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E D I T O R I A L

ÞARA NE VREA HOÞI
_____________________________________________ Alexandru Diamant

Avorbi în ziua de azi despre sãrãcie ºi demnitate e ca
ºi cum ai face teoria chibritului, adicã a vorbi în

zadar despre un lucru care nu meritã ostenealã. Fiindcã cine
mai vrea sã audã de sãrãcie ºi cu atât mai puþin de demnitate
douã cuvinte care nu mai intrã în limbajul omului de lângã
noi. emnitatea în schimb este un cuvânt care poate fi scos
fãrã reþinere din vocabular fiindcã este un concept lipsit de
conþinut. Nu cã nu l-ar fi avut niciodatã, l-a avut ºi era la
mare cinste, ci pentru cã l-a pierdut de-a lungul vremurilor
astãzi nemaispunând nimic. Demn este asociat mai degrabã
cu prost ºi este total opus ºmecherului care se descurcã, o
caracteristicã la mare cinste printre compatrioþii noºtri, ºi
cine vrea sã fie prost. Nimeni. Este normal sã nu se mai
foloseascã în limbajul de fiecare zi fiindcã în spatele
cuvântului nu existã nimic. 

Romii sunt mai degrabã descriºi în termeni care þin
de social ºi de economic, decât prin trãsãturile lor

culturale. Murdãria, furtul, cerºetoria, marginalizarea
socialã slujesc de obicei la a-i defini. Cã românii nu sunt uºi
de biserici o ºtim prea bine! Cã "emancipatul" rrom tot þigan
este ºi cã tot ceea ce ºtie (genetic) sã facã, face, asta iar nu-
i nimic nou sub soare! Dar chiar sã fi ajuns noi de groaza

lumii, în special a Italiei? Sã fim chiar atât de buboºi, plini
de leprã socialã, de primitivi ºi incriminabili? În tradiþia
romã, familia ocupã un rol central.Copilul, la rromi, e vãzut
ca un dar ceresc, de aceea romii fac mulþi copii. O casã fãrã
copii e o ruºine pentru romi. Familiile tinere sunt educate
sub supravegherea atentã a pãrinþilor, a soacrei mai ales,
care are totdeauna un cuvânt cu greutate ºi influenþã, fiind
cea mai bãtrânã femeie, cãreia toþi îi datoreazã mult respect.
De multe ori i se cere sfatul ºi în educarea copiilor. Þiganului
îi este foarte fricã sã facã din copilul lui "domn", deoarece,
când acesta se realizeazã îºi dispreþuieºte pãrinþii. Este o
logicã veche a familiilor rome, care în multe cazuri s-a
dovedit a fi foarte adevãratã..

Nu vrem sã fim confundaþi cu ei. Sunt murdari,
puturoºi, necinstiþi - e un ºuvoi de stereotipii. Dar

cea mai mare problemã a "þiganilor" este cã nu-i vrem lângã
noi. Iar aceasta e de fapt problema noastrã. Înainte de a
pretinde civilizarea romilor, ar trebui sã ne vindecãm noi
înºine. În condiþiile de mai sus, cine sã-ºi mai piardã timpul
cu relansarea economicã? N-avem timp de muncã, suntem
cu toþii prea ocupaþi cu fãcut bani. Pãi cum altfel, nu vedeþi
cã e crizã?
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Campania „Totul pentru sanatate,
totul pentru educatie”, este cea mai
ampla actiune a Asociatiei Partida
Romilor „Pro-Europa” in domeniile
sanatatii si educatiei, justificandu-se
rezultatele foarte bune, obtinute in
ultimii 7 ani de asociatie in
derularea campaniei educationale
desfasurata la nivel national, cu
titlul „Noi iti dam recomandare”,
campanie, in cadrul careia, Partida
Romilor Pro-Europa a inregistrat
aproximativ 40.000 de beneficiari.

Scopul campaniei este acela de a creste
accesul etnicilor romi la serviciile publice
de sanatate si educatie. In acest sens
campania va avea o dimensiune nationala,
desfasurandu-se in peste 35 de judete ale
tarii.

Partida s-a implicat inca de anul trecut
in identificarea persoanelor de etnie roma
care nu sunt inscrise la medicul de familie
si care au nevoie de efectuarea unor
analize medicale pentru evaluarea starii de
sanatate, demers concret in aceasta luna
prin lansarea mai multor proiecte finantate
de ANR in scopul cresterii romilor la

sanatate in cadrul Programului „Anul
European al Cetateniei”

ACCESUL ROMILOR LA SERVICIILE
PUBLICE DE SANATATE

Sanatatea este un domeniu prioritar
in aceste documente de politici

publice. Din punct de vedere numeric,
cercetarile, rapoartele de monitorizare,
evaluare in domeniul sanatatii romilor
nu sunt in masura sa ne furnizeze date
privind imbunatatirea accesului
romilor la serviciile de sanatate
publica.

Efectele pozitive ale Campaniei
„Totul pentru sãnãtate, 
totul pentru educaþie”

ªTEFAN RUSU, INCLUS ÎN
HALL OF FAME: Sunt þigan
ursar ºi nu îmi e ruºine!

ªtefan Rusu ( 61 de ani) este cel mai valoros
luptãtor român din toate timpurile. Medaliat cu aur
la Jocurile Olimpice din 1980, cu argint la JO din
1976 ºi bronz la ediþia din 1984 de la Los Angeles,
Rusu a fost inclus, de curând, în Hall of Fame.
Fostul mare sportiv fost invitat trei zile la Rio pentru
a primi distincþia din partea Federaþiei Internaþionale
de Lupte, dar cei de la de la Federaþia Românã au
,,uitat" sã-l invite sã vadã turneul olimpic de
lupte.Acesta s-a arãtat :,,Sunt þigan ursar ºi nu îmi
este ruºine cu asta! Mama mea era þigancã. Tata,
român. Era lautar. Cânta fenomenal. A încercat sã
mã facã sã cânt la vioarã. Nu i-a ieºit.  tiu însã sã cânt
la tobe. Când eram mic, la un bâlci, cântam la tobe
ºi din cauza oboselii am adormit. Atunci a venit un
þãran la mine ºi mi-a fript o palmã: ,,Mama ta de
þigan. Cântã f…i ceapa mã-tii,,. Nu cred cã e ruºine
sã spui din ce etnie faci parte. Dacã eºti un om corect
ºi îþi faci treaba, nu mai contreazã etnia. Mulþi
sportivi sunt þigani, dar nu vor sã recunoascã"

Romii vizibili

80% din tineri cu varsta cuprinsa intre 15 – 18 ani
nu mai merg la scoala, iar un sfert din populatia roma
nu stie scrie si sa citeasca. Gelu Duminica este rom
si doctor in sociologie. El atrage atentia asupra
faptului ca ingnorandu-i pe romi, Romania isi ignora
practic viitorul. „Populatia Romaniei va fi extrem de
imbatranita in 2050. Varsta mediana va fi undeva la
52 de ani. Adica la 52 de ani esti cam la mijlocul
populatiei iar populatia de etnie roma va reprezenta
cea mai tanara populatie din interiorul populatiei
romanesti per ansamblu.” „Romania trebuie sa
aleaga in momentul asta ce vrea sa faca cu romii”,
spune Gelu Duminica. „Daca ii consideram un
capital uman care poate fi folosit in 2050 pentru
bunastarea Romaniei, trebuie sa investeasca serios in
educatie, incluziune pe piata muncii. Pentru ca, in
caz contrar, economia va ceda. O persoana angajata
in momentul de fata sustine cam 1,3 persoane
dependente. In 2050 va fi 1 la 3. Adica un angajat
care sa sustina 3 persoane dependente. Asta ar
insemna ca 90 la suta din ce produce cineva sa se
duca pe taxe si impozite. Romania sta pe un capital
uman in momentul de fata nefolosit si pe care nu are
de gand sa il foloseasca, asigurandu-si sinuciderea

peste 30 de ani”.

Sãrãcia ºi natalitatea
crescutã din Valea Seacã îi
determinã pe localnicii romi
sã plece în Norvegia ºi
Suedia. In data de 25
septembrie a avut loc
inaugurarea "Centrul de
servicii integrate pentru
copii aflaþi în dificultate",

proiect derulat de Fundaþia Star of Hope Romania, în parteneriat cu
Primãria comunei Valea Seacã ºi cu sprijinul financiar al unor donatori
privaþi din Norvegia ºi Suedia.

Centrul de servicii integrate pentru copiii proveniþi din familii
sãrace, în marea lor majoritate proveniþi din familii rome, a fost
amenajat în centrul comunei, lângã cãminul cultural din Valea Seacã.
Principalii finanþatori sunt Pingstforsamling Arvika, Suedia,
Pinsemenigheten Salem, Sandefjord Norvegia, alãturi de organizaþia
Star of Hope International Suedia ºi Norvegia. La evenimentul de
deschidere a participat o delegaþie a finanþatorilor dar ºi autoritãþile
centrale ºi judeþene. Au fost prezenþi, pentru a vorbi despre necesitatea
proiectului Aurora Vatamaniuc, din partea Fundaþiei Star of Hope, Ion
Pravãþ, primarul comunei Valea Seacã, Florin Dura, liderul Partidei
Romilor Pro Europa, Sorin Ailenei, din partea Instituþiei Prefectului
Bacãu, conferenþiarul universitar dr. Adrian Netedu, de la Universitatea
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi.

În comuna Valea Seacã trãieºte o comunitate de romi de peste 1700
de persoane, a treia ca dimensiune din judeþ. Vizita cetãþenilor suedezi
ºi norvegieni vine ca urmare a faptului cã mai mulþi locuitori de etnie
romã, din Valea Seacã, au venit în þãrile nordice în cãutarea unui trai
mai bun ºi a unor venituri, care sã le asigure traiul de zi cu zi pentru
familiile din þarã, de cele mai multe ori numeroase. În studiul realizat
de conferenþiarul dr. Adrian Netedu, profesor de sociologie, se aratã cã
în comunã învaþã 417 elevi, din care 286 sunt romi.

S-a deschis "Centrul de servicii
integrate pentru copii aflaþi 
în dificultate" din comuna
bãcãuanã Valea Seacã

Constantin Toader a fost
ales preºedinte al Partidei
Romilor sucursala Vrancea

Noul preºedinte al sucursalei Vrancei a Partidei Romilor" Pro -
Europa" este Constantin Toader, care a fost ales în funcþie în locul lui
Valericã Ciobotaru.

