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Segregarea
copiilor romi în
ºcoli, o
"bombã cu
efect întârziat".
Ce riscã
România?

Consiliul Europei
mizeazã pe 
femei în lupta
împotriva
discriminãrii
faþã de romi
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Eugen Teodorovici, fostul
ministru de Finanþe, a fost
audiat la DNA ca martor
în dosarul “Partida
Romilor”

Disperaþi de cerºetori, suedezii au venit la noi în þarã sã
rezolve problema! Când au vãzut însã ce palate au romii
din cerºit, suedezii au rãmas fãrã cuvinte!
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E D I T O R I A L

DE CE DIAMANT PROMOVEAZÃ CULTURA
ROMILOR PE BANII LUI DE 26 ANI

_____________________________________________ Alexandru Diamant

Ofostã colegã de ºcoalã mi-a lansat azi o
provocare: sã argumentez de ce cred cã

romii sunt discriminaþi în Valcea si in România ºi
cã existã o culturã a rasismului în þara noastrã.
Sigur cã pe tema asta se pot scrie (ºi s-au scris)
volume întregi, dar o sã încerc sã fac o sintezã cât
mai accesibilã pentru toatã lumea care este
interesatã de subiect. Un rom lucrator in presa de
26 de anii cum e  DIAMANT care a chetuit atatia
bani pentru promovarea culturi rome in TV si in
ziarului VOCEA ROMILOR ,din respect merita
respectat Lipsa de curaj (frica de iluminarea inte-
rioarã/ educaþie, laºitatea - de a ne gândi planifica
viaþa ne menþine imaturi infantili, incapabili sã ne
asumãm dezvoltarea mentalã ignoranþi, ignoraþi
= proºti, blocaþi în instincte primitivism iar ura ºi
dispreþul celorlalþi ne vor face sã-i urâm ºi sã ne
urâm, de propria noastrã prostie. 

Conform unui studiu recent al IRES (2016),
romii sunt descriºi de respondenþi drept

hoþi, infractori (20%), leneºi, dezinteresaþi ºi
indiferenþi (11%), needucaþi ºi necivilizaþi (8%),
iar 58% dintre respondenþi nu ar accepta ca în
familia lor sã intre o persoanã de etnie romã. Cam
astea sunt etichetele care sunt asociate unui copil
rom din prima zi de viaþã.Sã zicem cã în ciuda
tuturor acestor obstacole, copilul (care e deja
adolescent reuºeºte sã termine liceul. Este
aproape ca ºi cum ar fi câºtigat la loterie Revenind
la educaþia în spiritul rasismului, nu putem sã nu
discutãm despre mass-media, care este un vehicul
puternic de transmitere a stereotipurilor despre
etnia romã. Orice infracþiune sãvârºitã de un etnic
rom este relatatã cu precizarea obligatorie a etniei
ºtirile despre clanurile rome interlope, infractorii
romi din strãinãtate, infracþiuni de drept comun
etc Este suficient sã ne uitãm ºi pe comentariile
care însoþesc aceste articole pentru a vedea care
este efectul acestora asupra mentalitãþii
majoritarilor. Dacã FRICA + PROSTIA = URÃ,
atunci CURAJ + CUNOAªTERE = DRAGOSTE.
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In care s-au mutat romii din cartierul
bãimãrean Craica în urmã cu trei ani s-
au transformat în ceva inimaginabil.
ªTIRI PE ACEEAªI TEMÃ Bani albi
pentru zile negre? "Oamenii
economisesc tot mai mult, dar nu...
Aurul mov de la polul sãrãciei, vândut
nemþilor. Cum a cucerit lavanda...
Tehnologia unicã din România care îþi
permite sã ai propria statuetã: ...

În 2012, peste 100 de familii de romi
din Baia MARE au fost mutate din
colibele improvizate în cartierul Craica în
fostele birouri ale Combinatului Cuprom.
Atunci s-a promis cã vor locui în condiþii
decente. Între timp, fostele birouri s-au
transformat într-o nouã Craica, un teritoriu
al mizeriei, al disperãrii. Imediat ce te
apropii de clãdire, mirosul pestilenþial
loveºte mortal, iar imaginea este greu de
asemãnat cu ceva. Geamuri sparte, pe a
cãror ramã stau niºte adolescenþi sã le
treacã plictiseala. Casa scãrii este plinã cu

apã pânã la glezne, pentru cã niºte femei
spalã un covor acolo. ªuvoiul de apã ia ºi
gunoaiele în drumul lui, dar le duce doar
pânã la primul colþ. Mirosul rãmâne.
Zidurile sunt scrijelite, tencuiala cãzutã,
iar mirosul, imposibil de suportat. Oamenii
locuiesc în încãperi ce au servit drept

birouri ale fostului Combinat Cuprom, cu
ani în urmã. Sunt câteva zeci de aºa-zise
apartamente, iar cel mai mic spaþiu de
locuit are doi metri pãtraþi ºi a fost un wc.
Acolo locuieºte o familie cu doi copii, cel
mai mic are douã luni, iar cel mai mare are
1 an ºi patru luni. 

Viaþa într-un WC: cum trãiesc romii din
Baia Mare într-o mizerie incredibilã, în
fostele birouri ale Cuprom

Rrom cu job bine plãtit la
Londra, înapoi în sãrãcie,
pentru a-ºi ajuta semenii din
România

Petru Alexandru Fechete, tanarul rrom
devenit cunoscut dupa documentarul “Vin
romanii”, a renuntat la o slujba bine platita la
Londra pentru a se intoarce la Pata Rat, unde
locuieste cu sotia si cei doi copii intr-o camera,
si a-i sprijini si sfatui pe semenii sai, intr-un
proiect cu bani norvegieni.

Petru Alexandru Fechete are 30 de ani si
locuieste in comunitatea de rromi de langa
rampa de gunoi a municipiului Cluj-Napoca de
la Pata Rat, unde a fost mutat fortat din centrul
orasului, de pe strada Coastei, in urma unei
actiuni a primariei.

Este clujean get-beget si se mandreste ca
lucreaza de la 13 ani, atat in tara, cat si in
strainatate, ba in constructii, ba in agricultura,
ba ca vulcanizator in service-uri auto.

ADEVÃRUL ªI POCÃINÞA

Reflecþie: Când eram copil, vorbeam ca un
copil, simteam ca un copil, gândeam ca un
copil; când m-am fãcut om mare, am lepãdat
ce era copilaresc. Acum, vedem ca intr-o
oglindã, in chip intunecos; dar atunci, vom
vedea faþã in faþã. Acum, cunosc in parte; dar
atunci, voi cunoaste deplin, asa cum am fost si
eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rãman
acestea trei: credinþa, nãdejdea si dragostea;
dar cea mai mare dintre ele este dragosteaDeºi,
prin rezistenþa la schimbare, "þiganul nu poate
fi rrom", constatarea este cã nici rr/"omul nou"
(înnoit) n-a ajuns încã la capacitatea de a se
naºte din nou…din duh pocãinþã, pentru a
ajunge la renaºterea ºi reformarea conºtiinþei
sale civice ºi religioase, a sensului vieþii sale,
la demnitate ºi libertate       Încã de acum mai
bine de 2500 de ani s-a ºtiut cã revoluþia
schimbãrii culturii organizaþionale (a ideilor ºi
practicilor vieþii) poate porni numai de la
cunoaºterea de sine, pentru a ajunge la Adevãr
- de la "cunoaºte-te pe tine însuþ   La
credincioºii romi, ca ºi la laici, aceastã etapã
corespunde convertirii ºi spovedaniei, ca
acceptare a Adevãrului (pocãinþa iniþialã).

Prostia nu tine de
inteligenta, memorie, scoli
absolvite, de nivelul IQ sau
de numarul cartilor citite sau
scrise. Rândurile de mai sus
fura un fel de preambul
pregatitor. Acum încep: în
masina care ma ducea spre

redactie –– era o caldura comentate. Esti prost si gata! Prostia este
cea mai independenta stare a cetateanului. Ea nu depinde de nimeni
si de nimic, doar de propria-i existenta.insuportabila. Geamurile
erau deschise pentru a produce cât de cât un curent care sa mai
ostoiasca infernul caloric de iulie. „E curent si ma trage la dinti iar
eu merg  “. Da, avea dreptate un amic, noi românii traim în tara lui
„Ma trage curentul!“ Nicaieri în lume, nicaieri pe acest glob
pamântesc nu exista fenomenul „Ma trage curentul!“ Doar la noi. E
dovedit, documentat si adevarat! Sa fim întelesi: nimeni nu contesta
faptul ca atunci când deschizi geamul de la tren, de la masina sau de
la orice vehicul cu geam acel curent nu-ti poate provoca disconfort,
conjunctivita sau mai stiu eu ce, mai ales daca e perioada racoroasa
spre friguroasa. Nimeni nu contesta faptul ca doua geamuri
deschise nu se pot trânti si sparge, provocând pagube. Dar de aici
pâna la a spune ca ai facut carie dentara si ca te dor urechile si s-a
umflat maseaua pentru ca „te-a tras curentul“ e o prostie sora cu
starea de repaus total a mintii. Medicii consultati în aceasta
problema  neaga elegant boala de „M-a tras curentul“. Pentru
medici aceasta expresie pur si simplu nu exista. Caci daca medicina
ar confirma boala „M-a tras curentul!“, ca pe o sursa de alte boli, cu
siguranta s-ar studia la Facultatea de Medicina. Si pe lânga
specialitatea de medic de interne, cardiolog, ortoped, stomatolog,
ginecolog cu siguranta ca ar lua fiinta si specialitatea de medic
curentolog. Dar cei pe care „i-a tras curentul“ sunt ambitiosi: daca
medicul refuza sa-i trateze de „M-a tras curentul!“se trateaza
singuri: îsi baga o tigara aprinsa în urechea dureroasa (filtrul) sau un
catel de usturoi. Sau apa calduta. Rezultatul? Li se ia durerea pe loc.
Pe bune! Dar tamaduirea tine de domeniul psihanalizei.

