi-a
pus ºorþul de bucãtar ºi a
folosit un trafalet pentru
a vopsi ouãle.

De Paºte, Dorin
Cioabã va avea pe masã
ouã de struþ,  miel ºi
carne de porc.

Regele romilor va
merge la bisericã, iar
apoi va ciocni ouãle
aurite cu familia.