Constantin Toader a deþinut pânã acum funcþia de secretar al
organizaþiei, iar schimbarea de lideri s-a fãcut într-un mod paºnic, chiar
la propunerea fostului preºedinte. Noul preºedinte al Partidei Romilor
Vrancea ºi-a stabilit un plan pentru urmãtorii cinci ani, structurat pe"
Asigurarea unui echilibru între generaþii"," Echipã, coeziune ºi
unitate"," Relaþia cu Parlamentul ºi partidele politice"," Relaþia cu
administraþia publicã localã" ºi" Relaþia cu ONG-urile". Printre
punctele pe care le urmãreºte Constantin Toader este" iniþierea unui
dialog cu partidul sau cu coaliþia de partide care vor alcãtui noul
Guvern pentru introducerea în programul de guvernare a unor mãsuri
destinate.

Îmbunãtãþirii situaþiei romilor (programe naþionale în domeniul
educaþiei, accesului la sãnãtate, soluþionarea lipsei actelor de identitate
ºi a actelor de proprietate)", spune Constantin Toader.

Pe scurt
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Cãtãlin Cherecheº : "Cât voi fi eu viu ºi
voi trãi în acest oraº, nu se va pune nici
un container cu romi pe Ariesului. Nu se
va face o noua Craica niciunde în Baia
Mare!"

Primarul ales , Cãtãlin Cherecheº, ia
atitudine  împotriva celor care vor sã
transforme zona Arieºului într-o nouã Craica.

Prin acest demers solicitã primarului
interimar ºi  Consiliului Local Baia Mare sã
regândeascã soluþia iniþialã propusã de ei.

Cãtãlin Cherecheº a lãsat comunitãþii un
proiect , un studiu de fezabilitate, care implica
crearea de locuinþe noi pentru tineri ºi  familiile
acestora, se nãºtea astfel un nou cartier cu
oameni cinstiþi, harnici , bãimãreni adevãraþi.

Cei care þin  frâiele oraºului vor sã
"dezvolte" pungile de sãrãcie : Craica, Piritã,
Ferneziu ºi zona Gãri, prin completarea
cercului vicios cu zona Arieºul.

"Sunt neplãcut surprins, chiar iritat ºi jignit
de cei s-au aflat in treabã sã propunã ºi sã

aprobe montarea unor containere de locuit
pentru romi în zona blocurilor de pe strada
Arieºului. Imi amintesc, cel puþin eu, cum
arãta aceastã zona acum 5 ani, noroi, mizerie,
fãrã canalizare, fãrã parcãri, fãrã drum asfaltat.
Fiind primar al oraºului am fãcut un prim pas,
aducând puþinã civilizatie oamenilor seriosi de
acolo. Azi sunt parcãri si drumuri asfaltate,

canalizare si o piaþa modernã. O strada
Oborului care arata a normalitate. Un inceput
spre mai bine. Mi-aº fi dorit sã gãsesc ºi
varianta legalã ºi sa demolez cocioabele si
grajdul si anexele mizere ale familiilor de romi
care locuiesc lângã blocuri. Din pãcate legea si
unii de prin primarie nu m-au sprijinit in acest
sens.

Cãtãlin Cherecheº: "Cât voi fi eu viu ºi voi
trãi în acest oraº, nu se va pune nici un
container cu romi pe Arieºului. Nu se va
face o nouã Craica niciunde în Baia Mare!"

In prag de iarna, doi copii impreuna
cu parintii locuiesc intr-o casa parasita de
la marginea Iasului • Nu au niciun venit
si deseori raman fara mancare, zile
intregi • Povestea familiei este de-a
dreptul emotionanta •

Intr-un bordei de la marginea
comunei Grajduri, de vreo trei luni isi
duc viata patru suflete. Povestea lor este
una destul de complicata. De loc, Claudia
si Giorgica sunt de pe undeva de langa
Hirlau, insa soarta a facut ca ei sa
poposeasca cu doi copii in brate intr-o
casa parasita din comuna Grajduri.
Astfel, Claudia Georgescu, o tanara

mama in varsta de 20 de ani, si Giorgica
Balan, tatal copiilor, locuiesc de mai bine

de trei luni intr-o casa batraneasca ce sta
sa cada.

SSuuff lleettee cchhiinnuuii ttee!! DDooii ccooppii ii ssuunntt ccrreessccuuþþ ii îînnttrr--oo ccaassãã ppããrrããssii ttãã!!
ZZii llee îînnttrreeggii ssttaauu ffããrrãã mmâânnccaarree,, îîmmpprreeuunnãã ccuu ppããrriinnþþ ii ii lloorr

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

Copiii s-au îmbolnãvit din cauza mizeriei În
încãpere, dupã ce cu greu s-a deschis uºa, era un pat
ºi un frigider, iar sticla din geam a fost înlocuitã cu
o pungã de plastic. "Când am venit aici, soþul nu
lucra, nu aveaa bani ºi nu aveam unde sã mergem.
Din pat o tãiat soþul meu cã nu o încãput întreg.
Acuma, de când mai avem un copil, soþul doarme
pe jos, lângã pat, cã nu încãpem toþi patru în el",
spune Rebeca Gherebeneº. Copiii s-au îmbolnãvit
din cauza mizeriei. "Acum am ieºit din spital cu cel
mic. Au zis cã s-a îmbolnãvi din cauza condiþiilor.
Aici avem ºobolani pe casa scãrii", mai spune
femeia. "Fetiþa micã are douã luni ºi bãieþelul 1 an
ºi patru luni. Locuim într-un wc al Cupromului de
doi metri pãtraþi. Avem un frigider, un pat ºi hainele
le þinem acolo sus, cã n-am avut unde le pune", aratã
el spre o stinghie de deasupra capului unde sunt
împãturite câteva hãinuþe. Omul spune cã a avut
locuinþã socialã, dar, când imobilul a fost evacuat
pentru reabilitare, a fost evacuat ºi acum stã aici cu
familia. "De doi ani jumate stãm aici", completeazã
el. "În 2013, în martie, ne-au scos afarã pentru
reabilitarea imobilului. A fost reabilitat, dar acum
nu mai vor sã-mi dea înapoi apartamentul", spune
omul. "Nu ne putem spãla, nu putem gãti, aici a fost
un wc. Eu l-am scos de aici ºi mi-am adus un pat ºi
frigiderul", mai spune Alexandru Gherebeneº.
Afarã ºi în hol, pe câte o masã sunt expuse mai
multe mãrunþiºuri ca ºi pentru vânzare. Vederea
aparaturii de fotografiat ºi înregistrat, au stârnit
îngrijorare în rândul comercianþilor de ocazie, care
au trecut imediat la ameninþãri ºi au grãbit
"retragerea" presei.

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

Case bine întreþinute, locuitori la muncã ºi o ratã
a delincvenþei în cãdere liberã - în opt ani Laszlo
Bogdan, primar rom al unui mic sat unguresc, a
reuºit sã-ºi scoatã comunitatea din mizerie, punând
capãt stereotipurilor, relateazã luni AFP într-un
amplu reportaj, potrivit. Cserdi, o localitate de 430
de locuitori majoritar romi situatã în sud-vestul
Ungariei, încarna în urmã cu zece ani majoritatea
cliºeelor privind mizeria, inactivitatea ºi violenþa
care sunt folosite pentru portretizarea acestei
minoritãþi. 'Eram ca teroriºtii arabi locali, toatã
lumea se temea de noi', a spus Laszlo Bogdan, de
40 de ani, care a crescut în sat. O prejudecatã larg
rãspânditã în Ungaria, unde minoritatea romã, una
dintre cele mai importante din Europa, reprezintã
7% din cei zece milioane de locuitori, conform
Consiliului Europei, ºi are de suferit din cauza unui
nivel de trai sub medie, precum ºi din cauza unor
puternice discriminãri, scrie AFP.

Vocea Romilor

Alegerile parlamentare din
România se apropie, iar
candidaþii partidelor încearcã sã
facã tot posibilul pentru a obþine
cât mai multe voturi din partea
populaþiei care sã le permitã
apoi acciderea în Parlament.

Jurnalistul Rãzvan Zamfir de
la stiripesurse.ro a descoperit
ceea ce Ciprian Necula, fost
secretar de stat la Ministerul
Fondurilor Europene ºi actual
candidat PSD pentru un mandat
de deputat în Bucureºti, susþinea
în urmã cu doi ani cã denumirile
"România" ºi "român" sunt
nepotrivite ºi ar trebui schimbate.

O serie de declaraþii fãcute
în septembrie 2014 contureazã

un profil neaºteptat candidatului
PSD, incompatibil atât cu

sloganul "Mândru cã sunt
român", cât ºi cu "îndrãzneala

de a crede în România", la care
invitã social democraþii lui
Liviu Dragnea. Potrivit lui
Ciprian Necula, însãsi
denumirea de "român" ar trebui
schimbatã pentru a evita
confuziile cu etnia "romã" din
care face parte.

Candidatul PSD spunea într-
un interviu acordat celor de la
Kamikaze.ro despre avantajul
istoric, în ceea ce priveºte
numele,  pe care îl au "romii"
faþã de "români", dar ºi despre
obiceiul cãsãtoriei între copii,
care - susþine în premierã
Necula - ar fi preluat de
minoritari de la populaþia
majoritarã.

Un candidat PSD la alegerile parlamentare: Românii sã-ºi
schimbe numele, dacã nu vor sã se confunde cu romii
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Tibor Navracsics, comisarul UE
pentru educatie, cultura, tineret si
sport, a declarat: „Sistemele
educationale din Europa pot oferi
un ajutor esential in abordarea
unor chestiuni importante, precum
somajul persistent in randul
tinerilor si cresterea economica
lenta, cat si a unor noi
problematici, cum ar fi criza
refugiatilor. Dar educatia va juca
un astfel de rol numai daca se vor
obtine rezultate bune in acest
sector. In prezent, trebuie sa ne
asiguram, mai mult ca oricand, ca
educatia le permite tinerilor sa
devina cetateni activi,
independenti si sa isi gaseasca un
loc de munca motivant.”

Procentul prescolarilor romani care se
bucura de educatie si ingrijire pana la
inceperea invatamantului obigatoriu a

ramas constant in ultimii 4 ani (86,4%),
sub media europeana de 94,3%. Cu toate
acestea, este de asteptat ca participarea la
invatamantul prescolar sa creasca in
urmatorii ani, gratie introducerii
tichetului social pentru copiii din
familiile sarace. De asemenea, editia din
acest an a Monitorului european al

educatiei si formarii mentioneaza ca
ponderea absolventilor de studii
superioare din Romania a crescut in anul
precedent pana la 25,6% , astfel incat
aceasta este in prezent foarte aproape de
obiectivul national, dar este in continuare
una dintre cele mai scazute din UE, unde
se inregistreaza o medie de 38,7%.