“Mã trage curentul”  –
o vrãjealã ieftinã

Romii de pe Craica s-au luat
la bãtaie. S-au alergat unii pe
alþii printre cocioabe pânã la
venirea jandarmilor

Patrula de jandarmi de
ordine publicã de pe raza
municipiului Baia Mare a
fost solicitatã pe Craica,
pentru aplanarea unei
dispute aprinse ce putea
degenera în acte violente.
"La faþa locului, jandarmii
l-au identificat pe tânãrul

bãimãrean A.D., de 18 ani, care aflându-se pe str. Craica, unde
locuieºte fãrã forme legale, pe fondul unor neînþelegeri anterioare
avute cu numitul J.V., a încercat sã-ºi facã singur dreptate prin legea
jungle ºi sã loveascã cealaltã persoanã, apoi fugind dupã el printre
colibele din zonã.    În momentul intervenþiei spiritului matern pentru
J.V, bãimãreanul furios a ameninþat cu loviri ale  copilului  ºi cã o sa-
l gãseascã depus la morgã. Pentru aceste fapte, tânãrul a fost sancþionat
contravenþional , în conformitate cu Legea nr. 61din 1991 republicatã,
cu amendã  în valoare de 400 lei", au anunþat reprezentanþii
Jandarmeriei Maramureº.    Conflict aplanat de jandarmii sigheteni
Intervenþie a jandarmilor sigheteni pe strada Unirii, respectiv strada
Valea Cufundoasã care s-au soldat cu 2 avertismente scrise. În acest
caz a fost vorba despre adresarea de injurii ºi expresii jignitoare
precum ºi ameninþãri cu acte de violenþã.    Din nou chiulangii   O nouã
acþiune de combatere a absenteismului ºcolar a avut loc în data de 24
martie în Sighetu Marmaþiei. În total au fost surprinºi în flagrant un
numãr 9 elevi cu vârsta între 16 - 19 ani, care au pãrãsit nemotivat
perimetrul instituþiilor  de învãþãmânt în timpul programului
educaþional. Toþi cei 9 elevi au fost sancþionaþi contravenþional cu
avertismente scrise.   În municipiul Baia Mare, echipajele Jandarmeriei
au identificat ºi constatat 10 fapte neconforme cu prevederile legale,
fiind aplicate amenzi în valoare totalã de 3950 lei.

Pe scurt
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Expoziþia "urban_roma" închide
"Sãptãmâna Romilor Invizibili", seria
de evenimente artistice dedicate Zilei
Internaþionale a Romilor ºi dovedeºte
încã o datã cã arta poate traversa
generaþiile, cultura ºi clasele sociale.

Vernisajul expoziþiei a avut loc ieri, la
Cafe Verona, Librãria Cãrtureºti în prezenþa
autoarei Crinei Marina Morteanu ºi a
organizatorilor: Fundaþia Agenþia de
Dezvoltare Comunitarã "Împreunã" ºi
Asociaþia Romano ButiQ.

"urban_roma" este un gest de afirmare
puternicã, a unei identitãþi asumate exprimat
printr-o colecþie de peste 300 de fotografii din
arhivele personale ale familiei ºi prietenilor
Crinei, majoritatea din cartierul Ferentari.
Fotografiile ni-i prezintã pe Adina, George,
Tina, "Crãcãnici", Bibilicã, Albastru, Calia ºi
alþi romi din mediul urban, în cadre familiare,
suprinºi în diferite momente din viaþa lor.

"urban_roma" este imaginea neaºteptatã a
familiilor ºi persoanelor aparþinând etniei

rome, fãrã stereotipuri ºi exotism,
recognoscibilã prin posturi, decor sau
atitudine de cãtre oricine a trãit în aceastã
epocã.

Ne întâlnim astfel cu poveºti rupte din
realitatea anilor 1950  1980: Calia þine toatã
casa doar din negustoria cu seminþe; Nicu

Patã e un lãutar cunoscut în Herãstrãu;
familiile din Groapa Floreasca sunt mutate în
Herãstrãu ºi Tei, locaþie ce le aduce numele
de "teiºeni"; la fabrica de textile Tricodava
lucreazã foarte multe femei rome; Gherghina
este singura femeie vãtãºancã vânzãtoare de
flori.

Colecþia de fotografii "urban_roma".
Un omagiu cãtre romii urbani:
vecini, concetãþeni sau prieteni

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
pe 4 aprilie, orele 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
în cadrul orelor de funcþionare a clubului.

MMee ssoomm rroommnnii!! –– AArrttaa ººii ccuull ttuurraa rroommãã eeuurrooppeeaannãã

Clujul lui Boc:
Fântâna artezianã din
Piaþa Unirii,
transformatã în baie
publicã

Nimic nu poate fi mai frumos in Cluj-
Napoca Capitala Europeana a Tineretului decat
sa vezi cum o piranda, in fundul gol, isi spala
rochia inflorata sub privirile unui gabor ce isi
racoreste picioarele in apa rece a fantanii. Dupa
ce piranda si-a clatit fusta, gaborul i-a dat o
mana de ajutor si i-a stors-o, astfel incat femeia
sa o poata imbraca.

O propunere pentru Primarie ar fi ca la
intrarea in fantana arteziana sa amenajeze o
zona de dusuri si sa puna la dispozitia
doritorilor niste detergent pentru rufe si sapun.
Evenimentul petrecut in weekend nu a fost
trecut cu vederea de catre Politia Locala care a
dat dovada de promptitudine si a amendat
gestul de Ev Mediu al romilor.

Revista Stern
realizeazã o incursiune
în viaþa ºi inima de
þigan: Cu bocancul în
Europa

Parisul scapa de tiganii din tabere,
trimitandu-i acasa cu bani de buzunar. Roma
face din cand in cand curatenie pe la periferii.
Cum functioneaza „debarasarea” la Berlin,
aflam dintr-un articol din Stern.online. Cine
sunt ei, care traiesc „Printre Noi”, aflam din
Stern-ul tiparit. Intr-o minte ordonata si o
societate care priveste in perspectiva, cum e cea
nemteasca, modul de viata al tiganilor aciuiti in
orasele germane e de mirare. Haos contra
ordine, mizerie contra curatenie, derizoriu
contra stabil. Fotoreportajul e realist, tonul pe
alocuri trist. O comunitate etnica de peste 10
milioane de oameni, risipiti prin Europa, cere
intai intelegere, apoi solutii.

Vocea Romilor

Mainile si vorbele ii merg
“atat de ingrozitor de rapid”,
incat preduceaua ajutata de
ciocan ii raspunde aproape la
secunda cu cate un firicel de
piele. Azi-dimineata a inceput
lucrul la o tolba de sageti, cu
care isi continua drumul de 6
milioane de gauri, date in
genti, sandale si orice i-a
trecut prin maini, din ‘88 si
pana acum. Este un artizan al
pielii si face orice, in afara de
haine si pantofi. Face orice si
are si cate o opinie despre
orice. Pentru ca are mintea
libera: lucrul din atelier are
marele avantaj ca “nu ii ocupa
gandurile”. Asa ca are el grija

si de politica si de economie,
de forumuri, de site-uri, de

piele si de tot ce intra in
camaruta.

In atelierul lui Romi
Vasilache, nu se aude decat un
ciocan infundat, cafeaua
sfaraind pe aragaz, tastele de
la calculator si stirile. A vrut
sa fie geolog si a sapat atat in
piatra seaca, pana a dat de
piele. Descoperirea s-a
petrecut in timpul facultatii,
cand a inceput sa faca sandale,
in Grozavesti. “Pe urma am
facut pe geologul, pe urma am
jucat vreun an jumate bridge si
pe urma a trebuit sa fac si eu
ceva. Si stiind sa lucrez piele,
m-am reapucat de piele. Si de
atunci numai asta fac. Primii
mei clienti au fost prietenii din
complexul studentesc Leu”.

Romi Vasilache, artizanul care face pielea sa vorbeascã. A dat 6
milioane de gãuri în genþi, sandale ºi orice se poate face din piele
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În România de azi, printre alte
paradoxuri pãguboase, am ajuns la o
performanþã de pominã: avem din ce
în ce mai mulþi titraþi ºi din ce în ce
mai mulþi proºti si proaste de bubuie.
Aud zilnic, prin oraº, semidocte. 

Prostimea cascã maxilarele, cu un
respect incontrolabil Sã amintim de
Luciana experta rrom care de fapt e
romanca si lucreaza la Prefectura o femeie
urâtã, proastã, leneºã ºi care câºtigã bani
de la Prefectura urâtã ca un curcan
depresiv, o zãludã penibilã. Gura ei este
singurul organ care poate funcþiona ºi în
absenþa totalã a creierului. Viteza
sunetului e mai mare decât viteza minþii,
deci din punct de vedere fizic e normal sã
debiteze o prostie care ofenseazã pe
cineva. nevleaga a castigat concursul cu
nota 4.7o o mare performanta pentru ea
crezand in mintea ei ca nu poate fi
inlaturata din aceasta functia si nu face
nimic pentru comunitatea de rromii din
judet e find acolo gluga de cocenii mai
mult sa mutat la etaj 4 al Pefecturi ca sa nu
fie deranjata de romi spalatoarea de cururii

de multe ori nu a la informat pe prefectul
despre situatia romilor din judet sau
incidentu cum arfi evenimentul din 14 la
Biblioteca judeteana in afacerea tinerilor
romii fondata de escrocul Catalin Soare
care a fraudat fondurile destinate romilor
de milioane de euro si romii nu sau ales cu
nimica desi Partida Romilor a depus o
serie de documente referitoare la aceasata
frauda facuta de fundatie cu numele
TINERI ROMII dar de fapt este o fundatie
a romanilor presa a scris despre acest caz
de fraudare a fondurile romilor in curs find
o ancheta DNA gluga de cocenii Luciana
nu are niciun interes sa ajute romi e
frecand menta la Prefectura a auzit cineva

de aceasta anonima tradatoare de romii .
Valceni sau hotarat so demita pe Luciana
spalatoarea de bucii chiar cu riscu de a nu
mai fi reprezentati in prefectura adio gluga
de cocenii Prefectul Renga mangaie
frumos rromii pe crestet apoi le da un sut
in fund Intrebarea mea este. Chiar este
asa? Chiar legea este respectata? La
Valcea  Prefectul Renga mangaie frumos
rromii pe crestet apoi le da un sut in
fund.Toate privirile romilor sunt aþintite
cãtre un portret. Nu e al lui Hitler. Nici al
lui Stalin. Nici mãcar al lui Ceauºescu. E
portretul unui român numit Radu Renga
prefectul Valceii pe care ne serveste zi de
zi cu minciuni grosolane ,

LUCIANA, EXPERTA ROMÃ, GLUGA DE
COCENI LA PREFECTURA VÂLCEA

Romii din Tinca au
sãrbãtorit ziua Franþei pe
ritm de manele ºi le-au
promis francezilor cã se
vor întoarce

De ani buni autoritãþile din Franþa încearcã sã scape de
rromii care cerºesc la tot pasul ºi îi trimit acasã.  Le dau ºi bani,
investesc în confortul lor,  numai sã rãmânã în România, dar
rromii nu par sã fie de acord cu mai marii Franþei. Vin acasã,
stau câteva sãptãmâni sau luni, dupã care se reîntorc. ªi o fac
cu mare drag, cel puþin asta susþin. "Am fost de patru- cinci ori
în Franþa. Nu am mers la muncã, ci la cerºit. A fost bine. Nu
fãceam sub 500 de euro pe lunã" ne-a spus Marius, unul dintre
romii din Tinca. La fel ca el sunt majoritatea celor care îºi duc
zilele în colonia din Tinca. Câºtigul pe care-l obþin din cerºit
nu are cum sã nu-i cheme în þara Galilor. "Am fost cu soþul ºi
cu cei ºase copiii, în Franþa. Cerºeam, asta fãceam toatã ziua.
Câºtigam bine, trãiam bine. Între 1500 ºi 2000 de euro pe lunã.
Îi iubim pe francezi. Sunt darnici", ne-a mãrturisit Ana.