RATA DE PÃRÃSIRE TIMPURIE
A ªCOLII CONTINUÃ SÃ
CREASCÃ ÎN ROMÂNIA

Peste 50 de romi au agitat
spiritele la "Urgenþe", dupã
ce un copil de 10 ani a fost
rãnit într-un grav accident

Peste 50 de oameni din satul Hancea, comuna Vereºti, au
dat buluc ieri la Unitatea de Primiri Urgenþe a Spitalului
Judeþean Suceava, panicaþi ºi foarte vehemenþi, dupã ce un
copil în vârstã de 10 ani din comunitatea lor a fost accidentat
de o autoutilitarã. Romii erau porniþi în principal pe ºofer, care
însã nici mãcar nu era la spital, iar gãlãgia provocatã de
numerosul grup a agitat spiritele, ºi aºa destul de încinse, pe
fondul aglomeraþiei de ieri din jurul prânzului de la Unitatea
de Primiri Urgenþe Suceava.

Cel puþin în primã fazã, medicii s-au simþit în nesiguranþã
din cauza agresivitãþii verbale a câtorva dintre oameni. Aceºtia
au acceptat în cele din urmã cã nu pot intra cu toþii sã-l vadã
pe copil, însã au refuzat sã plece, ore în ºir, rãmânând la UPU
Suceava. Romii au spus cã s-au adunat atât de mulþi pentru a
vedea ce se întâmplã cu copilul ºi nu li se pãrea nimic în
neregulã cã sunt atât de mulþi. O solidaritate deranjantã pentru
personalul medical, dar care din pãcate se repetã adesea atunci
când la spital ajunge o persoanã de etnie romã care are
probleme grave de sãnãtate.

În spaþiul public, se vorbeºte deseori
despre asistaþii sociali ai României, despre
cei care primesc venitul minim garantat,
alocaþia pentru susþinerea familiei sau
ajutoarele de încãlzire pe perioada iernii.

Însã în ciuda faptului cã beneficiile
sociale sunt acordate constant de ani de zile,
Institutul Naþional de Statisticã anunþa anul
trecut cã rata sãrãciei relative în România
este de 25,4%, în timp ce Eurostat calcula, în
anul 2014, cã aproximativ 40% dintre
cetãþenii þãrii sunt în risc de sãrãcie.

În judeþul Dâmboviþa, de exemplu, 25%
din cei care beneficiazã de venitul minim
garantat primesc acest ajutor de peste 10 ani.

Conceput, teoretic, pentru a-i ajuta pe
oameni sã depãºeascã un moment dificil,

venitul minim garantat nu le-a schimbat
viaþa. A devenit parte din modul lor de viaþã.

Teleorman, judeþul cu cel mai mare procent de asistaþi
social din România. Ministrul Muncii: Acolo a existat o mai
mare uºurinþã în a defini persoanele ca fiind asistate social

Viaþa unor tineri romi care vor sã
devinã doctori a fost documentatã printr-
o serie de fotografii, publicate într-un
articol pe site-ul Bored Panda.

Petruþ Cãlinescu, un fotograf român,
a surprins în imagini viaþa unor tineri
romi care muncesc ºi învaþã sã devinã
doctori.

În cadrul programului "O generaþie
de specialiºti romi în domeniul medical",
sprijinit de Fundaþia Roma Education
Fund România, tinerii romi au gãsit
susþinerea necesarã pentru a-ºi dezvolta o

carierã în domeniul sãnãtãþii.
Pe lângã bursele oferite de

fundaþie, tinerii romi au primit
ºi îndrumarea mentorilor în
ºcoli postliceale sau
universitãþi, dar ºi în timpul
programelor de rezidenþiat.

În cadrul expoziþiei "Eu
sunt doctor rom", Petruþ
Cãlinescu i-a prezentat pe
studenþii romi în timp ce îºi
desfãºurau activitatea în
spitalele din România.

VViiaa þþaa aa zzeeccee tt iinneerr ii rroommii ccaarree
ssee pprreeggããtteesscc ssãã ddeevv iinnãã mmeeddiicc ii

NONDISCRIMINAREA –
UN SUBIECT CARE 
NE PRIVEªTE PE TOÞI

Proiectul „Educatia fara discriminare e si treaba mea!”
implementat de Centrul de Resurse Juridice isi propune sa
contribuie la cresterea vizibilitatii si relevantei dezbaterii
publice in jurul manierei in care copiii sunt educati in
scoala din perspectiva nediscriminatorie si pentru cresterea
incluziunii educationale a celor vulnerabili. Incurajand
participarea tuturor actorilor relevanti, inclusiv a
reprezentantilor celor vulnerabili sau a celor din domeniul
social de care depinde si incluziunea educationala a
copiilor vulnerabili, vor fi cartografiate sursele excluziunii
si propuse solutii concrete. Folosind o campanie media,
proiectul tinteste si spre o constientizare a publicului larg
ca educatia incluziva si nediscriminatorie este un subiect
ce ar trebui sa-i intereseze pe toti.



5DiverseAnul IV • nr. 280
25 noiembrie 2016

Un scandal izbucnit luni în comunitatea
de romi de la Mironu - Valea Moldovei,
ca multe alte evenimente de acest fel
din acest sat, i-a pus la grea încercare
pe trei poliþiºti din localitate, aceºtia
fiind atacaþi în timp ce încercau sã-l
imobilizeze pe unul dintre cei care se
manifestau recalcitrant. 

Unul dintre poliþiºti, ºeful de post de la
Valea Moldovei, a reclamat cã a fost
îmbrâncit ºi lovit, depunând reclamaþie sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de ultraj.
Acelaºi poliþist a mai fost victimã într-un alt
caz de ultraj, în comunitatea de romi de la
Pãltinoasa, în urmã cu câteva luni de zile. În
urma acelei agresiuni, principalul autor a fost
condamnat la închisoare cu executare.

Spiritele s-au încins în timp ce
poliþiºtii încercau sã încãtuºeze un

localnic
Revenind la ce s-a întâmplat la începutul

acestei sãptãmâni, luni, în jurul orei 13.00,

poliþiºtii de la Postul local Valea Moldovei
au fost sesizaþi de o femeie din Mironu, care
a reclamat cã este victima cumnatului sãu,
Vasile Plai, care face scandal ºi îi aruncã cu
pietre în maºinã. Aºa cum se întâmplã la
Mironu, la scurt timp dupã sosirea
poliþiºtilor la faþa locului s-au adunat
numeroºi localnici, rude cu persoana care a

fãcut reclamaþia, dar ºi cu cumnatul sãu. La
un moment dat, poliþiºtii au vrut sã-l
încãtuºeze pe un bãrbat care se manifesta
agresiv. A fost momentul în care un alt
bãrbat a sãrit în apãrarea "victimei",
spiritele degenerând. Poliþiºtii au fost
nevoiþi sã facã apel la forþã, astfel cã romii
reclamã cã au fost ºi ei agresaþi.

Un poliþist, victimã a
agresiunii romilor pentru a
doua oarã în câteva luni

P r o c u r o r i i
DIICOT au
dispus, ieri,
reþinerea pentru
24 de ore a patru
romi pentru trafic
de minori,
e x p l o a t a r e a
cerºetoriei ºi
folosirea unui
minor în scop de
cerºetorie.

Î n t r e a g a
operaþiune se desfãºura pe teritoriul Bistriþei, copiii folosiþi, care erau
racolaþi chiar din sânul familiei, fiind cazaþi în corturi improvizate, la
marginea oraºului.

"Începând cu vara anului 2016, inculpaþii Moldovan Viorel Costel ºi
Lingurar Laura au recrutat, transportat ºi adãpostit în corturile
improvizate de la marginea municipiului Bistriþa doi minori, în vârstã de
3 ºi respectiv 5 ani, nepoþii acestora, în scopul exploatãrii prin obligarea
la practicarea cerºetoriei în beneficiul lor ºi au oferit foloase pãrinþilor
minorilor, respectiv inculpaþilor Lingurar Florentina ºi Lingurar Petricã,
care îi însoþeau în locaþiile în care cerºeau", precizeazã procurorii
DIICOT.

De parcã nu era suficient, romii s-au folosit în vara acestui an ºi de
fiul natural al lui Moldovan Viorel Costel, un tânãr de 33 de ani, cu
dizabilitãþi fizice, care a fost ºi el trimis la cerºit.

Cei patru au fost propuºi pentru arest preventiv. Cei doi minori
exploataþi au ajuns într-un centru de protecþie din judeþul Cluj.

Vocea Romilor

Alegeri parlamentare 2016: 
S-a stabilit ordinea in 
care vor aparea partidele pe
buletinele de vot

Urmatoarele pe buletinul de vot sunt partidele
politice neparlamentare si aliantele politice ori
electorale dintre acestea, in ordinea stabilita prin
tragere la sorti: Partidul Ecologist Roman (PER),
Partidul Romania Mare (PRM), Partidul Socialist
Roman (PSR), Uniunea Salvati Romania (USR),
Alianta Noastra Romania (ANR), Partidul
Miscarea Populara(PMP), Partidul Romania
Unita (PRU).

Apoi pe liste se afla organizatiile cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale: Uniunea
Croatilor din Romania, Forumul Democrat al
Germanilor din Romania, Uniunea Polonezilor
din Romania, Uniunea Democrata Turca din
Romania, Federatia Comunitatilor Evreiesti din
Romania, Uniunea Democrata a Slovacilor si
Cehilor din Romania, Uniunea Elena din
Romania, Asociatia Macedonenilor din Romania,
Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania,
Uniunea Sarbilor din Romania, Uniunea
Culturala a Rutenilor din Romania, Asociatia
Liga Albanezilor din Romania, Asociatia
Italienilor din Romania – RO.AS.IT, Uniunea
Armenilor din Romania, Asociatia Partida
Romilor “PRO-EUROPA”, Uniunea Bulgara din
Banat – Romania.

Dezrobirea romilor nu s-a
incheiat

Secretarul de stat in Ministerul Fondurilor
Europene Ciprian Necula, militant pentru
drepturile romilor, a declarat luni, ca miscarea
roma trebuie sa regandeasca un mecanism de
reprezentare politica, dupa implicarea deputatilor
romi Madalin Voicu si Nicolae Paun in cazul
“dramatic” in care sunt suspectati de coruptie si
frauda cu fonduri europene. Necula a mai afirmat
ca procesul de dezrobire a romilor din Romania
nu s-a incheiat inca.

Pe scurt

Cruzimea de care au
dat dovadã 4 romi: Au
scos la produs doi
copilaºi de 3 ºi 5 ani

BBããnneell NNiiccoo ll ii þþãã eess ttee ttaa ttãã
ppeenntt rruu 6600 ddee ccooppii ii !! GGeess ttuu ll
ddee OOMM mmaarree ffããccuu tt ddee
ffooss ttuu ll jjuuccãã ttoorr aa ll SS ttee llee ii

Fost jucãtor al Stelei ºi al echipei naþionale, Bãnel Nicoliþã se
pregãteºte sã revinã pe terenul de fotbal din luna ianuarie. 

Pânã atunci, Nicoliþã se antreneazã la o micã echipã de
provincie - FC Boureni -, unde are grijã ºi de antrenamentele
grupelor de copii.

Totodatã, fotbalistul le oferã micuþilor ºi o masã caldã celor
mici.

"La antrenamente vin copii foarte sãraci, care venind aici au
o masã caldã, lucru care mã bucurã ºi mai mult, pentru cã reuºesc
sã fac ceva pentru ei. Am cumpãrat o grãdiniþã în care am 60 de
copii. E o responsabilitate în plus, însã mã bucur, am ºi eu fetiþa
acolo. Îmi plac copiii foarte mult, acum am grijã de 60 de copii",
a spus Bãnel Nicoliþã pentru Liberatea.

Bãnel Nicoliþã ºi soþia lui, Cristina, cu care s-a însurat în vara
anului 2014, au împreunã o fetiþã, în vârstã de trei ani, iar anul
trecut au devenit din nou pãrinþii unei fetiþe.
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Membrii Consiliului Locala Baia
Mare ºi-a dat, miercuri, acordul
pentru amplasarea mai multor
locuinþe modulare destinate
persoanelor defavorizate, în zona
esticã a oraºului. 

Inþial, consilierii locali au luat în calcul
amplasarea temporarã unui grup de
locuinþe modulare în locurile cunoscute
sub denumirea Craica ºi Iazului, locuite
majoritar de etnici romi, însã procedura de
obþinere a avizelor ar fi durat prea mult
timp, motiv pentru care s-a ales o zonã a
oraºului mult mai bine conectatã la
utilitãþile publice (drum de acces, apã-
canalizare-energie electricã, transport
urban). " Locuinþele sociale pentru cele 50
de familii vor fi amplasate într-un singur
loc pentru cã avem relativ uºor acces la o
serie de facilitãþi, îndeosebi utilitãþi publice.
E doar o situaþie temporarã, pânã la gãsirea
unei soluþii adecvate. Încercarea noastrã de
amplasare a locuinþelor modulare pe

Craica, de exemplu, ar îngreuna situaþia,
plus cã obþinerea unor avize ar putea dura
aproape 12 luni de zile. Aºa cã am decis cã
locul cel mai potrivit e pe strada Arieºului,
situat în estul oraºului", a spus directorul
Serviciului Protecþie ºi Asistenþã Socialã
din cadrul Primãriei Baia Mare.

Administraþia municipiului Baia Mare
cautã soluþii optime pentru 'spargerea' aºa
numitelor "pungi de sãrãcie" situate la
periferia oraºului, terenuri ocupate în
majoritate de romi nomazi, care ºi-au
construit case din carton ºi chirpici, cum
sunt cele de pe malul pârâului Craica. 

Primãria Baia Mare va
amplasa locuinþe modulare
pentru 50 de familii 
sãrace în estul oraºului

CARTIER pentru ROMI
la ieºirea din Constanþa

Consilierii locali municipali ºi-au dat, astãzi, în ultima
ºedinþã din actualul mandat, acordul pentru obþinerea de la
MApN a unui teren de 5 hectare pentru construirea
"Centrului de incluziune socialã Palas", din extremitatea
vesticã a Constanþei. Proiectul de hotãrâre privind solicitarea
cãtre Guvernul României de emitere a unei hotãrâri pentru
transmiterea imobilului situat în Constanþa, zona Palas, din
domeniul public al statului ºi administrarea Ministerului
Apãrãrii Naþionale, în domeniul public al municipiului
Constanþa ºi administrarea Consiliului Local Municipal, a
fost aprobat în unanimitate. Discuþiile primarului interimar
Decebal Fãgãdãu, iniþiatorul proiectului, cu oficialii de la
Apãrare ar fi fost purtate în mai multe rânduri.

"Municipalitatea va avea la dispoziþie un teren de 5
hectare astfel încât Palas, o zonã cu probleme mai mari decât
în restul oraºului, sã beneficieze de includerea într-un proiect
cu finanþare europeanã", a explicat Decebal Fãgãdãu. Deºi
evitã sã spunã cã la ieºirea din Constanþa spre Autostrada
Soarelui, între strada Celulozei ºi  oseaua Industrialã se va
ridica un cartier al romilor, primarul interimar pare convins
cã "vom construi un centru pilot de incluziune socialã, nu
numai locuinþe sociale pentru cei care astazi locuiesc fãrã act
legale, dar ºi centru în care ei sã-ºi cultive tradiþiile".

Vulcan: "Distracþie" cum nu a mai fost
de mult la intrarea în Colonia de Jos

Ceea ce s-a
petrecut, duminicã
seara, în preajma
barierei CFR de pe
drumul care duce
în Colonia de Jos a
Vulcanului nu a
fost nicidecum
rãfuialã între gãºti,
cum s-a auzit
iniþial. ªi nici
vorbã despre vreo
reglare de conturi. 

A fost o
altercaþie de care au profitat câþiva bãieþi serioºi din
colonie, aºa, ca sã mai iasã din monotonia traiului
de zi cu zi dus între vagoanele cu cãrbune staþionate
pe calea feratã ºi cãratul acasã al sacilor plini cu
cãrbune. Pare-se cã oamenii nu au mai avut de mult
parte de o asemenea distracþie, aºa cã nu au scãpat
ocazia, ca s-o facã de pominã cu arsenalul din
dotare. Cu lopeþi, astea fiind uneltele de care nu se
despart uneori nici în ziua rânduitã ca fiind de
odihnã. Distracþia terminatã la spital ºi la poliþie ar
fi pornit de la ceea ce i s-a cãºunat unui bãrbat în
toatã firea pe un puºtan care, în jurul orei nouã
seara se ducea acasã, în colonie.

Omului i s-a pãrut  cã bãiatul, vãzându-l un pic
luat de alcool, i-ar fi adresat altfel de cuvinte decât
un respectuos "Bunã seara!". Salut pe care, dacã-l
auzi în zona asta a Vulcanului, chiar cã te poþi
considera norocos ºi plin la maximum de respect. 

Sunt doctor rom

Adina, Alina, Andreea, Andrei, Carmen, Cãtãlin, Corina,
Cristian, Daniel ºi Sorin au ales sã înveþe o viaþã întreagã sã îi
vindece pe ceilalþi. Ei sunt doar zece dintre tinerii romi care
studiazã în domeniul medicinei ºi care au obþinut burse
academice în cadrul Roma Health Scholarship Program.
Fotograful Petruþ Cãlinescu a documentat activitatea lor din
spitale timp de 4 luni, oferind o perspectivã ineditã despre tinerii
romi de astãzi.Timp de douã sãptãmâni, pânã pe 30 octombrie,
fotografiile circulã în Bucureºti, de la staþia Pipera pânã la staþia
Berceni, într-un metrou expoziþie. Vineri, 28 octombrie,
începând cu ora 18:00, fotografiile vor fi expuse la Meºteshukar
Butiq, în strada Edgar Quinet nr. 7, Bucureºti în cadrul unui
eveniment deschis tuturor. Petruþ Cãlinescu, fotograf: "Fiecare
din cele zece vizite în diferite spitale din þarã m-a lãsat cu o
impresie confuzã: de furie ºi deznãdejde în faþa condiþiilor
materiale, dar ºi de speranþã datã de entuziasmul tinerilor
medici. Am tot respectul pentru ei, care îºi sacrificã cei mai
frumoºi ani din viaþã, încercând sã aducã o schimbare."

C M Y K

Þiganul care ºi-a fãcut casã dupã
modelul judecãtoriei unde a fost
condamnat la închisoare. A schimbat
doar frontispiciul

La Buzescu, o
comunã cu 4.000 de
locuitori ºi zeci de
palate þigãneºti,
troneazã pe ºoseaua
principalã copia fidelã
a Judecãtoriei din
Caracal. A fost ridicatã
de Dan Finuþu, unul
dintre cei mai bogaþi ºi
controversaþi romi din comunã. Ambiþia acestuia a fost sã-ºi facã
locuinþã dupã modelul primei instanþe care l-a condamnat la
închisoare. Finuþu a murit în 2012, dar celebra sa casã a rãmas una
dintre curiozitãþile zonei.Buzescu este o comunã din Teleorman,
cunoscutã în întreaga þarã datoritã opulenþei palatelor þigãneºti care
sunt înºirate pe ºoseaua principalã, pe o distanþã de aproape un
kilometru. În centrul localitãþii se aflã o bisericã unicat în þarã, cu
patru intrãri identice, însã ºoferilor care strãbat DE 70 privirea nu le
este atrasã de lãcaºul de cult, ci de imensa clãdire din apropiere care
seamãnã izbitor cu Judecãtoria din Caracal. Dintre toate palatele din
comunã, cea care atrage cele mai multe priviri este casa rãposatului
Dan Finuþu, unul dintre cei mai bogaþi ºi mai controversaþi romi pe
care i-a avut comunitatea de la Buzescu.   Ca ºi restul romilor înstãriþi
din comunã, Finuþu a fãcut, oficial, o avere impresionantã din
vânzarea de metale feroase ºi neferoase. Din cauza afacerilor la limita
legii, la sfârºitul anilor '90 celebrul interlop a ajuns în faþa instanþei.
Procesul sãu s-a desfãºurat la Judecãtoria din Caracal.   

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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Panica printre tiganii din Strehaia,
somati sa-si plateasca datoriile catre
stat. Altminteri, autoritatile le vor pune
sechestru pe case si masini.

Tiganii sar ca arsi si spun ca nu mai au
aurul de altadata. Datoriile insumeaza 15
milioane de lei, dar, din pacate, situatia e
departe de a fi rezolvata. Si chiar daca ar
scoate palatele tiganesti la licitatie, statul
nu ar recupera mare lucru.

“Ia, uita-te dumneata cat am de plata!
153.675 de lei. Pai, de unde?”, este
indignata o femeie.

Mandra nu mai are liniste de cand a
fost anuntata ca i se va pune sechestru pe
vila pe care a ridicat-o din greu cu
barbatul ei din, spune ea, cositorie. Acum
femeia e vaduva si spune ca nu are cum sa
plateasca darile la stat pentru casa pe care
o numeste ea cu “trei camere”.