Comunicatul pe 2016 privind cadrul de
lucru privind problema romilor este cea
mai explicitã declaraþie a Comisiei Euro-
pene cã drepturile omului sunt pe primul
loc. În ultimul raport privind progresul
incluziunii în societatea a romilor, comisia
anunþã cã în ultimul an a accelerat acþiunile
de combatere a discriminãrii, segregarea ºi
sentimente anti-romi, discursurile ºi
crimele pe motive de urã. Centrul
European privind Drepturile Romilor a
trimis înainte un raport privind progresul
fãcut pe aceste teme în ºapte þãri: Bulgaria,
Cehia, Franþa, Ungaria, Italia, România ºi
Slovacia. În acest raport se aratã dovezi de
regrese îngrijorãtoare în multe þãri precum
renunþãri publice la principii democratice,
lipsã de acþiune pe politici ºi sentimente

anti-romi. O concluzie foarte importantã
trasã în urma cercetãrii este necesitatea
accesului deplin la justiþie pentru
comunitatea romã pentru "a face o
diferenþã vizibilã în vieþile lor printr-o
schimbare în abordarea incluziunii",
informeazã. Printre principalele subiecte

de îngrijorare se numãrã segregarea
ºcolarã, problema locuinþei ºi evacuãrile
forþate, crimele rasiale ºi violenþa poliþiei
asupra romilor. Centrul European privind
Drepturile Romilor ºi organizaþiile
partenere au militat puternic ºi îndelungat
sã asigure cã lupta împotriva rasismului ºi
contra discriminãrii instituþionale
împotriva romilor sã nu disparã de pe
agenda publicã. Mesajul lor a fost simplu,
toate discuþiile despre integrare sunt
degeaba dacã rasismul nu este recunoscut
ca baza de la care porneºte excluziunea
socialã a comunitãþii roma, ºi tot cadrul de
lucru va eºua dacã nu se fac eforturi
susþinute împotriva sentimentelor anti-
romi ºi nu se va contracara istoria ºi
obiceiurile bine conturate în discriminare.

Problema romilor: Comisia Europeanã pune lupta împotriva rasismului pe primul loc

Le vezi ºi bagi mâna-n foc cã-s
românce. Se prezintã cu mândrie ºi cu
bucurie drept tinere de etnie romã ºi
luptã pentru ca, prin culturã ºi
educaþie, ºi alþi tineri romi sã doboare
barierele discriminãrii.

Denisa ºi Lavinia sunt douã dintre
cele trei fete din casa Lupu. Alãturi de
Georgiana, ele s-au nãscut într-o
familie mixtã, din tatã rom ºi mamã
româncã. Povestea de dragoste a
pãrinþilor, ambii ieºeni, e desprinsã,
parcã, din filme.

Mama, Mariana, s-a mãritat de
tânãrã cu Lilian. S-a întristat cã nu a

fost înþeleasã de ai ei, dar s-a bucurat
de primirea cu braþele deschise de care
a avut parte în noua familie. Aºa cã s-
a ataºat trup ºi suflet de cei din etnia
romã ºi de cultura acestora - ºi, în acest
spirit ºi-a crescut, cu mândrie, fetele.

Denisa ºi Lavinia îi seamãnã. În
sângele lor, însã, pulseazã spiritul de
rom ºi dorinþa de a face paºi înainte
pentru copiii ºi pentru tinerii de etnie.
În minte o au mereu pe Georgiana,
sora lor mai mare - o fatã foarte
frumoasã, mai apropiatã fizic de
neamul tatãlui - care a fãcut doar zece
clase. Era foarte bunã la învãþãturã, dar

jignirile ºi discriminarea celor din jur
au dãrâmat-o ºi au împins-o, fãrã sã
conºtientizeze, la a da dreptate
românilor care spuneau cã fetele rome
renunþã devreme la ºcoalã. Totuºi,
astãzi Georgiana a înþeles cã mai are
mult de luptat pentru ea ºi este din nou
elevã, în clasa a XI-a, la seral.

SSttaarr ttuu ll ccoorreecc tt nnuu þþ iinnee ccoonntt ddee
ccuullooaarreeaa pp iiee ll ii ii ddee AAnnddaa EElleennaa PPiinn tt ii ll iiee

ROMÂNIA TABU. Copiii care fac
copii. Cristina: "O îmbrãcam, o
dezbrãcam, era ca ºi cum mã
jucam cu o pãpuºã"

Cristina Niculae este o bucureºteancã de 28 de ani care a
rãmas însãrcinatã pentru prima datã la 14 ani. Pentru cã era
încã un copil, corpul ei nu a putut duce sarcina la bun sfârºit,
astfel cã a suferit un avort spontan chiar acasã. La patru luni
dupã, rãmâne din nou însãrcinatã ºi de aceastã datã duce
sarcina la bun sfârºit ºi naºte o fetiþã - Anamaria. Acum,
Anamaria are aproape aceaºi vârstã la care mama ei a rãmas
pentru prima datã gravidã, dar Cristina nu poate accepta ca
fiica ei minorã sã devinã mamã la o vârstã fragedã.La nivel
mondial, topul þãrilor cu cele mai multe minore care devin
mame este condus de þãrile africane: Chad - 193 de minore
care nasc din 1.000 de femei gravide, Liberia - 177 de minore
care nasc din 1.000 de femei gravide, Angola - 165 de minore
care nasc din 1.000 de femei gravide, Uganda - 159 de minore
care nasc din 1.000 de femei gravide, Malawi - 157 de minore
care nasc din 1.000 de femei gravide.



5DiverseAnul IV • nr. 266
25 iulie 2016

Cristian Soare, prefectul
Argeºului, a demarat un
control de amploare la
nivelul tuturor comunitãþilor
de rromi din judeþ, pentru a
vedea dacã nu cumva cazul
stãpânilor de sclavi de la
Berevoeºti i-a inspirat ºi pe
alþii.

,,Instituþia Prefectului,
împreunã cu Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Argeº ºi
Inspectoratul Judeþean de
Jandarmi vor efectua în
perioada imediat urmãtoare
acþiuni  de control pentru a
verifica dacã existã cazuri
similare pe raza judeþului
Argeº, fiind vizate toate
comunitãþile de romi." se
precizeazã într-un comunicat
de presã.

Între timp, Corpul de

Control al Prefectului va
verifica dacã romii care au
exploatat ºi abuzat copii ºi
tineri, beneficiazã de ajutoare
sociale ºi dacã da, în ce bazã
au fost acordate acestea ºi cum
se face cã angajaþii primãriei
care trebuie sã facã anchete
sociale nu au vãzut absolute
nimic din toate ororile ce se
petreceau la ferma de sclavi.

,,În urma desfãºurãrii
acþiunii, prefectul Cristian
Soare a emis un ordin privind
constituirea unei echipe de
control formatã din
reprezentanþi ai Corpului de
control al Prefectului ºi ai
Agenþiei Judeþene pentru Plãþi
ºi Inspecþie Socialã Argeº care
vor verifica la sediul primariei
comunei Berevoesti dacã
suspecþii de sechestrare de
persoane din acest dosar

beneficiau de ajutoare sociale,
dacã aceºtia erau îndreptãþiþi sã
primeascã astfel de beneficii
sociale ºi dacã primarul
comunei Berevoeºti, prin
compartimentul de asistenþã
socialã, a respectat prevederile
legale în domeniu, prin
efectuarea de anchete sociale
la domiciliul familiilor

beneficiare. Totodatã, Corpul
de control al Prefectului va
demara o acþiune de
informare-documentare pentru
a afla dacã la nivelul autoritãþii
publice locale era cunoscutã
existenþa acestor persoane
lipsite de libertate în mod
ilegal." se mai precizeazã în
comunicatul de presã.

Prefectul de Argeº verificã dacã
proprietarii de sclavi din
Berevoeºti erau ºi "proprietari" de
ajutoare sociale

Cei 8.000 de romi din Romania care se afla in Marea Britanie vor fi
primii afectati de rezultatul referendumului din Marea Britanie, a declarat
vineri, autointitulatul rege al romilor de pretutindeni, Dorin Cioaba.

“Romii vor fi primii afectati. In Marea Britanie nu sunt foarte multi,
in jurul a 7-8.000, insa exista tendinta de a-i atrage acolo. Foarte multi
care mergeau acolo isi gaseau de lucru, le mergea bine. Cred ca ar fi
existat un val de a merge in Anglia. Daca britanicii au iesit din UE,
probabil vor introduce vizele, nu? Eu cred ca romii vor avea de suferit. Ei
vor fi primii care vor avea de suferit. Guvernul britanic va lua masuri
prima data impotriva romilor. Sunt ingrijorat. Cand se luau de romi, UE
ii apara. Eu cred ca masura ii vizeaza in primul rand pe romi”, a declarat
Dorin Cioaba.

Premierul britanic David Cameron a anuntat vineri ca va demisiona
din fruntea guvernului pana in octombrie, dupa ce britanicii au votat joi
la referendum in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana,
transmite Reuters.

Vocea Romilor

VREAU AMANTÃ TÂNÃRÃ ÎN
ACEASTÃ VARÃ

Vara si de alte sarbatori dedicate nevestelor, eu
duioasa tendinta Vorbim despre categoria aia
splendida de viteji, care nu se tem de nimic (cu doua
mici exceptii: de dentist si de nevasta). Sunt puternic
precum vulturul când ataca ograda de gaini, si ma
transform, hodoronc-tronc, într-o oaie bleaga.

Sotiile cumparate cu banii si cu acte în regula se
strâmba când aud de amante, Mai mult, nevestele
tiganci te injura ca la usa cortului si au la îndemâna un
arsenal belicos. Trag de partea lor copiii nepotii
rezultati, apoi asmut si parintii, si socrii asupra
infamului rrom . Practic, tiganu n-are nici o sansa. Se
îndragosteste fleasca de o romanca misto subtirica ca
o trestie si- sexy, dar proasta, ca sa alimenteze
orgoliile romului plin de banii . E sezonul crizelor de
nervi, al minciunilor imbecile, al scuzelor idioate.
Sectiile de Urgente se pregatesc pentru marea batalie
de Craciun si Anul Nou, când se stie ca ambulantele
livreaza amante cât p-aci sinucigase. Si nici tu, draga
nevasta iertatoare, nu esti mai fericita, desi îti mesteci
sarmaua festiva alaturi de, nu-i asa, sot. Porcul halit în
familie îti aminteste ca, paradoxal, stai în casa cu un
bou. Gras si ciufut

AFRICAN SAU ÞIGAN? NU
ORICE ÞIGAN ESTE ROM.

Toþi cercetãtorii români s-au înºelat crezând cã
dacã scrie  IGAN în documentele medievale
româneºti referitoare la sclavi, asta înseamnã cã þiganii
sunt romii vorbitori de limba romani. Realitatea este
cã în  ãrile Române au fost înrobite multe rase
provenind din diverse pãrþi ale lumii, fãrã nici o
legãturã geneticã sau culturalã. Asta înseamnã cã
termenul de þigan desemna un strat social, nu o etnie
în mod special. Numele de þigan este atribuit doar
romilor în timpurile moderne, pt. cã ei sunt ultimul
strat migrator înrobit. Celelalte etnii înrobite ºi-au uitat
limbile ºi identitatea etnicã. Dupã cum vom vedea,
romii se definesc ca romi doar pe temeiul cunoaºterii
limbii romani.  Unele dialecte rome posedã încã acest
cuvânt, "celed" în formula "Amaro celedo"- "familia
noastrã", cu referire la familie, clan, neam. Aceastã
aratã cã pãrinþii acelor romi au fost sclavi în Basarabia.
Dar sunt multe neamuri de romi care nu au acest
cuvânt în vocabularul lor, pãstrând cuvântul indian
original pentru familie. Precizez cã etimologia
împrumutului rom "celedo"- "familie de sclavi" îmi
aparþine. Dialecte rome care posedã cuvântul celed:
Gurvari Romani, Kalderash Romani, Latvian Romani
(forma prescurtatã "cel"), Lovara Romani, Slovak
Romani, Hungarian Vend, Romungro Romani,
Vershend Romani . Dialectul din Macedonia, numit
D ambazi Romani, are " roboria" - membrii familiei,
Bugurd i Romani are "robos"- copil, membru al
familiei, Gurbet Romani are "robora"- familie.
Aproape toate dialectele rome conþin acest cuvânt de
origine ruseascã, "celed"sau "rob" folosit pentru
sclavii þigani din Basarabia. Faptul cã în vechime erau
ºi alþi robi decât þigani sau tãtari este atestat printr-un

alt document.

Pe scurt

Regele Cioabã rupe tacerea
dupã BREXIT: primii afectaþi
sunt cei 8.000 de romi din
Marea Britanie
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Autorul jafului
armat de la o bancã din
Bistriþa a fost prins
dupã un schimb de
focuri cu poliþiºtii care
îl încolþiserã.
Individul, Dorin
Grigore Sima, zis
"Vampiru", de 35 de
ani este recidivist ºi
fusese eliberat din
puºcãrie pentru bunã
purtare.

Oficiali din Poliþia Românã au precizat, pentru EVZ, cã Dorin
Grigore Sima, zis "Vampiru", se ascundea într-un apartament
dintr-un bloc ANL al concubinei sale. În momentul în care
oamenii legii au ajuns la uºa apartamentului, hoþul a deschis focul
ºi  a împuºcat un poliþist în braþul stâng. A urmat riposta
poliþiºtilor care l-au doborât pe recidivist. Individul a fost eliberat
din închisoare în anul 2012, pentru bunã purtare, deºi a fost
condamnat pentru ultraj ºi tâlhãrie. Dupã ce a fost eliberat, el a
comis o tâlhãrie ºi în Italia, unde a fost arestat.

Acþiune în forþã a poliþiºtilor din Bistriþa care au reuºit sã îl
identifice ºi sã îl localizeze pe principalul suspect al jafului armat
de la o bancã din Bistriþa. Din primle date furnizate de Poliþia
Românã, în timpul intervenþiei a avut loc un schimb de focuri de
armã între autor si poliþiºti, în timpul cãreia unul dintre politiºti a
fost rãnit la braþ, fiind transportat la spital.
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Eugen Teodorovici, fostul ministru
de Finante, a ajuns la sediul DNA
pentru a fi audiat ca martor in
dosarul de coruptie "Partida
Romilor". In acest dosar sunt
urmariti penal si deputatii Nicolae
Paun, Madalin Voicu si fostul sef al
ANAF

Audierea fostului ministru de
Finante are loc dupa ce procurorii au
descoperit faptul ca o parte din
fondurile europene destinate
incluziunii romilor ar fi fost folosite in
campania electorala, conform News.ro

In acelasi dosar, a fost audiat, marti
si fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu,
urmarit penal pentru favorizarea
faptuitorului si abuz in serviciu.

In luna mai, procurorii anticoruptie
au extins urmarirea penala fata de
deputatii Madalin Voicu si Nicolae
Paun, dar si fata de managerul de
proiect, managerul general si directorul
economic al asociatiei romilor "Pro
Europa".

Noile probe pe care le-au descoperit
procurorii anticoruptie arata ca, in
contextul campaniei electorale pentru
alegerile parlamentare din anul 2012,
Madalin Voicu, in calitate de

presedinte de onoare al Asociatiei
Partida Romilor Pro Europa, a solicitat
si a obtinut, in numerar, de la
reprezentantii organizatiei, suma de
100.000 lei.

Eugen Teodorovici, fostul ministru
de Finanþe, a fost audiat la DNA ca
martor în dosarul “Partida Romilor”

Nu l-am bãtut pe 
doctor, dom judecãtor,
doar l-am alergat!

Doctorul unui
spital dintr-un târg
moldovenesc, n-am
reþinut care, se
plânge pe Facebook
autoritãþilor cã-l bat
þiganii. Nu mai am
curajul sã profesez.
Vine unul zgâriat ºi
eu trebuie sã-l cos
sub supravegherea a
ºaptesprezece veri ºi
nepoþi ºi persoane
gãlãgioase cu fuste
care-mi transmit cã-
mi iau gâtul dacã nu-l repar cum trebuie. Cam asta ar fi ºtirea,
pe care mi-o povesteºte telefonic doctorul veterinar Petcu,
din Pantelimon, norocos cã el reparã vietãþi cu patru picioare
care nu se coalizeazã ºi nu atacã în gaºcã. Doctorii, între care
am numeroºi prieteni, majoritatea cu catedre universitare ºi
prestaþii ºtiinþifice de care a luat cunoºtinþã Europa, trec azi
prin cea mai blestematã perioadã a existenþei lor profesionale.
Cârdãºiile unor manageri instalaþi în funcþii pentru
plecãciunile politice executate fãrã cusur, cu bandiþi gen
patronii HexiPharma, s-au mutat ca pãduchii pe halatele celor
care opereazã ºi sunt gãsibili în spital, de la 6 dimineaþa pânã
la miezul nopþii, fãcându-ºi onest meseria.

Nedeia Vulcãneanã a început
cu competiþiile sportive

P a l e t a
întrecerilor sportive
care se desfãºoarã cu
ocazia Nedeii
Vulcãnene este
diversã. La Clubul
P e n s i o n a r i l o r
Vulcan s-au încheiat
întrecerile de ºah,
table ºi cãrþi, iar pe
terenul Stadionului

"Central" se desfãºoarã campionatul de fotbal. În cele
ce urmeazã îi voi prezenta pe cei mai tari cãrþari, ºahiºti
ºi tablagii care au concurat ºi vor fi premiaþi. La cãrþi
(de joc, evident!) cei mai tari sunt, în ordine, Francisc
Szilvester, Nicu Diaconu ºi Ilie Ulici. Locul I la ºah i-a
revenit lui Vasile Capriº, urmat de Alexandru Trestian
(locul al II-lea) ºi Constantin Predoºanu (locul al III-
lea). Cei mai tari mânuitori ai zarurilor s-au dovedit a fi
Radu Amarie, locul I, Constantin Burlan, locul al II-lea,
ºi Nicolae Deaconu, locul al III-lea. Premierea
câºtigãtorilor are loc astãzi, la ora 13:00, cel care le va
înmâna câºtigãtorilor sumele de bani cuvenite fiind
primarul Gheorghe Ile. echipe ºi, prin tragere la sorþi,
joacã fiecare cu fiecare. Miercuri dupã amiazã s-au
disputat partidele Poliþia Comunitarã - Masa Adrigela,
terminatã cu scorul de 14-1, ºi Tineretul Vulcan - La
Unchiu, scor 2-1. Joi, de la ora 18:00, a fost programatã
întâlnirea fotbalisticã dintre Partida Romilor ºi
Sohodol, iar de la 19:00 meciul dintre Þugu ºi Sponsorii
Vulcan.

De ce sunt românii sãracii Europei?

Suntem sãraci pentru cã nu avem educaþie sau ne lipseºte
educaþia pentru cã suntem sãraci? Toate datele contureazã
imaginea unui cerc vicios din care nu reuºim sã ieºim. România
este a doua cea mai sãracã þarã din Uniunea Europeanã, aratã
cele mai recente date furnizate de Eurostat. În þara noastrã 40%
din populaþie se aflã în prezent în risc de sãrãcie ºi excluziune
socialã, iar 48,5% dintre copii trãiesc în condiþii precare. Lipsa
banilor se simte cel mai puternic la sate, acolo unde trãiesc
aproape jumãtate dintre români, unii dintre ei în condiþii care
pentru statele occidentale ar putea pãrea mai degrabã smulse
din epoca medievalã. Studiul realizat de World Vision
România aratã cã 2 din 3 gospodãrii din mediul rural se
confruntã cu "lipsuri materiale semnificative", formulare care,
în cifre înseamnã cã pentru 66,1% din românii de la þarã banii
fie sunt insuficienþi, fie abia ajung de la o lunã la alta. Sãrãcia se
traduce, astfel, în lipsa educaþiei, boli ºi mâncare puþinã, iar
copiii românilor de la þarã aleg cel mai scurt ºi nesigur drum
pentru a avea ceva bani în buzunar: abandoneazã ºcoala ºi
pleacã la muncile câmpului. Aºa se formeazã un cerc vicios,
"noua generaþie de sãrmani", care, la rândul ei, o sã lupte cu
sãrãcia cu gândul cã, poate, cândva, vor avea canalizare, apã
curentã sau ºansa de a se spãla în fiecare zi.

C M Y K

Palate din cerºit ºi furat. Romii
din Odobeºti au fãcut avere în
Suedia. Demonstraþia

Toate aceste practici au fost duse de romii din Dâmboviþa într-o
þarã dezvoltatã, liniºtitã ºi fãrã temeri, unde oamenii nu se gândesc sã-
ºi ascundã portofelele ºi bunurile. Printre cei care au luat drumul
Suediei se numãrã ºi Marin. Acum este în satul natal, dar pentru puþin
timp, spune el. De doi ani a uitat de sãrãcia din România, se poartã la
modã, are 3 maºini, iar de curând a început sã-ºi ridice o casã.
Recunoaºte cu uºurinþã cã furã, cerºeºte, ºi face orice combinaþie din
care ies bani.