Reporter: Cate camere aveti?
Mandra: Trei. Am facut-o cu

ciocanul… Sa vina sa puna picioare si sa
o ia.

Disperare exista si in alte palate din
Strehaia. Tiganii spun ca nu mai fac banii
de altadata.

“Au zis ca vin si imi pun sechestru.
Pai, eu din ce sa o platesc? Eu nu am bani,

eu am probleme cu inima, barbatul mi-a
murit… Ce sa mai imi ia?! Au zis ca imi
iau si masina asta? Noi avem case de
acum 30 de ani cand faceam banul cu
ciocanul”, isi varsa oful o tiganca.

Sunt 500 de datornici in Strehaia, cu
datorii totale la stat de 15 milioane de lei.

Peste 500 de ÞIGANI din Strehaia ameninþaþi
cu sechestrul pe palate pentru datoriile la stat:
“Am facut palatele “cinstit” dar nu avem bani.
Avem cu inima, avem cu astmu’... de unde sã
mai avem bani? Umblãm dupã fer”

C M Y K

Vocea Romilor

Anchetã într-o familie de romi
din Iaºi care refuzã sã îºi
interneze copilul bolnav de
pneumonie ºi malnutrit

Caz incredibil într-o comunitate de romi din
judetul Iaºi. Pãrinþii unui copil de trei ani, bolnav de
penumonie ºi malnutrit refuzã sã meargã cu el la
spital. Autoritãþile au încercat fãrã succes sã
convingã familia sã urmeze recomandarea
medicului de familie. Reprezentanþii Direcþiei
pentru Protecþia Copilului spun cã vor fi nevoiþi sã
îl ia pe minor în plasament de urgenþã dacã pãrinþii
nu-l duc la spital. Consilierul pe problemele romilor
din cadrul Prefecturii Iaºi a promis cã încearcã sã
rezolve cazul. DGASPC Iaºi a demarat o anchetã
dupã ce o femeie de 38 de ani, din Lunca Cetãþuii,
a ajuns la medicul de familie în stare avansatã de
ebrietate, intenþia fiind de a cere consult de
specialitate ºi medicaþie pentru fiul sãu, care este
rãcit. În momentul în care medicul a solicitat
sprijinul unui echipaj medical al Ambulanþei pentru
a transporta copilul la Spitalul de Pediatrie din Iaºi,
femeia a fãcut scandal.

„Femeia te ridicã, Femeia te
coboarã”

"Femeia te ridica, Femeia te coboarã". Te ridica
in Rai atunci cand cunoaºte fericirea. Te coboarã in
Iad atunci cand nu o meriþi.Iar daca nu ti-a fost bine
cu ea, s-ar putea sa iti fie mai bine fara ea. S-ar
putea. Cel puþin, ei ii va fi mai bine fara tine. Fara
doar si poate.Femeia nu se iubeste cu pauze si nici
cu degetul pe butonul    Femeile nu sunt maºini de
facut sex. Asa cum nici bãrbaþii nu ar trebui sa se
erijeze in tauri comunali. Unii au coarnele tocite iar
alþii obosesc prea repede. Exista si femei care nu
înºalã. Greu de crezut, nu? Nu toate sunt niste
panarame.    Pentru ca atunci cand te-ai oprit din
iubit, ai apãsat inconºtient butonul de stop. Iar cand
pui stop, aºteaptã-te sa pierzi din privirea senina a
femeii de langa tine. Sa pierzi din gustul fraged al
trupului De buzele dulci si cãrnoase ce vor uita sa
mai sãrute chipul tau, de cuvintele alintate si parca
ascunse in ecoul singurãtãþii si de fiorii unui
întârziat suspin al fiintei.Femeia care a încetat sa te
iubeascã se evapora din amprenta inimii tale si se
scurge inevitabil printre urmele rãmase in amintirile
clipelor împãrtãºite in doi. Sãrut-o, preþuieºte-o si
iubeste-o. Altminteri, te vei uita paralizat de pe
margine, cum altcineva ii va oferi toate aceste
lucruri. Fereºte-te din calea unei femei care a încetat
sa mai iubeascã! Va parjoli pãmântul, isi va înghiþi
amintirile si tot nu se va uita inapoi!

Pe scurt

REVOLUÞIE A
MAMELOR RROME

Un copil,
îndrãgostit de
jazz manuº ºi
fan al marelui
F l o r i n
N i c u l e s c u ,
posteazã o
fotografie cu un
CD al

maestrului sãu spiritual. Iar acesta îi rãspunde, cu modestia
marilor artiºti, încurajându-i paºii: ,va   doresc putere de
muncã ºi înþelegerea necesarã pentru a putea studia profund
vioara. scripca si tanbalu   Mai întîi (dupã umila mea pãrere)
ar trebui sã aprofundezi tehnica clasica a instrumentului.
Acest lucru o sã te oblige pentru a studia ºi muzica clasicã,
repertoriu care este indispensabil pentru a aprofunda tehnica
instrumentului.

"BALADÃ" A CULTURII SPIRITUALE RROME
Anii mei ºi tinereþea, uite, Doamne, cum se duc
E pãcat, Doamne, de mine, de tânãr sã vin la Tine
Anii mei ºi tinereþea, au zburat ca pasãrea,
Cum sã fac ºi cui sã-i cer, înapoi sã mi-i mai dea
Fii tu om frumos pe lume, sã ai numai gânduri bune,
Si poartã mereu cu tine, sã-înveþi tot ce-þi face bine
………………………………………………………
Hop thai diri, diri, da, hop thai diri, diri, da, 
Hop thai diri, diri, da, hop thai diri, diri, da.

GATA CU POMANA! Ajutoarele
sociale se vor da numai contra
muncã în folosul comunitãþii

Consiliul Local
al Sectorului 5 din
Bucureºti a decis sã
nu mai acorde
ajutoare sociale
persoanelor apte de
muncã decât dacã
acestea presteazã
muncã în folosul
comunitãþii.

"Primul lucru
foarte important e cã nu mai acordãm niciun ajutoare sociale persoanelor
care nu au domiciliul sau reºedinþa în mod legal pe raza Sectorului 5. ªi al
doilea lucru foarte important este cã toate persoanele capabile de muncã ºi
care primesc ajutor social, sã presteze muncã în folosul comunitãþii, dacã
nu sunt angajate.

Pentru cã mi se pare normal dacã omul care plãteºte taxe ºi impozite te
ajutã sã trãieºti, este normal ca tu, membru al comunitãþii, sã te integrezi,
sã oferi, la rândul tãu, ceva comunitãþii. Nu e nicio ruºine sã munceºti, sã
mãturi în faþa unei ºcoli sau sã tai gardul viu, sau sã ajuþi copilul sã se joace
în niºte condiþii mai decente", a declarat Daniel Florea, primarul Sectorului
5, la finalul ºedinþei de consiliu.

Acesta a mai spus consilierilor locali cã doreºte astfel sã ajute
persoanele fãrã posibilitãþi sã se reintegreze social ºi sã îºi recapete stima
de sine.

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.
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Ministrul francez de interne nãruie
speranþele romilor din Franþa. Manuel
Valls spune înr-un interviu cã
"dezmembrarea taberelor de romi va
continua câtã vreme existã o decizie a
justiþiei în acest sens".

O declaraþie ce vine dupã una
similarã  fãcutã zilele trecute în faþa
Senatului. Motiv deci de îngrijorare
pentru asociaþiile de romi din Franþa. Un
adevãrat duº rece pentru romii din
Franþa. Mai toate asociaþiile care se
ocupã de soarta lor se aratã îngrijorate
de declaraþiile ministrului francez de
interne. Colegilor noºtri de la radioul
Europe 1 Manuel Valls le-a spus cât se
poate de rãspicat:

Prefecþii au drept misiune sã
demoleze taberele de romi deîndatã ce
apare o decizie a justiþiei în acest sens.

Lucrurile sunt deci foarte simple, clare,
pentru o problemã care este extrem de
complicatã ºi care trebuie sã-ºi gãseascã
mai întâi soluþia la nivel european ºi în
þãrile de origine ale acestor romi unde
adesea ei sunt stigmatizaþi ºi chiar
hãituiþi.

Nu pot deci admite - cu atât mai mult
când existã o decizie de justiþiei - ca în
aceste tabere sã persiste probleme
sanitare care devin insuportabile. Deci,
da, de fiecare datã când va exista o
decizie judiciarã va exista ºi demolare
de tabere. E vorba deci de a aplica o
politicã fermã ºi totodatã respectuoasã
faþã de legislaþie.

Încã de sãptãmâna trecutã în faþa
comisiei de legi din Senat acelaºi
Manuel Valls se declara "îngrijorat de
concentrarea de persoane în anumite
tabere din Lyon, Lille sau din regiunea
parizianã". Condiþii în care ministrul
francez de interne îºi anunþa intenþia de
a demola o serie de astfel de aºezãminte
provizorii în care se adunã uneori mii de
romi veniþi de cele mai multe ori din
România ºi Bulgaria.

Asociaþiile de romi din Franþa, în alertã

SC  APAVIL  SA a desfãºurat
sãptãmâna trecutã o serie de activitãþi
în municipiul Drãgãºani ºi în comuna
Prundeni.

AVARII REZOLVATE.  A fost
remediatã o avarie la reþeaua de apã la
blocurile H ºi Rusidava.

PROBLEME PUNCTUALE . Au fost
realizate o serie de lucrãri punctuale :            

-  s-au verificat ºi s-au curãþat cãminele
de racord ale scãrilor de bloc, subsolurile
blocurilor, rigole ºi guri de scurgere; 

- s-au finalizat lucrãrile de remediere
canalizare la blocul ANL;

- au fost executate lucrãri de înlocuire a
coloanelor pentru ape menajere la blocul
L11, sc. A;

- s-a verificat ºi s-a refãcut acostamentul
la blocurile de pe strada Aleea Trandafirilor;

- s-au executat lucrãri de ridicare a
capacelor pentru cãminele de canalizare din

strada Traian;
- s-au montat 4 stâlpi pentru iluminat

exterior ºi camere de luat vederi la STAP
Nr. 2 Olt;

- au continuat lucrãrile pentru realizarea
contorizãrii scãrilor de bloc;

- s-a urmãrit în permanenþã funcþionarea
echipamentelor la toate staþiile de pompare
apã din cadrul Sectorului Drãgãºani(
municipiul Drãgãºani ºi Comuna Prundeni),
precum ºi la staþia de epurare din Drãgãºani
ºi staþiile de repompare din Prundeni ;

- au fost verificaþi parametrii apei
potabile furnizate în Sistemul Drãgãºani ºi
Sistemul Prundeni ca ºi ai apei menajere
epurate descãrcate în Contracanalul Olt.