ªi Nicu a fost plecat în Suedia timp de un an, perioadã în care a
reuºit sã-ºi ridice o casã impunãtoare. ªi el recunoaºte cã cerºeºte. Are
zile în care face bani frumoºi, dar se fereºte sã spunã cât.

Prosperitatea romilor din Odobeºti, judeþul Dâmboviþa, se vede de
la distanþã. Vilele au apãrut în ultimul an precum ciupercile dupã
ploaie, iar alte douã cartiere sunt în construcþie.

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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Romani CRISS cere Comisiei
Europene sã sancþioneze România
pentru segregarea copiilor romi în
ºcoli. Concret, organizaþia
neguvernamentalã ºi European
Roma Rights Center au trimis o
scrisoare oficialã, în care afirmã
cã autoritãþile au încãlcat Directiva
pentru Egalitate Rasialã.

Segregarea copiilor romi în sistemul
de învãþãmânt este o bombã cu efect
întârziat în societatea româneascã,
spune la RFI Marian Mandache, director
executiv la Romani CRISS.

"Am depus o plângere cãtre Comisia
Europeanã, prin care am solicitat
iniþierea procedurii de infringement
împotriva Guvernului României, pentru
cã nu implementeazã Ordinul
1540/2007 pentru desegregarea copiilor
romi. Aceastã procedurã de
infringement poate sã atragã dacã
Guvernul nu reacþioneazã adecvat, poate
sã atragã o condamnare la Curtea de la

Luxemburg, condamnare care ar fi o
gravã palmã moralã la adresa
ministerului ºi a Guvernului român ºi
poate sã atragã inclusiv sancþiuni
financiare de nivelul zecilor de milioane

de euro sau poate chiar sutelor de
milioane de euro. Segregarea este
practic o bombã cu efect întârziat în
ceea ce priveºte stabilitatea acestei þãri",
considerã Marian Mandache.

Segregarea copiilor romi în
ºcoli, o "bombã cu efect
întârziat". Ce riscã România?

C M Y K

Vocea Romilor

Strachina, mahalaua sãrãcimii
din Bãrãgan. Cartierul copiilor
trimiºi la cerºit în Anglia zace
în mizerie

Cartierul Strachina se aflã la marginea oraºului
Þãndãrei. Un drum prost asfaltast, plin de câini
fãrã stãpân ºi puradei despuiaþi te întâmpinã încã
de la intrare. De pe urma micuþilor pe care i-au
trimis la cerºit pe strãzile marilor metropole
englezeºti, traficanþii de copii ºi-au ridicat
adevãrate fortãreþe. Dornici sã se fãleascã cu
avuþiile lor, þiganii ºi-au construit palatele la ºosea
sã le admire toatã lumea. Fala þigãneascã a fost
foarte mare. Vopsite în culori vii, castelele au
fiecare câte douã trei etaje plus mansardã. Averea
adunatã de interlopi nu se limiteazã doar atât.
Cerºetoria s-a dovedit a fi o afacere destul de
profitabilã,  interlopii încasând de pe urma
milorilor exploataþi peste 600.000 de euro. În faþa
fiecãrui palat stau parcate limuzinelede lux, pe
care þiganii traficanþi ºi le-au cumpãrat tot cu banii
strânºi de pe urma copiilor exploataþi.

În Mehala cu caravana: romi
nomazi din Sãlaj, amendaþi
de Poliþia Localã

Timiºoara are lipici la nomazi. O ºatrã din
comuna Dragu, judeþul Sãlaj, a pus ochii pe o
parcelã din spatele Pieþei Mehala ºi s-a instalat
sã… petreacã. Poliþiºtii locali i-au pus pe romi
sã cureþe zona ºi i-au gonit din oraº.Oamenii
legii au fost sesizaþi sã se deplaseze de urgenþã
pe str. Grigore Alexandrescu, în spatele Pieþei
Mehala. Au gãsit acolo agitaþie mare, cai,
coviltire, alcool, mizerie ºi… ºapte copii.

"Au existat sesizãri cu privire la faptul cã
un grup numeros de persoane ºi-au instalat în
locaþia respectivã o tabãrã cu colibe
improvizate, cãruþe cu coviltire, cai etc. În
urma verificãrilor, au fost identificate un
numãr de 19 persoane, dintre care 7 minori, cu
domiciliul în comuna Dragu, judeþul Sãlaj. Cei
în cauzã au fost sancþionaþi pentru abandonare
de deºeuri, consum de alcool, deplasarea cu
cãruþele pe domeniul public etc., fiind aplicate
în total 12 sancþiuni. Ca urmare a acþiunii, cei
în cauzã au fost determinaþi sã igienizeze
locaþia, fiind scoºi de pe raza municipiului
Timiºoara", transmit reprezentanþii Poliþiei
Locale.

Pe scurt

Conferinþa Naþionalã a
Mediatorilor Sanitari,
organizatã de SASTIPEN

Conferinþa a fost
organizatã în cadrul
proiectului "RO
19.03: Întãrirea
Reþelei Naþionale de
mediatori Romi
pentru îmbunãtãþirea
stãrii de sãnãtate a
populaþiei rome".

"Întãrirea Reþelei Naþionale de mediatori Romi pentru
îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate a populaþiei rome" este un
proiect promovat de Institutul Naþional de Sãnãtate
Publicã, deºfãsurat în cadrul Programului "Iniþiative în
domeniul sãnãtãþii publice", finanþat prin Granturi
Norvegiene 2009-2014, ce urmãreºte creºterea accesului
grupurilor vulnerabile de romi la serviciile de sãnãtate de
bazã la nivel comunitar. Acesta se bazeazã pe intervenþiile
privind cele mai bune practici în comunitãþile
dezavantajate prin facilitarea accesului la serviciile de
sãnãtate pentru populaþia de etnie romã.

Evenimentul a fost transmis LIVE pe pagina de
Facebook   CaleaEuropeana.ro, conform programului:

- 9:30 - 11:00 Deschiderea conferinþei
Daniel Radulescu - Centrul Romilor pentru Politici de

Sanatate - Sastipen
Adriana Galan - Institutul National de Sanatate Publica
E.S. Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Norvegiei
Dna. Elena Iordanescu - Ministerul Fondurilor

Europene
Violeta Alexandru - Ministrul pentru Consultare

Publicã ºi Dialog Civic
Daniel Vasile - Secretar de Stat - Agentia Nationala

pentru Romi

Papusza sau cântec þigãnesc
Acesta este unul dintre

cântecele-poem ale
Bronis³awei Wojs, cu
numele ei de þigancã ºi
poetã Papusza, o þigancã
polonezã al cãrei destin s-
a fãcut ºi s-a desfãcut
precum cãrãrile pe care ea
ºi þiganii ei le-au urmat,
prin pãduri, peste râuri,
dealuri ºi câmpii, prin
viaþã ºi prin moarte
deopotrivã. Poemul de
mai sus, extras din
volumul Lesie, ojcze mój
(Pãdure, maica mea), tradus din limba romanes în limba polonã de Jerzy
Ficowski, este un poem-emblemã pentru spaþiul spiritual poetic al
Papuszei, care conþine toate elementele definitorii ale lumii ºi destinului ei:
pãdurea, frunzele, destinul nestatornic al unei femei ce a aparþinut unei
comunitãþi închise ºi tradiþionale de þigani, singurãtatea în care singura
prezenþã, într-o anumitã perioadã a vieþii sale, a fost doar Dumnezeu.

Dar cine a fost Papusza? Papusza, nãscutã într-o familie de þigani din
Galiþia polonezã probabil în 1909 (unele surse spun cã s-ar fi nãscut în
1908, altele în 1910), a primit ca nume de botez Bronis³awa Wojs. Ea a
fost fiica unicã a unei familii de þigani tradiþionali care nu apreciau ºi nici
nu considerau necesar ca un membru al comunitãþii lor, mai ales o fatã, sã
ºtie sã scrie ºi sã citeascã. Însã Bronis³awa, de copilã, a avut un simþ
extraordinar al propriului destin, dorindu-ºi foarte mult sã înveþe sã scrie ºi
sã citeascã, ceea ce era destul de atipic pentru comunitãþile tradiþionale de
þigani de la începutul secolului trecut. Astfel, dupã cum singurã scria în
jurnalul sãu, literele nu le-a învãþat de la ºcoalã, pentru cã pãrinþii nu au
lãsat sã o frecventeze, ci de la copiii din vecinãtate pentru care fura diverse
lucruri ºi care au învãþat-o literã dupã literã, pe când avea vreo 12 ani.
Apoi, cititul ºi scrisul le-a învãþat de la o vecinã evreicã pentru care fura
porumb ºi care, în schimb, o ajuta sã buchiseascã. Papusza de mai târziu
scria: "Citeam multe gazete ºi cãrþi. Citeam mai bine decât scriam, pentru
cã nu ºtiam prea bine scrie. 
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Executivul UE a trimis o scrisoare
de notificare guvernului de la
Budapesta în care solicitã aducerea
legislaþiei ungare privind educaþia ºi
tratamentul egal în conformitate cu
directivele Uniunii Europene
referitoare la egalitatea rasialã, a
declarat Christian Wigand, purtãtor de
cuvânt al Comisiei Europene, în
conferinþa de presã cotidianã.

De asemenea, autoritãþile ungare
trebuie sã asigure punerea în practicã a
acestor politici. Comisia Europeanã ºi-
a exprimat îngrijorarea în legãturã cu
faptul cã în unele ºcoli copiii romi sunt
plasaþi în clase segregate pentru nevoi
speciale în numãr disproporþionat de
mare în Ungaria. Obiectivul acestei
proceduri lansate de executivul
comunitar este de a se asigura cã în
Ungaria copiii romi pot lua parte la

educaþia de înaltã calitate în aceleaºi
condiþii ca alþi copii, întrucât astfel ei
vor avea ulterior oportunitãþi de a
munci, necesare pentru integrarea
socialã deplinã a populaþiei rome.
Wigand a precizat cã proceduri
similare au fost lansate în ultimii doi

ani împotriva Slovaciei ºi Republicii
Cehe. Dacã în termen de douã luni
Ungaria nu dã curs recomandãrilor CE
sau rãspunsul sãu este considerat
nesatisfãcãtor, atunci executivul UE va
trece la urmãtoarea etapã a procedurii
de infringement - avizul motivat.

Comisia Europeanã lanseazã o procedurã de infringement
contra Ungariei privind segregarea copiilor romi

Un val de populism a
cuprins tari din Europa
confruntate cu un aflux de
imigranti romi din estul
continentului. Franta,
Germania sau Anglia sunt
doar cateva state in care
politicienii se intrec in
declaratii dure la adresa
romilor si solutii de
moment. In Europa exista in
model de incluziune a
romilor care a dat rezultate
rezonabile: modelul spaniol.