APOMETRE VERIFICATE SI
MONTATE. Tot în cursul sãptãmânii
trecute, au fost verificate ºi înlocuite 64 de
apometre la blocuri ºi la case, acolo unde
acestea nu corespundeau din punct de
vedere  metrologic sau erau deteriorate,
totodatã montându-se ºi un numãr de 7
cãmine de apometru.

ASISTENÞÃ TEHNICÃ. A fost
asiguratã în continuare asistenþã tehnicã la
Staþiile de apã nr. 1 Rudari ºi nr. 2 Olt,
precum ºi la Staþia de Epurare Drãgãºani, cu
ocazia efectuãrii lucrãrilor care privesc
"Extinderea ºi reabilitarea reþelelor de apã ºi
apã uzatã în aglomerarea Drãgãºani", din
cadrul proiectului "Extinderea ºi reabilitarea
infrastructurii de apã ºi apã uzatã în judeþul
Vâlcea".

Activitate intensã la Apavil Centru Sud

Francois Hollande a participat la o
ceremonie in memoria romilor si
nomazilor internati in lagarul
Montreuil-Bellay, in timpul regimului
de la Vichy si pana in 1946.

“A venit ziua in care trebuie spus
acest adevar”, a spus presedintele
francez. “Republica recunoaste
suferinta acestor nomazi care au fost
internati si admite ca responsabilitatea
sa este mare in aceasta drama, a
adaugat el.

De asemenea, seful statului a pledat
pentru ca livretul pe care nomazii din
Franta au obligatia sa il prezinte
autoritatilor sa fie abrogat. “Pentru ca
nomazii sa fie cetateni ca ceilalti,
francezi cu drepturi depline”, a

subliniat el.
Este prima data cand un presedinte

francez recunoaste responsabilitatea
Hexagonului pentru sutele de crime

din lagarul de concentrare Montreuil-
Bellay, unde au fost internati circa
6.000 de nomazi, dintre care 2.000 de
romi

Francois Hollande a recunoscut
responsabilitatea Parisului pentru internarea
forþatã în lagãre a mii de romi

Guvernul suedez nu
interzice cerºetoria, dar
ia mãsuri faþã de
imigranþii din România

Suedia nu va interzice cersetoria, dar va introduce un
pachet de masuri menit sa limiteze numarul imigrantilor
vulnerabili veniti din UE, in special din Romania, pentru a
cersi pe strazile oraselor suedeze. Ministrul suedez al
Justitiei si Imigratiei, Morgan Johansson, a anuntat miercuri
ca Guvernul analizeaza o noua lege care sa le interzica
oamenilor sa profite de cersetori, similara legislatiei menite
sa pedepseasca proxenetismul. “In prezent nu este interzis
sa faci bani din exploatarea cersetorilor”, a declarat
ministrul suedez. El a exclus o interdictie mai generala care
sa impiedice persoanele vulnerabile sa ceara bani pe strazile
din Suedia, dar a adaugat ca sunt trei lucruri pe care
Guvernul nu este pregatit sa le accepte: “Daca oamenii care
cersesc sunt folositi sau exploatati, daca apar spontan sute
de tabere pe domeniul public, privat sau municipal si daca
cei care cersesc sunt hartuiti sau agresati”.Regner a declarat
ca Romania, de unde vin majoritatea cersetorilor, ar trebui
sa isi asume responsabilitatea pentru numarul mare de
imigranti din tarile scandinave. “Am semnat un acord care
se concentreaza pe drepturile copiilor si femeilor si pe
prosperitate. Ceea ce facem in prezent este sa reunim un
grup de lucru din ambele tari care sa se intalneasca dupa
incheierea verii. Dupa aceea vom veni cu un plan de actiune
concret”, a declarat ea. Opozitia de centru-dreapta a cerut
anterior Guvernului sa interzica cersetoria pe strazile din
Suedia si sa ofere municipalitatilor dreptul de a evacua
taberele in care s-au instalat mii de imigranti europeni.
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Autoritãþile locale din
Focºani ºi peste o sutã de
reprezentanþi ai comunitãþii
rome din municipiu s-au
întâlnit astãzi, în sala de
ºedinþã a Primãriei, cu
facilitatorii ROMACT, care
deruleazã un program la
Focºani în sprijinul acestei
etnii.

Comunitatea romã din
Focºani a fost selectatã de
Comisia Europeanã ºi Consiliul
Europei, iar ROMACT pune la
dispoziþie un expert care sã ajute
primãria în identificarea
problemelor romilor. "Este un
program, nu este un proiect. Noi
nu facem angajãri, nu dãm bani,
nu dãm case, nu facem formãri
profesionale. Asigurãm un
expert care este plãtit de

Comisia Europeanã, în oraºul
Focºani, care va veni
sãptãmânal aici sã poarte
discuþii cu domnii din Primãrie
ºi cu dumneavoastrã. Noi îi
ajutãm sã acceseze fonduri
europene sã rezolve problemele
dumneavoastrã ºi pentru asta
avem nevoie de sprijinul
comunitãþii. Va fi o activitate

voluntarã, ca sã aveþi beneficii
ulterioare", a precizat Dora
Mãrgãrit, coordonator experþilor
ROMACT în România.
Expertul desemnat pentru
Focºani le-a spus
reprezentanþilor romilor cã vor
trebui sã colaboreze în aceastã
activitate, pentru identificarea
problemelor pe care le au.

"Venim noi la dumneavoastrã ºi
vã cerem sã vã implicaþi ºi sã
transpunem problemele
dumneavoastrã nu numai pe
hârtie, ci ºi în practicã. Timp de
doi ani sperãm sã ajutãm
primãria sã implementeze
proiecte în ajutorul
dumneavoastrã. Voi veni de
douã ori pe sãptãmânã la discuþii
cu comunitatea. Va fi o  muncã
de echipã, pentru cã eu nu pot
veni de la Bucureºti sã spun
primãriei ce probleme aveþi
dumneavoastrã fãrã sã discutãm.
Vom face întâlniri separate, atât
cu autoritãþile locale, cât ºi cu
dumneavoastrã, apoi facem
întâlniri comune sã rezolvãm
problemele concrete", a spus
Poliana Cãtãlin, facilitator al
Programului ROMACT pentru
Vrancea.

Un expert plãtit de Comisia
Europeanã va fi prezent sãptãmânal
la Focºani pentru a identifica
problemele comunitãþii rome

Parlamentul slovac a votat  un amendament privind
interzicerea patrulelor anti-romi în trenuri, iniþiate de un partid de
extremã dreapta intrat în Parlament dupã alegerile legislative din
martie. Parlamentul a adoptat amendamentul la legea cãilor ferate
la iniþiativa guvernului de coaliþie a prim-ministrului de stânga
Robert Fico, acesta interzicând prezenþa în trenuri a altor patrule
decât cele de poliþie.

Deputaþii au adoptat amendamentul cu 98 de voturi pentru, 21
împotrivã ºi 20 de abþineri. "Este o evoluþie pozitivã", a declarat
Grigorij Meseznikov, responsabil din cadrul Institutului pentru
afaceri publice (IVO), un centru de analize ºi de cercetãri de la
Bratislava. "Nu putem accepta sau tolera activitãþile care vizeazã
intimidarea minoritãþii rome. Vom vedea dacã autoritãþile vor fi
în mãsurã sã aplice decizia", a adãugat el. Membrii Partidului
Popular Slovacia Noastrã - Kotleba (LSNS, opoziþie) au început
sã patruleze în trenurile din Slovacia în aprilie, dupã ce un
adolescent de 16 ani a agresat o tânãrã de 21 de ani pentru a-i fura
portofelul într-un tren.

Vocea Romilor
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Integrarea ºi discriminarea
romilor în Uniunea Europeanã.
Ciprian Necula, antropolog: "De
ce exportãm problema dacã
este una pur româneascã?

La Adevãrul Live jurnalista Diana Rusu a discutat împreunã
cu sociologul Darie Cristea, jurnalistul ºi bloggerul adevarul.ro,
Traian Danciu, din Germania, ºi Ciprian Necula, activist pentru
drepturile omului ºi blogger adevarul.ro, despre dacã ºi cum au
reuºit sã se integreze romii în societatea germanã - un stat care le
oferã peste 600 de euro de persoanã ºi o serie de alte beneficii,
precum chirii modice sau chiar subvenþionate. În vara anului
2013, Marea Britanie lansa o campanie fãrã precedent împotriva
imigranþilor români din Insulã. La scurt timp, spre sfârºitul
anului, dezbaterea despre migrarea forþei de muncã româneºti se
muta în Germania, cea mai prosperã þarã în Uniunea Europeanã
în momentul actual.  Potrivit ultimului raport prezentat de
Ministerul de Interne de la Berlin la sfârºitul lunii martie, în
Germania s-a înregistrat o creºtere semnificativã a cererii pentru
ajutoare sociale. Berlinul poate susþine momentan aceastã
tendinþã, însã pe termen lung se va declanºa un dezechilibru
nedorit. Guvernul de coaliþie condus de Angela Merkel a elaborat
un proiect de lege care prevede expulzarea din Germania a
strãinilor provenind din state UE care nu gãsesc loc de muncã în
cel mult ºase luni. Traian Danciu a realizat un reportaj video în
Germania despre comunitatea romã din Duisburg, acolo unde
etnicii romi trãiesc izolaþi în douã blocuri, ce urmeazã sã fie
evacuate.

Descântec de ceas
rãu

Ceasul rãu este un duh malefic care umblã,
îmbolnîveºte, îndeamnã la rãu ºi poceºte sau
omoarã pe cei ce-i ies în cale, sinonim cu Ceas
Slab. Apropierea ceasului rãu poate fi
recunoscutã de þiuitul produs de acesta în timpul
zborului. Ceasul rãu poate aparea în orice zi a
anului. Dar, spre deosebire de duminicã, luni,
miercuri, joi ºi vineri care au câte un singur ceas
rãu, marþea ºi sâmbãta au, fiecare câte trei.
Pentru a se feri de rãul pe care-l aduce ceasul
rãu, omul se închinã, bate cu degetul în lemn ºi
îl invocã pe Dumnezeu: Doamne ajutã! Dacã,
totuºi, cineva cãdea victimã ceasului rãu, acesta
era scos din corp prin descântec:

Ceas rãu cu pociturã,
Ceas rãu cu sãgeturã,
Ceas rãu cu spaimã,
Ceas rãu de cu searã,
Ceas rãu de miezul nopþii,
Ceas rãu de ziuã,
Sã te duci pe munþi,
Pe sub munþi
C-acolo-s a tale curþi,
C-acolo-s mese aºternute,
ªi pahare umplute,
ªi scaune aºternute
Pentru tine sunt gãtite.
Acolo sã traieºti,
Acolo sã vecuieºti,
De .... (numele persoanei) sã nu gândeºti,
Cã tu nu te vei duce
ªi de nu te vei îndepãrta
99 de suliþe oi lua
ªi te-oi însuliþa
ªi te-oi înspãimânta

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Rromii, arabii ºi
negrii, victime ale
rasismului în Europa

Tendintele rasiste sunt in crestere in Europa, iar cel
mai des devin victime rromii, arabii si negrii, arata un
sondaj realizat de SOS Racisme, cu participarea mai
multor ONG-uri din Europa.