In Spania exista, potrivit unor

estimari din 2007 ale Guvernului
spaniol, circa un milion de romi
– adica a doua pozitie intr-un top
european dupa Romania. 

Incluziunea romilor a devenit
politica de stat in Spania dupa
caderea regimului Franco si, in
timp, a redus marginalizarea
istorica a acestei minoritati.
Potrivit datelor publice, doar 5%
dintre romi traiesc in conditii de
excludere severa, un procent mic
fata de media Europei.

Juan de Dios Ramirez
Heredia, presedintele Uniunii
Romani, este un pionier. A fost

primul parlamentar spaniol de
origine roma (1977) si primul
deputat rom in Parlamentul
European (1986). El a descris
astfel situatia sa pentru ziarul El
Pais: “S-a reusit o integrare
considerabila in Spania, dar
nimeni nu trebuie sa se insele:
romii au in continuare cea mai
mare rata de analfabetism, de
somaj, iar mii de familii ocupa
locuinte sub standarde. Pentru
majoritatea cetatenilor spanioli,
prezenta noastra nu trezeste o
reactie de respingere. Dar exista
inca atitudini rasiste”.

Cum a reuºit Spania sã rezolve
problema romilor: reþeta integrãrii

Au mers in judetul Arges,
de unde ar proveni cei mai
multi dintre romii care ajung
in tarile nordice si au stat de
vorba cu edilii, poate-poate
gasesc impreuna o rezolvare.
Cand au vazut insa ce palate
au romii din cersit, suedezii au
ramas fara cuvinte.

Delegatia suedeza trimisa
in Romania sa rezolve
problema cersetorilor romani
s-a imbracat la patru ace si a
vizitat cateva localitati din
judetul Arges, de unde ar

proveni cei mai multi dintre
cei ajunsi pe meleagurile lor.

“Scopul vizitei noastre e sa
aflam mai multe despre

situatia voastra si sa vedem
cum putem colabora. La noi in
tara exista foarte multi
cersetori care vin din Romania

si Bulgaria” au declarat cei din
delegatia suedeza.

In localitatea Titesti
palatele si masinile scumpe
parcate in curti i-au lasat pe
suedezi muti de uimire.

Florin Tecau presedinte
C.J. Arges: “Au ramas
surprinsi sa vada situatia
materiala a romilor, case foarte
mari in unele zone, cate 2-3
autoturisme in curte.
Comentariile au fost putine,
dar au fost surprinsi, se vedea
pe fata dansilor.”

Disperaþi de cerºetori, suedezii au venit la noi în þarã sã rezolve problema! Când
au vãzut însã ce palate au romii din cerºit, suedezii au rãmas fãrã cuvinte!

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.

Poliþia francezã
evacueazã Petite
Ceinture de la
Paris. În tabãrã se
aflã ºi cetãþeni
romi ºi români

Politistii au sosit la fata locului la ora locala 6.30 (7.30,
ora României) si au început operatiunea la ora locala 7.30.

Primele persoane evacuate au urcat într-un autobuz, cu
lucrurile adunate în pungi de cumparaturi si valize pe role.
Aproximativ zece autobuze asteptau pe bulevardul Ney.

Romii si românii din tabara stiau ca evacuarea era
iminenta si si-au pregatit lucrurile de marti seara

Tabara Petite Ceinture de la Paris era în curs de
evacuare miercuri, de catre politie, dupa ce aproximativ 300
de persoane, inclusiv numerosi copii, s-au instalat în iunie
în zona dintre Portes des Poissonniers si Clignancourt, în
arondimentul al XVIII-lea, relateaza Le Parisien.
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Uluiþi de oraºul "pe moarte" A doua
oprire a televiziunii irlandeze a fost un
orfelinat din Hunedoara, în care sunt
îngrijiþi copiii abandonaþi de pãrinþi ºi
bolnavi. Jurnaliºtii relatau despre
bucuria copiilor de a primi daruri, chiar
dacã acestea au venit în cutii mici de
pantofi.

Televizinea prezenta atmosfera
apãsãtoare din oraºul "aproape mort", afectat
de ºomajul ridicat, cu numeroase familii care
trãiesc doar din ajutoare sociale. Ultima
oprire din cãlãtoria irlandezilor în Hunedoara
a fost la familiile care locuiesc în barãcile de
la marginea oraºului pe malul Cernei. Printre
ruine ºi în umbra fostelor uzine din
Hunedoara, trãiesc cele mai sãrace familii din
Hunedoara, relateazã jurnalista Ciara Doherty
de la Ireland AM, prezentând apoi cazul unei
fetiþe suferinde de o maladie gravã a oaselor,

condamnatã la un trai chinuit în sãrãcie.
Documentarul vizionat de peste 100.000 de
oameni numai pe Internet a stârnit numeroase
reacþii. "Vã rugãm, încetaþi sã fiþi ignoranþi.
Aceasta nu este România. Veniþi în Transil-
vania ºi vã veþi minuna de frumuseþile ei ºi de
ospitalitatea oamenilor, unde majoritatea

tinerilor vorbesc fluent limba englezã", le
transmite Emilia Pop, realizatorilor emisiunii.
"Puþinã compasiune pentru sufletele acestea
inocente nu ar strica din partea noastrã. Copiii
sunt copii indiferent din ce naþie provin, iar
fiecare dintre aceºtia meritã o ºansã la o viaþã
normalã", scrie un alt internaut. 

Hunedoara vãzutã de irlandezi într-un
reportaj sfâºietor: familii care trãiesc
printre gunoaie, copii bolnavi, fãrã
ajutor, sãrãcie ca în Lumea a treia

Suporterii englezi ºi-au dat din nou în petec la Campionatul
European din Hexagon. De aceastã datã nu s-au mai bãtut cu ruºii
sau cu poliþia francezã, ci au umilit câþiva copii romi, în Lille.

Prezenþi în Lille, înaintea partidei Anglia -  Tara Galilor, ce se
va desfãºura astãzi, la Lens (oraº aflat la 40 de km distanþã de
Lille), de la ora 16.00 (în direct la Dolce Sport 1), fanii din Albion
le-au aruncat pe jos mai multe monede câtorva copii de etnie
romã. Imaginile au fost surprinse chiar de un jurnalist rus ºi
postae de acesta pe internetÎn martie, în Plaza Mayor din Madrid,
suporterii formaþiei PSV Eindhoven au aruncat monede câtorva
cerºetoare românce de etnie romã ºi s-au amuzat copios de fiecare
datã când acestea se înghesuiau sã le adune de pe caldarâm.

Vocea Romilor

SSCCEENNEE IINNCCRREEDDIIBBIILLEE
dd iinn FFrraann þþaa!! CCuumm aauu
UUMMIILL II TT ffaann ii ii eenngg lleezz ii
ccââ þþ ii vvaa CCOOPPII II RROOMMII
ppee ss tt rrããzz ii llee dd iinn LL ii ll llee

Consiliul Europei
mizeazã pe femei în
lupta împotriva
discriminãrii faþã de romi

Consiliul Europei a prezentat luni un plan de 20 milioane de
euro pe patru ani ce are ca scop ameliorarea integrãrii romilor
mizând pe rolul pe care îl pot avea femeile din aceastã
comunitate, relateazã AFP.Planul, ce se întinde pe perioada
2016-2019, va include în special stagii de pregãtire în
antreprenoriat pentru femei de etnie romã în sud-estul Europei ºi
introducerea de noi servicii juridice în Bulgaria, Grecia, Italia,
Lituania ºi România, în scopul de a facilita accesul la justiþie
pentru femeile rome.

"Este important sã se reaminteascã faptul cã romii rãmân o
populaþie deosebit de vulnerabilã, una dintre cele mai
discriminate din Europa", a declarat pentru AFP Michael Guet,
care face parte din echipa de sprijin a reprezentantului special al
secretariatului general al Consiliului Europei în problema
romilor. "Ei sunt extrem de vulnerabili deoarece au o oarecare
temere faþã de instituþii, precum poliþia ºi justiþia", a adãugat el.

"Femeile rome se declarã uneori vinovate pentru a evita ca
soþul lor sau fiii lor sã ajungã în închisoare, ceea ce reprezintã o
deficienþã a sistemului juridic", potrivit lui Guet, care precizeazã
cã vor fi propuse activitãþi de pregãtire destinate personalului
penitenciar pentru a-l ajuta sã þinã seama de specificitãþile
romilor.

Farmec de aducere a
iubirii în viaþa ta 2014

Ingrediente :
-Un cazan
-O lumanare rosie
-Un mic bol de ardere a ingredientelor
-O lingurita de petale de trandafir (pentru

dragoste)
-O lingurita de petale de filimica (pentru

putere)
-O lingurita de verbian (pentru transmitere)
-Numele tau scris pe o foaie de hartie in

forma de inima
-Cateva picaturi de alcool
-O picatura din sangele tau (optional)

Procedura :
Se masteca in bol petalele de trandafir si

filimica impreuna cu verbina.Langa bol se
aseaza lumanarea rosie , pentru a aduce
dragostea catre tine.Tine strans in maini hartia in
forma de inima pe care ti-ai scris numele si
imagineaza-ti ca este inima ta , o inima fericita,
aparata , echilibrata si plina de pofta de a trai.Poti
scurge pe hartie o picatura din sangele tau.Se
pune , apoi , hartia in bol , se adauga cateva
picaturi de alcool si i se da foc amestecului.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Cum EXTERMINÃ Vladimir
PUTIN cartierele de romi
din Rusia. Strategia
NEMILOASÃ pe care o
aplicã liderul de la Kremlin
nu lasã loc de NEGOCIERI

Liderul de la Kremlin este de neclintit.
Vladimir Putin a ordonat evacuarea celui mai mare
cartier de romi din Rusia, în ciuda protestelor
acestora.

Romii s-au folosit de diferite lucruri, printre
care si cruci sau alte obiecte de cult pentru a-i opri
pe politisti, însa acestia au fost de neclintit.
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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-rromPresa britanicã: O familie de 16
ROMI trãieºte sub un pod în
LONDRA ºi CERªESTE pe strãzi
pentru a-ºi asigura traiul

O familie de 16 romi
din România au pornit
spre Londra în urmã cu
douã sãptãmâni, în
cãutarea unui trai mai
bun. Planurile de acasã nu
s-au potrivit întocmai cu
ceea ce au gãsit în oraºul
de pe malul Tamisei.
Aceºtia, alãturi de cei trei
copii în vârstã de cinci ani
ºi-au gãsit adãpost sub un pod al uneia dintre cele mai circulate zone ale Londrei.

Familia Florescu a ajuns pe teritoriul britanic în luna iunie cu scopul - spun ei -
de a-ºi gãsi un serviciu. Singura femeie din grup spune cã au ajuns sã cerºeascã pe
strãzile Londrei pentru a-ºi asigura traiul zilnic. Vor sã se întoarcã în România însã
la momentul de faþã abia se descurcã de pe o zi pe alta, de bilete de avion sau de
autocar nici nu se poate pune problema acum.

O organizaþie care se ocupã cu ajutorul imigranþilor ºi al refugiaþilor a început
deja sã strângã fonduri pentru a le cumpãra toate cele necesare întoarcerii în
România,

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

Unul dintre cele mai colorate
personaje care au animat spatiul public
in 2007-2008, Elvis Romano, cantaret

si profesor de limba romani, capul unei
familii de romi din Maramures, se
pregateste sa revina pe scenele din
Romania… reinventat! Din 2003, de
cand a inceput sa plece in Norvegia sa
cante precum idolul lui, Elvis Presley,
maramureseanul Tudor Lacatusu a
inceput sa castige bani pe banda rulanta

din concerte, de asta poate a si
abandonat asa de usor Romania. Pentru
ca a ales sa cante rock’n’roll in limba
romani, un stil original care nu s-a mai
auzit pana atunci, in randul fanilor au
intrat imediat si mari personalitati
precum primul ministru al Norvegiei,
dar si scriitori celebri.

Elvis Romano nu e mort, ci se transformã! Cântãreþul "rock’n'rrom" nu vrea sã-l mai imite pe regele rockului! 

Berbec
Sunt sanse sa începeti o activitate
comerciala din care veti câstiga bine.

Sunteti apreciat de sefi, ceea ce stârneste invidia
colegilor. Va recomandam sa acceptati munca în
echipa. Nu faceti eforturi mari! Riscati sa aveti
probleme cu sanatatea sau chiar un accident. 

Taur
Aveti un farmec deosebit si atrageti
admiratia celor din jur. Cu putina atentie,

va puteti descurca excelent în afaceri. Aveti ocazia
sa faceti o investitie importanta pentru casa. Va
sfatuim sa evitati discutiile în contradictoriu cu
persoane mai în vârsta.

Gemeni
Creativitatea va ajuta sa aveti succes la
locul de munca sau în afaceri. Planurile

referitoare la o investitie serioasa încep sa prinda
contur. Va recomandam sa nu va neglijati familia.
Ar fi bine sa va faceti timp si pentru odihna. 

Rac
La serviciu reusiti sa va afirmati aproape
fara nici un efort. Sunteti plin de energie

si merita sa valorificati momentul ca sa terminati
tot v-ati propus. S-ar putea sa aveti o discutie cu un
prieten pornind de la o datorie mai veche, pe care
nu a reusit sa vi-o înapoieze. 

Leu
Este bine sa treceti la schimbari în
domeniul afacerilor si pe plan

sentimental. Sunt sanse mari sa prindeti un
contract de colaborare. Relatiile cu cei din jur sunt
foarte bune, însa va recomandam sa fiti mai
îngaduitor cu o persoana în vârsta. 

Fecioarã
Nu prea reusiti sa faceti ce v-ati propus,
pentru ca intervin o multime de

evenimente neprevazute. Va sfatuim sa nu va
enervati si sa fiti perseverent. Faceti cunostinta cu o
persoana care va da câteva idei de afaceri. 

Balanþã
Este foarte posibil sa se petreaca ceva deo-
sebit pe plan social sau în relatiile senti-

mentale. Sunt favorizate relatiile de parteneriat,
întâlnirile de afaceri si investitiile pentru camin. 

Scorpion
Sunteti foarte bine dispus, iar relatiile cu
cei din jur decurg fara probleme. Pe plan

financiar nu stati grozav, dar puteti avea succes în
chestiuni casnice si în societate. Va simtiti foarte
bine într-o vizita la prieteni, unde sunteti în centrul
atentiei. Evitati exagerarile! 

Sãgetãtor
Nu va vedeti capul de treaba. Organizati-
va cât mai eficient! Aveti ocazia sa puneti

bazele unei afaceri. Ca sa nu aveti probleme, va
recomandam sa apelati la persoane cu experienta.
Pe plan sentimental puteti sa fiti optimist. 

Capricorn
Situatia financiara nu va multumeste deloc.
În schimb, sunteti într-o forma intelectuala

deosebita. Puteti avea succes la examene, concursuri
etc. Va sfatuim sa va analizati serios perspectivele
profesionale si sa cautati noi oportunitati. 

Vãrsãtor
Colaborati foarte bine cu un partener de
afaceri si reusiti sa încheiati o tranzactie

stralucita. Relatiile cu persoana iubita trec printr-
un moment delicat. 

Peºti
S-ar putea ca relatiile sentimentale sa fie

mai încordate. Va sfatuim sa nu va ambitionati si
sa aveti rabdare ca partenerul de viata sa se
calmeze. Se pare ca sunteti nevoit sa plecati într-o
delegatie care se anunta destul de dificila.

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞIIGGÃÃNNEESSCC

Parcã nu eºti aºa de greu de cap,
parcã te-ai lovit de atâtea ori cu
tãrtãcuþa de perete, dar totuna n-ai
înþeles nimic. În loc sã criºti din
dinþi ºi sã zici: "Gata, mãi domnilor
romanii , pânã aici!", tu stai cu
capul plecat ca o mioriþã laie, laie-
bucãlaie ºi aºtepþi sã te sfâºie
lupul. Parcã ai fi hipnotizat, parcã ai
fi paralizat, parcã ai fi drogat. O,
neamule, neamule! De rromii  Ce-i
de capul tãu, bre neamule, de ce
taci? Stai cu capul plecat ºi-þi rozi
unghiile. Îi asculþi pe toþi ºi taci.
Pãi, nici aºa nu-i aºa. 

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

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

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

De ce nu iubim þiganii?
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Muºchi de vitã în vin 

Ingrediente; 1 kg muºchi de vitã; 1-2
frunze salvie; 1-2 crengute rozmarin; piper
boabe ºi mãcinat; 5-6 linguri sare; 50 g unt; 2-
3 linguri ulei de mãsline; 200 ml vin roºu
demisec; 2 linguri fãinã

Pentru garniturã; 400 g conopidã; 1
mango; zeama de la o lãmâie

Preparare
1. Se ia bucata de muºchi ºi se spalã în apã

rece. Se înþeapã cu vârful unui cuþit pe toatã
suprafaþa ºi se unge cu unt. Se condimenteazã
cu piper, salvie ºi rozmarin ºi se toarnã vinul
roºu. Se acoperã cu o folie de plastic ºi se lasã
la rece aproximativ 2 ore.

2. Conopida se curãþã de frunze ºi se
opãreºte. Se rup bucheþele ºi se stropeºte cu
zeamã de lãmâie.

3. Separat, se curãþã mango, se taie cubuleþe
ºi, împreunã cu conopida, se cãlesc în untul
topit în prealabil. Într-un bol, se pune sarea,
fãina ºi puþinã apã. Se obþine o pastã
consistentã.

4. Se scoate muºchiul de la frigider, se
scurge de sos ºi se acoperã cu salvie ºi rozmarin.
Se unge cu pasta de sare ºi se bagã în cuptor,
acoperit cu o folie de aluminiu. Dupã ce s-a
rumenit, se serveºte cu conopidã ºi mango.

Sã halim bine

REDACÞIA
Redactor-ºef: Alexandru DIAMANT

Redactor-sef adjunct: Gelu IALOMITEANU

Reporteri: Prof. Constantin Geantã, Cãlin

Bogdan, Ovidiu Jinaru, Cãlin Silvano

Cameraman: Alexandru Nicolae,

Barleanu Fabini

EDITAT DE 

Tipãrit la ALMA CONS
Tel./Fax.  0350.426.839
Mobil:     0753.509.592
Site: www.vocearomilor.ro
Mail: rtvr_rom@yahoo.com

FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Autointitulatul rege al rromilor, Dorin
Cioaba, a anuntat, marti, ca peste
6.000 de etnici rromi din Romania,
urmasi ai celor deportati in
Transnistria in urma cu 70 de ani,
solicita Germaniei sa le plateasca
pensii de urmas lunare in valoare de
200 de euro, plus o despagubire de
20.000 de euro, cat ar fi insemnat
aceasta pensie daca ar fi incasat-o in
ultimii opt ani.

Pentru a-i ajuta pe urmasii rromilor
deportati in Transnistria sa poata beneficia
de pensiile de urmas de la statul german,
Cioaba a sustinut ca a angajat avocati si ca
negociaza cu autoritatile germane.

“Noi am primit in jur de 6.000 de dosare
pana acum. Procesul este in plina
desfasurare, pentru ca vin zilnic sute de
oameni la sediul Casei Regale (Cioaba n.r.)
si depun aceste dosare. (…) Problema este
ca cei 6.000 nu sunt supravietuitorii, ci sunt
mostenitorii si ei au adus aceste dosare, au
adus certificatele de deces ale parintilor cu

dovezi ca au fost in Transnistria, solicitand
statului german sa le inlesneasca, sa faca o
modificare a legii (…) in sensul de a le
aproba acestora sa incaseze pensia de
urmas. (…) Probabil si la un tribunal vom
cere aceasta modificare”, a spus Dorin

Cioaba. Potrivit acestuia, deja 60 de rromi
din Romania, deportati in Transnistria, au
incasat incepand din noiembrie 2014 pensii
lunare de 200 de euro, plus 20.000 de euro
aferenti platii pensiei de supravietuitor
pentru ultimii opt ani.

Cioaba: Mii de urmaºi ai
rromilor deportaþi în Transnistria
cer Germaniei pensii de urmaº

Prizonieri în câmp. Rromii
de pe Pirita, desprinºi
parcã din altã lume

La marginea
oraºului Baia Mare,
în apropierea staþiei
de epurare a
oraºului, existã un
cartier ilegal
construit locuit în
marea lui
majoritate de rromi.
Sunt persoane
venite de prin toatã

Transilvania care ºi-au ridicat aici cocioabe în care
cãldura vine vara iar frigul iarna.Nu au luminã, nu au
apã potabilã, se descurcã cum pot, unii mai au maºini
cumpãrate cu banii aduºi din Franþa, însã cei mai mulþi
trãiesc din mici furtiºaguri ºi din vânzarea de fier
vechi.  Sunt acoperite cu nailon, geamurile existã ºi nu
prea, despre comfort nu se prea poate vorbi. Iarna poate
este cel mai greu anotimp de trecut pentru aceºti
oameni. Trebuie sã îºi protejeze copiii de frigul aspru
al iernii, însã spun ei s-au obiºnuit cu o astfel de viaþã.
Are 9 ani ºi locuieºte pe Piritã de mulþi ani. Marian a
declarat cã s-a obiºnuit cu viaþa de aici, are prieteni cu
care se joacã chiar dacã afarã frigul se simte din plin.
Nu este foarte bine îmbrãcat, însã spune cã a ajuns sã
nu mai simtã frigul ºi se încãlzeºte alergând cu prietenii
sãi de joacã. Îºi mai ajutã pãrinþii când au nevoie de el.