In noaptea de 5-6 martie, SOS Racisme a organizat
sondaje in peste 15 capitale europene, si a constatat ca
in 35 de baruri si cluburi din aceste mari orase exista
practici discriminatorii, diverse persoane nefiind lasate
sa intre in localuri.

Sondajul a fost realizat inaintea unei campanii
impotriva discriminarii organizata la nivel european.

ONG-urile vor organiza sondaje similare in mod
regulat in Europa, pentru a creste gradul de
constientizare asupra problemei discriminarii, care face
ca multi cetateni europeni sa nu poata avea acces la
locuinte, locuri de munca sau divertisment.
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ªcoala bate ura
Românii nu s-au enervat atât de

puternic atunci când romii ºi
minoritãþile etnice au beneficiat de
locuri rezervate în Parlament; pentru
locurile din ºcoli ºi facultãþi rezervate
romilor am întâlnit, în discuþii cu elevi,
studenþi ºi profesori persoane care
acuzau mecansimul ca fiind
discriminatoriu faþã de ne-romi, dar nu a existat o opoziþie masivã faþã de
aceste mãsuri afirmative. Similar, am înregistrat opinii destul de vehement
critice faþã de ideea rezervãrii unui numãr de locuri pentru femei pe listele de
candidaþi la alegeri locale ºi parlamentare. Adevãrul este cã nu-i uºor sã
explici unui contemporan cã avem de achitat consumaþia strãmoºilor noºtri:
timp de mai multe sute de ani, strãbuneii au folosit munca romilor pe care i-
au þinut legaþi de statutul de robi (sclavi), iar femeile au fost reduse la un statut
de robie atenuatã. Efectul acestor tratamente, mãsurat cu instrumente
academice, spune cã România este þara cu cel mai mare nivel al discriminãrii
faþã de femei din þãrile membre ale Uniunii Europene.  România a reuºit sã
instituþionalizeze câteva acþiuni afirmative pentru romi: locuri în ºcoli ºi
facultãþi, reprezentare la nivelul administraþiei locale (mediatorul sanitar) ºi
parlamentare. Pentru comunitãþile afectate de sãrãcie extremã subvenþionarea
unei mese calde pentru copiii care merg la ºcoalã este o victorie recentã. 

Consilierii locali au decis sã trimitã în
strãinãtate pe directorul executiv al
DPDL, Luminiþa Trifu, expertul local de
etnie romã, Daniel Stancu ºi primarul
municipiului Cãlãraºi, Daniel ªtefan
Drãgulin.

Programul ROMACT - ROMED 2,
finanþat de Comisia Europeanã, Consiliul
Europei ºi Fundaþia Open Society, vizeazã
incluziunea cetãþenilor de etnie romã în
societate, prin favorizarea accesului
minoritãþii rome la locuinþe, educaþie,
sãnãtate ºi locuri de muncã. La conferinþã
participã peste 400 de persoane din peste
zece þãri. Programul, implementat în cinci
þãri Cu o duratã de un an ºi o valoare de
700.000 de euro, programul va fi
implementat simultan în Ungaria, Bulgaria,
România, Italia ºi Slovacia, þãri în care
trãiesc comunitãþi importante de romi ºi va
pune accentul pe formarea personalului din

cadrul autoritãþilor locale ºi regionale,
implicate în politici vizând integrarea
romilor. Municipiul Cãlãraºi se aflã printre
comunitãþile eligibile în cadrul  acestui

program, motiv pentru care se impune
participarea reprezentanþilor administraþiei
publice  locale la lucrãrile conferinþei la
nivel înalt, ce va fi organizatã la Bruxelles

Politici de integrare.
Cãlãraºiul, la conferinþa
internaþionalã pentru
romi de la Bruxelles

Primãriile din Agnita ºi Brãdeni au
lansat douã proiecte cu finanþare europeanã
prin care ridicã 16 locuinþe destinate romilor
din cele douã localitãþi. Pentru aceste
locuinþe, la Brãdeni au fost depuse 20 de
solicitãri, iar la Agnita aproximativ 30.
Pentru a primi o casã, gratuit, familiile de
romi trebuie sã ºi desemneze un
reprezentant al familiei care sã munceascã
efectiv la ridicarea locuinþelor. La Agnita,
cele opt apartamente împãrþite în douã

imobile vor fi terminate în martie. În aprilie,
primii locuitori ar trebui sã îºi primeascã
chelile. Acelaºi proiect, la Brãdeni, ar urma
sã fie terminat în aprilie, iar în mai sã se ºi
mute familiile beneficiare. Familiile de romi
care vor locui în aceste case au fost selectate
cu grupurile de iniþiativã ale romilor
constituite în fiecare localitate. Cele 16
familii care vor primi locuinþe vor trebui sã
semneze câte un contract de folosinþã
gratuitã a imobilelor, pe urmãtorii cinci ani.

Dupã aceastã perioadã, dacã se vor dovedi
capabile de a întreþine locuinþele ºi dacã vor
respecta normele de convieþuire socialã,
familiile de romi vor deveni proprietare ale
locuinþelor. "Fiecare locuinþã are trei
camere, baie, baie de serviciu ºi bucãtãrie.
Proiectul acesta are o bãtaie mai lungã - prin
contractul încheiat cu constructorul, 12
persoane din rândul beneficiarilor lucreazã
pe ºantier. Fac un fel de practicã în meseria
de constructor. 

Romii nu s-au înghesuit sã primeascã o casã. Trebuiau sã munceascã

magma an pace - lasa-ma in pace
hai te plimbosaosame – hai sa ne

plimbam
jeav manta ando parko? – mergi cu mine

prin parc?
hai i tu avreal – hai si u pe afara

chechi so ceaso? – cat este ceasul?
tehala la ce ora intalnisaosame? - maine

la cat ne intalnim?
bengailo – nebun

sukar san – ce frumos esti
bar – gard, piatra

jucal – caine
praleo - frate

moro - al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc

ciupidema - pupa-ma
san shukar – esti frumos

star? – de ce?
ja draq care – pleaca draq acasa

praleo – frate
moro – al meu
deshalo – zace

devla – dumnezeu

Dicþionar româno-rrom

Berbec
Este recomandabi l  sã acceptaþ i

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

Taur
Nu este recomandabil sã luaþi decizii

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

Gemeni
Evitaþ i  sã vã p ierdeþ i  t impul  cu

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

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

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

Leu
Se iveºte posibilitatea unui nou loc de

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

Fecioarã
Lipsa de comunicare vã prilejuieºte

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

Balanþã
Neplãcerile pe plan sentimental pot fi

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

Scorpion
Problemele sentimentale vã predispun

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

Sãgetãtor
Sunteþi emotiv ºi nu prea dispus la

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

Capricorn
Ideile voastre originale sunt apreciate,

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

Vãrsãtor
Micile dificultãþi din plan sentimental

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

Peºti
În aceastã sãptãmânã se ivesc mici probleme

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

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞIIGGÃÃNNEESSCC
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Varzã cu
carne tocatã

Nu, nu e varza ca la Cluj, aceea e cu straturi
alternative. Nici sarmale desfãcute nu se poate
chema, pentru cã nu include orez. Este o
mâncare consistentã  i foarte gustoasã, care
seamãnã cu diferite alte bunãtã i, dar e mai
mult un deliciu de inspira ie ruseascã decât
unul dintre rusticele române ti. În fond,
conteazã foarte pu in de unde vine, important
este doar cã se gãte te repede  i e grozav de
gustoasã.

Avem nevoie de:
0,5 kg carne tocatã de porc mai grasã ( din

fleicã este idealã), 1 kg varzã albã, 2 cepe
mari, 2 cã ei de usturoi, un morcov mic, o
lingurã pastã de tomate, o lingurã bunã de boia
dulce de ardei sau pastã de ardei, o ce cu ã
micã de ulei, op ional un pumn de paste fine
pentru supã, sare, piper.

Preparare:
Cãlim bine în ulei, fãrã a le arde, ceapa

tocatã  i usturoiul tocat, apoi morcovul ras.
Când devin u or sticloase, adãugãm carnea
ruptã în bucã ele  i o prãjim amestecând
mereu, ca sã se desfacã bine  i sã se
rumeneascã frumos. Între timp tocãm varza nu
prea fin  i o frecãm în mâini cu pu inã sare,
pânã devine zemoasã. Când e bine rumenitã
carnea  i miroase a fripturã de porc, punem
jumãtate din varzã, amestecvãm bine, apoi
restul de varzã  i amestecãm din nou. Punem
pasta de tomate, piperul  i fierbem acoperit,
amestecând din când în când, pânã ce varza e
fiartã. Dacã varza a fost zemoasã, nu e nevoie
sã adãugãm apã. Dacã este prea seacã, punem
apã, dar astfel încât sã nu depã eascã nivelul
verzei cu carne. Fierbem bine, apoi adãugãm
boia de ardei, care va da gust bun  i va face
preparatul sã se îngroa e. Varza cu carne
tocatã este mai bunã dupã o zi, reîncãlzitã, dar
nu cu apã, ci cu pu in ulei. O servim cu
mãmãligã caldã  i cu pu inã smântânã. Este a a
de consistentã, încât este bine sã fie fel unic
sau sã oferim por ii mici. Cine dore te un
aspect mai pu in banal, poate adãuga felii de
costi ã sau de ceafã rumenite peste preparat, la
servire. Este economicã, rapidã  i absolut
delcioasã!

Poftã bunã!

Sã halim bine

Imaginile cu romii care se afiºeazã
cu kilograme de aur la gât a stârnit
dintotdeauna controverse în rândul
societãþii româneºti. Deºi statisticele
aratã cã majoritatea romilor din
România trãiesc într-o sãrãcie lucie,
existã ºi comunitãþi, deloc de
neglijat, în care romii au averi pe
care cu greu le pot justifica, trãind în
adevãrate palate sau conducând
maºini de zeci de mii de euro. 

Iubirea romilor pentru aur este
catalogatã de consilierul pe probleme de
romi de la Prefectura Iaºi, Elena Motaº,
care fiind mai degrabã o modalitate de a
se fãli.   "Aurul este singura lor valoare
la care nu ar renunþa. Ei preferã sã facã
greva foamei decât sã îl înstrãineze.
Romii considerã aurul ca un metal nobil.
Aºa cum cei din societatea majoritarã se
afiºeazã cu diplome ºi doctorate, romii
se afiºeazã cu aur pentru a se fãli cu
bogãþia lor. Cu cât afiºeazã mai mult aur
cu atât sunt mai respectaþi în
comunitãþile lor. Probabil vor sã
compenseze ºi lipsa de educaþie cu
bogãþia pe care o aratã", a precizat

pentru "Adevãrul" Elena Motaº.
Consilierul de la Prefectura Iaºi vorbeºte
ºi despre confiscãrile fãcute de
comuniºti, în 1947, atunci când þiganii
au rãmas fãrã aur. Mulþi dintre etnici au
primit, dupã cãderea regimului
comunist, aurul care li se confiscase. "Ei
ºi-au recuperat aurul parþial. Li s-a dat o
parte, iar o parte a rãmas în vistieria
statului, primind în schimb certificate de
valoare. Dacã ºi-ar retrage romii tot
aurul din vistieria statului probabil cã

statul ar sãrãci", crede Elena Motaº.
Iubirea pentru aur, amintitã ºi de
Dimitrie Cantemir Cel mai adesea, romii
îºi afiºeazã cantitãþile de aur pe care le
deþin atunci când organizeazã
evenimente cu puternic impact social în
comunitãþile de care aparþin. În judeþul
Iaºi, de pildã, existã douã comunitãþi de
romi importante, la Grajduri ºi la Ciurea,
acolo unde majoritatea romilor trãiesc pe
picior mare, adunând averi consistente
din negoþul cu fier sau evaziune fiscalã.

De ce le place romilor sã se afiºeze cu aurul
la gât: "Aºa cum mulþi se laudã cu doctorate,
ei se laudã cu aur, pentru a arãta cã au cu ce"

În clipul publicat pe Facebook de o
rudã a lui Dragoº Stãnescu, acesta apare
într-o maºinã de lux, în timp ce se
plânge, într-o limbã românã stâlcitã, de
economia româneascã. Stãnescu se
autointituleazã "bulibaºa la toatã galaxia"
ºi spune cã aºteaptã cu nerãbdare ca
moneda euro sã fie introdusã ºi în
România, invocând promisiunile lui
Traian "Bãsãscu" ºi Victor "Fonta".
"Sunt Stãnescu Dragoº, bulibaºa pe toatã
galaxia. Am aºteptat în 2017 legea
schimbarea leului românesc în euro
european ºi am aºteptat cu nerãbdare cã o
promis domnul Traian Bãsãscu ºi Victor
Fonta cã schimbã euro românesc în euro
european, ca sã nu mai merge populatia
în alte þãri, sã merge în þara româneascã,
sã aibã de toate, mâncãruri, salarii mari,
pensii mari, exact cum e în alte þãri

capitaliste." În finalul videoclipului,
Stãnescu vine ºi cu un îndemn, adresat,
cel mai probabil, autoritãþilor: "vã rog, nu
altul sã aibe ce sã mãnâncã ºi altul sã

înghitã fumul de grãtar, de preparate.
Rog frumos România noastrã sã fie
schimbat leu românesc în banul
european."

""BBuull iibbaaººaa ppee ttooaa ttee ggaallaaxx ii ii llee"" aa ddeessccooppeerr ii tt FFaacceebbooookk ..
VV iiddeeooccll iippuu ll vv ii rraa ll îînn ccaarree DDrraaggooºº SSttããnneessccuu îî ll mmuuss tt rrãã ppee
""VViicc ttoorr FFoonn ttaa"" ºº ii vv rreeaa eeuurroo îînn lloocc ddee lleeuu
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Timp de douã zile, etnicii rromani
din întreaga lume au fost în centrul
atenþiei opiniei publice. Chiar dacã au o
sumedenie de probleme de integrare,
iar unii trãiesc într-o sãrãcie lucie, romii
din Vulcãneºti, raionul Nisporeni, sunt
cu gândul la nunþi ºi "cântãri". În vreme
ce la Chiºinãu Ziua Internaþionalã a
Romilor a fost sãrbãtoritã cu depuneri
de flori la monumentul lui ªtefan cel Mare ºi cu expoziþii de fotografie, la
Vulcãneºti, raionul Nisporeni, acolo unde se aflã una dintre cele mai mari
comunitãþi din þarã ale acestei etnii, singura festivitate e la gimnaziul de la
marginea satului. Vreo 30 de copii îmbrãcaþi în straie þigãneºti danseazã pe
muzica de acordeon a profesorului lor de istorie, tot de etnie romã. 

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

C M Y K

În ediþia ProEtnica din acest an, organizatorii
festivalului au decis sã abordeze tema dialogului
interetnic. În acest context, reprezentanþii Comisiei au
fost invitaþi sã participe la simpozionul "Dialogul
interetnic din România contemporanã", simpozionul
organizat de Federaþia Comunitãþilor Evreieºti din
România. La acest simpozion au luat parte domnul
Aurel Vainer, deputatul Federaþiei Comunitãþilor
Evreieºti din România, domnul Amet Aledin, secretar
de stat la Departamentul pentru Relaþii Interetnice, dar
ºi reprezentant al minoritãþii tãtarilor turco-musulmani
din România, domnul Dragoº Zisopol, deputatul
Uniunii Elene din România, domnul Adrian Merka,
deputatul Uniunii Slovacilor ºi Cehilor din România.
Problema identitãþii naþionale a fost intens ºi îndelung
discutatã de toþi participanþii la simpozion. Domnul
Aurel Vainer, preºedintele Federaþiei Comunitãþilor
Evreieºti din România, asemuia identitatea naþionalã
cu o carte de identitate proprie fiecãrei minoritãþi
naþionale. Identitatea naþionalã, - în opinia domnului
Vainer, poate fi definitã prin prezenþa în România a
minoritãþilor naþionale, prin elementele de tradiþie,
artã, culturã ºi religie.

Festivalul Intercultural
ProEtnica

Povestea impresionantã a þiganilor
care au cucerit lumea prin muzicã

Mii de oameni din toatã lumea îºi
iau bilete la concertele Muzica ºi
dansurile lor, aproape necunoscute
în România, aduc mii de oameni în
sãli de spectacol din marile capitale
ale lumii. Au jucat în douã filme, iar
olandezii organizeazã special
excursii pentru grupuri în România,
pentru a-i descoperi pe ei, muzica ºi
dansurile lor.

Pe-o uliþã îngustã, neasfaltatã, din Ceuas, sat din judeþul Mureº, aflat la
aproximativ 35 de kilometri de graniþa cu Sibiul, o fetiþã cu bucle aurii,
cârlionþate, zâmbeºte unui început de zi plin de luminã. O cheamã Melody,
are 5 ani ºi poartã un nume englezesc primit pentru a spune scurt, cu
dragoste, povestea vieþii familiei ei. Szaszcsavas Band, romii care au
pornit din þigãnie, cu viorile, dansul ºi sufletul, ºi au cucerit lumea.
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Cu ocazia vizitei la Bucuresti, Mike Tyson
a vizitat si Casa Poporului.

Tyson a fost pus sa zica „te iubesc” în
româna. Dar, cel mai mult i-a placut la
Constanta. „Poate o sa-mi iau casa în
România” – spune Tyson.

„Transilvania! Când te gândesti la
România, te gândesti la Dracula, la romi,
oameni care îti citesc în palma. Când ma

gândesc la oamenii din clasa de jos, acolo ma
duc prima data pentru ca de acolo ma trag si eu.
Si eu sunt de etnie roma”, a declarat fostul
boxer. Tyson are doua favorite la fotbal –
Manchester United si Benfica. Îi stie pe Nadia,
Nastase si Bute. A fost întrebat si de Halep.

„Jucatoare de tenis? Sonya Hayek?. E
numarul patru din lume? Felicitari! Daca o
întreb pe fiica mea, sigur stie cine e”

Andreea Marin: 
STOP DISCRIMINARE!

Andreea Marin
lupta impotriva
discriminarii si sprijina
romii, printr-un mesaj
emotionant pe Internet.
„Fiica mea invata intr-o
scoala in care colegii ei
sunt din 46 de tari ale
lumii. Pentru ea nu e o
mirare faptul ca un coleg are o alta culoare a pielii, o alta
forma a ochilor sau o alta limba vorbita acasa.

In scoala ei nu exista discriminare, in tara mea insa, da.
De ce crezi ca esti mai bun, mai presus decat vecinul tau
rom? De ce nu puteti fi prieteni? De ce sa nu construiti ceva
impreuna? Exista vreo regula nescrisa, care sa impiedice
toate astea? Da, exista! Cei pe care ii judecam inainte sa ii
cunoastem nu sunt asa cum ii vedem noi. Fii deschis sa
cunosti, evita sa pui etichete, ne va fi mai bine tuturor!”,
spune Andreea Marin. 

Mike Tyson: "Când te gândeºti la România, te gândeºti
la Dracula, la romi, la oameni care îþi citesc în palmã!"

Fanfare Ciocârlia in Silver
Church – cum a fost în
România, dupã 16 ani

Dupa 16 ani in
care au plimbat
numele Romaniei
dincolo de hotarele
tarii, dar mai ales
dincolo de
p r e j u d e c a t i l e
vestului despre
romi, moldovenii
de la Fanfare
Ciocarlia au ajuns in Silver Church (si nu scriem
“Fanfare” din vreun moft englezist, a fost alegerea lor sa-
si ortografieze numele asa). Cum nu puteam rata un
eveniment atat de rar, chiar unic, am fost prezenti in
primele randuri, cu mare chef de party balcanic.

Imbracati in paltoane, pantofi dati bine cu lac, camasi
rosii si pantaloni cu dunga, membrii fanfarei au pasit
ceremonios pe scena undeva dupa ora 22:00, in ropote
asurzitoare de aplauze. Am fost surprinsi cata lume se
stransese in Silver, o multime mixta de tineri urbani, dar si
de familii de tigani – cineva venise chiar cu caruciorul la
concert, il vazuseram lasat la garderoba.