Cea mai cruntã perioada
din viaþa copiilor rromi, care
deseori le deformeazã
personalitatea, este perioada
ºcolarã dintre grãdiniþã ºi
terminarea facultãþii. Sunt mai
degrabã vârste ale deformãrii,
decât ale formãrii, pentru cã le
lipsesc copiilor rromi
strategiile de eliberare de
stresul rasial care abundã în
scolile româneºti. Cadrele
didactice se fac cã nu vãd sau
participã ele însele la
victimizarea copiilor rromi,
de aceea, deseori, copiii
abandoneazã ºcoala sau au
probleme de intercomunicare
toatã viaþa. Afli, la 4 ani, cã
"þiganul e om de departe", cã
eºti considerat inferior, un fel
de ratat genetic, indiferent ce-
ai face, oricât de isteþ sau

bogat ai fi! Nu iei premiul
întâi pentru cã este rezervat
unui copil român (excepþiile
confirmã regula!), iar dacã
eºti pus în prima bancã e ca ºi
cum ai fi pus în ultima, tot un
"ciumat" eºti, pentru cã eºti
"discriminat pozitiv", din
milã, ca ºi cum ai avea un
handicap.

Cea mai tristã situaþie este
neîncrederea în prieteni. Dacã
sunt români, sentimentele lor
sunt schimbãtoare ca vremea,
devin într-o clipã din angelici,
diabolici (excepþiile confirmã
regula!). Dacã sunt rromi,
sunt ca niºte tovarãºi de
suferinþã, de infern, nu
discutãm, de ruºine, despre

rana  rasismului pe care o
simþim în suflet!

Cel mai adesea, ne este
atât de ruºine de ruºinarea
(nedreaptã) a rasismului, încât
nu le spunem nici mãcar
pãrinþilor (nici ei nouã),
evitând un subiect care pare
taboo ºi fãrã rezolvare. În toþi
acei ani,  dar ºi acum, pierd
timp mai mult decât alþii,
pentru a  avea grijã de cum mã
vãd alþii, pentru a fi acceptatã.

Cum sã ne eliberãm de
trauma rasismului, ce soluþii,
dacã pânã ºi termenul rasism
este evitat în România (nu ºi
în alte þãri)? E clar cã aceste
mentalitãþi vin din istorie, din
perioada Sclaviei rromilor, a
Holocaustului - de ce nu
discutãm public despre ele ?
De ruºine?

SSCCUUFF II ÞÞAA NNEEAAGGRRÃÃ



FESTIVALUL ”ROMANI KULTURA”
Festivalul RO-

MANI KULTURA
este o iniþiativã care
s-a nãscut din
motivaþia fireascã de
a exploata oportu-
nitãþile pe care le
oferã cultura romã ºi
din dorinþa de a
dezvolta nivelul de
c u n o a º t e r e ,
informare, implicare ºi interacþiune al publicului, prin
manifestãrile ºi specificul culturii rome, existente de
secole în societatea româneascã. Acest festival este un
proiect interdisciplinar al Centrului Naþional de Culturã a
Romilor, care îºi propune sã promoveze atât elementele
culturii rome tradiþionale, dar în special ale celei moderne,
în condiþiile în care publicul larg este tentat sã se raporteze
la cultura romã doar prin elementele ei tradiþionale. Una
dintre atracþiile Festivalului a fost Cortul de Kulturã, unde
au avut loc dezbateri pe teme de interes din cultura
romilor, prezentãri de film cu tematicã romã ºi expoziþii de
artã contemporanã romã. Printre invitaþi îi amintim pe
scriitorul Vasile Ionescu ºi antropologul Delia Grigore.
De-a lungul celor 4 zile, mai mult de 30 de meºteºugari
romi ºi invitaþii lor din alte etnii au avut  posibilitatea de a
prezenta publicului obiecte meºteºugãreºti, realizate în
tehnici de manufacturare din cele mai diverse.
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Viorica de la
Clejani, la Kanal D,
ocupa locul 3 in topul
celor mai vizionate
emisiuni televizate.
Viorica de la Clejani,
prezentatoarea show-
ului a cucerit inimile
sutelor de mii de
telespectatori aflati in fata micului ecran prin naturaletea si veselia ce o
caracterizeaza. indragita cantareata joaca rolul de petitoare si este asistata de
taraful din Clejani, condus de sotul sau, Ionita. Sunt onorata sa fiu alaturi de
oamenii care isi cauta dragostea, oameni de calitate care adora muzica buna,
oameni veseli, primitori, intelegatori. Emisiunea le ofera surprize minunate si
distractie pe cinste, tuturor, indiferent de varsta”, declara Viorica de la Clejani.

Ascensiune explozivã în televiziune

C M Y K

Afacere
• De aproape douã sãptãmâni, fostul consilier local

ALDE, Liviu Boban, ºi-a deschis un restaurant cu terasã
de varã în Râmnicu Vâlcea, lãsând activitãþile politice
pe planul doi. Locaþia este amplasatã "strategic": pe
strada Mihai Viteazu, vizavi de casa… primarului
Mircia Gutãu ºi la o aruncãturã de bãþ de sediul ALDE
Vâlcea.

Mai puþini
• Faþã de alegerile legislative din anul 2012, judeþul

Vâlcea are cu patru parlamentari mai puþin. Este vorba
de Constantin Rãdulescu (demisionat din Camera
Deputaþilor în data de 7 iulie 2016), Aurel Vlãdoiu
(decedat în 27 iulie 2015), Vasile Bleotu (demisionat în
data de 11 martie 2014) ºi de Dan Niþu (demisionat din
Senat în primãvara acestui an).

Împrumut... cu cântec
• Un deputat vâlcean "l-a împrumutat" pe dinozaurul

bolºevic de la Consiliul Judeþean cu suma de 10.000 de
euro pentru anumite "servicii economice". Prejudiciat a
fost statul român în aceastã afacere!

Cercetaþi
• Fostul viceprimar Vârlan ºi directorul economic al

Primãriei Râmnicu Vâlcea sunt cercetaþi de procurorii
din Craiova în afacerea "Alfatop Tango". De asemenea,
în cauzã mai este cercetat ºi un alt director economic al
unei societãþi de stat, un fel de preacinstit imberb, cãruia
i-a intrat în cont recent suma de 300.000 euro.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Alina Teodorescu Cristian Buican Radu Renga Constantin Bârzãgeanu Gheorghe Dumbravã

Kalas Lorand - o scurtã autobiografie
Se numeºte Loránd

Kalas, are doar 22 de ani ºi
înþelepciunea unui om matur,
care ºtie ce vrea de la viaþã! 

"Reuºita" - iatã care este
cuvântul care îl defineºte cel
mai bine!  i-a depãºit
propriile limite încã din
primii ani de viaþã. Mai mult
decât atât, a reuºit sã schimbe
în bine ºi destinele celor din
jur. Secretul lui nu poate fi desluºit decât… ascultându-l. Urmãriþi la
emisiunea " Si eu m-am nãscut în România" un reportaj realizat la Târgu
Mureº!

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

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

Din orãºelul polonez Ostróda
în Norvegia. Din Varºovia în
România dictatorului Cincinnati.
Din Chevroletul unui polonez
infidel în ambarcaþiunea Advil.
De pe platoul de filmare la
spânzurãtoare. În spectacolul A
Couple of Poor Polish-Speaking
Romanians / Un cuplu de români

amãrâþi, vorbitori de polonã,
întâlnirea dintre Bulgaria, þara de
origine a echipei de actori,
România, þara-gazdã a
Festivalului Internaþional de
Teatru în cadrul cãruia s-a jucat
spectacolul, ºi Polonia, unde se
desfãºoarã acþiunea, creeazã un
flux inedit de interferenþe

lingvistice, culturale, estetice ºi
politice. Febrili, cinici, moraliºti,
escroci sau mistici, marginalii ºi
excluºii chestioneazã ordinea
lumii ºi creeazã mii de noi lumi
posibile, ajutaþi de halucinogene
ºi alcool sau pur ºi simplu de
dorinþa de a vedea în gunoi "ceva
sacru".

Feerie cu marginali, din Polonia pânã în Balcani - Un cuplu de români amãrâþi, vorbitori de polonã la FITS, 2016

Actrita Doinita Oancea este o tanara de etnie roma,
care s-a nascut in Bucuresti, pe 15 februarie 1983. A
debutat in actorie cu rolul din serialul tv „Inima de
Tigan” in 2008. Inainte de a ajunge cunoscuta datorita
rolurilor pe care le-a interpretat a fost director campanie
de spectacole, hostess promoter.

Dupa ce a terminat facultatea a ajuns in lumina
reflectoarelor pe o scena din Tokio cu celebra formatie
Mahala Rai Banda si Rona Hartner. A dansat acolo,
apoi a avut sansa de a dansa in cadrul unei campanii de
spectacole, unde a fost numita director adjunct. Doinita
Oancea a cunoscut faima odata cu rolul Minodorei din
„Inima de Tigan”, reusind sa se faca remarcata foarte
repede, datorita talentului sau actoricesc, dar si datorita
frumusetii sale. Este una dintre cele mai indragite si
iubite actrite din tara, care a cucerit publicul de la
primele sale aparitii. De cand a debutat ca actrita a fost
mereu in atentia presei, datorita rolurilor sale.

Doinita Oancea: „Pentru
unii sunt un om, o
persoanã necunoscutã, o
persoanã publicã, o actriþã,
o prietenã, o þigancã”

Alina ªerban, talentata actriþã de etnie romã
care dãrâmã prejudecãþile britanicilor

Incidentele in care au fost
implicati unii romani plecati in
tarile straine au lasat o pata pe
imaginea Romaniei, astfel ca se
intampla adeseori ca multi dintre
conationalii de peste granite sa
aiba de suferit din cauza
stereotipurilor si prejudecatilor pe
care occidentalii le au despre tara

noastra. Alina Serban, o talentata tanara actrita de etnie roma, reuseste insa cu
succes sa schimbe mentalitatea strainilor cu privire la Romania. Tanara a
absolvit cursurile Royal Academy of Dramatic Art, din Londra, si joaca pe
scenele capitalei britanice. In timpul liber, Alina scrie piese de teatru si a vorbit,
intr-un interviu acordat adevarul.ro, despre cum incearca sa lupte contra
stereotipurilor.Pentru Alina, momentul crucial a fost la 17 ani, cand mama sa a
fost inchisa. Atunci, tanara si-a promis ca isi va lua viata in propriile maini. 
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