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E D I T O R I A L

CUM MÃ JIGNEªTE UN
ZIARIST ROMÂN

_____________________________________________ Alexandru Diamant

De ce, mã, insulti si jignesti  romii
- pentru cã ai frustrãri cu romii
Probabil cã ai pitici pe creier.
Incearcã, bã, si cu medicamente. Ce
ai fãcut tu, bã, in viatã ca sã mã
judeci pe mine si  pe  romii  (tigani )
ca  stam la moll  si facem scandal
total neadevarat  ce  scri tu la ziar
ma   sau . Ai numãrat biciclete la un
ziar? Si acum sefu   te tine  pe post de
maimutã la televizor  Strângi, ziua,
mizeria din tabloide si o versi apoi,
pe sticlã, bã nenorocitule ? Asta
numesti tu jurnalism? Bã, intre tine si
Zmeu   pe el   cel putin, il  iubesc
sincer . Tu, bulangiule  ii urãsti pe

toti.Cã, pe urmã, ai trecut la mâncat
frunzã in Grãdina Carpatilor, asta e
o altã chestie. Asa se intâmplã cu
viermii de mãtase…De patru ani, mã
jignesti in fiecare searã, bã, milogule
Mã acuzi cã am furat.  ca sant hot
Ce-am furat, bã? I-am furat bideul
lu' maicã-ta? I-am furat afisele
electorale lu' taicã-tu? , cã nu am
nimic cu ei desi puteau sã nu te
scoatã din incubator. Sigur, nu aveau
de unde sã stie unde o sã ajungi.  Nu
trebuie sã-ti cumperi bilet pentru
Burkina Faso ca sã ajungi acolo.
Chiar nu stii nimic din ce-am fãcut
pentru  romii  si scriu  si mi-am facut
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Smaranda Enache, co-preºedinta Ligii
Pro-Europa, care are sediul în Târgu-
Mureº, spune cã Liga s-a implicat încã
de la început în acest caz, dar Romani
Criss a fost oragnizaþia care a încercat
sã determine statul, în Justiþie, sã
plãteascã despãgubiri. 

"Cu toþii am aflat chiar ieri despre
hotãrârea CEDO de a acorda despãgubiri în
valoare de aproape 200.000 de euro pentru
victimele intervenþiei în comunitatea romilor
din Apalina. În 2006 s-a petrecut acel incident,
a fost o descindere în forþã a Poliþiei cu
mascaþi, cu echipament de tragere în acea
comunitate. La sosirea polþiºtilor a avut loc un
incident: una din maºinile lor a lovit din
greºealã un copil, iar comunitatea a început sã
prosteze. Forþele de ordine care nu erau
antrenate în mod corespunzãtor  pentru a
interveni într-o comunitate paºnicã, sã zic aºa,
au descãrcat o mulþime de gloanþe de cauciuc,
dar aceste gloanþe au nimerit din plin o mare
parte din locuitorii cartierului Apalina, al
oraºului Reghin, locuit de romi. Au fost peste
30 de rãniþi, unii cu rãni foarte grave, unii au
avut mai multe rãni în urma acestor intervenþii
violente ale Poliþiei. Într-o primã fazã,

organizaþiile de drepturile omului, inclusiv
Liga Pro-Europa ne-am mobilizat, ne-am
deplasat la faþa locului, am stat de vorbã cu cei
din comunitate ºi am constatat realitatea
faptelor pentru care am ºi cerut intervenþia
conducerii IGPR, pentru cã la nivel local
gravitatea acestei intervenþii a fost negatã
insistent, de cãtre poliþia mureºeanã. ªi cu
ajutorul celor care au fost delegaþi din partea
Poliþiei de la Bucureºti, cu ajutorul intervenþiei
unor parlamentari europeni care s-au deplasat
la Apalina s-a putut constata cã, într-adevãr,

avusese loc o intervenþie în forþã a poliþiei care
a pus în pericol viaþa unor civili. Urmãrile au
fost cã mulþi oameni au rãmas cu rãni grave,
au rãmas cu handicapuri ºi, în continuare,
organizaþiile care i-au sprijinit, în special
Romani Criss de la Bucureºti, au reuºit sã
aducã acest necaz al comunitãþii romilor din
Apalina pânã la CEDO care, iatã, prin
hotãrârea de ieri a obligat statul român sã
plãteascã despãgubirea acestor victime, în
valoare totalã, adunatã, de 200.000 de Euro",
a declarat Smaranda Enache.

Partea pozitivã a condamnãrii României
la plata a 200.000 de euro: Poliþiºtii
vorbesc cu bulibaºa înainte de a acþiona

Romii de la Gala de
Excelenþã sunt români mai
buni ca tine

19 etnici romi care au cam scãpat de grija
discriminãrii, pentru cã au excelat în domeniile
lor. Când eram micã, fãceam o echipã grozavã
de fotbal cu þigãnuºii de la bloc. Însã la 16 ani,
unul de 20 m-a întrebat pe stradã, din senin,
dacã vreau sã mã fut. Am vrut sã-i trag o palmã,
dar tot ce mi-a ieºit a fost un "Eºti un dobitoc".
A fost unul din momentele în care mi-am spus
cã nu îmi plac þiganii. Însã pe mãsurã ce am
crescut, au mai fost bãrbaþi care, pe stradã sau
în localuri, s-au luat de mine sau de alte fete
fãrã niciun motiv, iar ei nu erau romi. ªtiam
hoþi români. Colegi din familii bune care fãceau
combinaþii. ªi aveam vecini romi care
munceau. Cu realitatea asta în jur, am omorât
rasista din mine înainte sã devin studentã ºi
acum mã revoltã astfel de aLa sfârºitul lui
noiembrie, Comitetul ONU pentru Drepturi
Economice, Sociale ºi Culturale a emis un
raport în care îºi aratã îngrijorarea faþã de
situaþia romilor din România. Vorbesc despre
probleme ca ostilitatea opiniei publice când
vine vorba de etnia romã, segregarea ºcolarã,
segregarea în spitale a pacienþilor romi,
evacuãri forþate ºi condiþiile neadecvate de
locuire.

Rasismul ºi populismul ar
trebui combãtute prin ºtiinþã

Rasismul ºi populismul ar trebui combãtute
prin ºtiinþã, în opinia lui Constantin Creþan,
autorul mai multor articole despre inteligenþa
umanã ºi IQ. Acestea, spune el, "sunt judecãþi
asupra normalitãþii de tip statistic", cãrora ar
trebui sã li se opunã "perspectiva bazatã pe
normalitatea idealã". "Ar fi poate singura cale
pentru a nu ajunge sã retrãim toate atrocitãþile
secolului trecut, cînd în numele superioritãþii
unei rase sau a unei clase, devenite ideologii ºi
politici de stat, s-au comis nenumãrate crime ºi,
în acelaºi timp, s-a accelerat deteriorarea
geneticã a speciei." 

"Ai un frate,
Viorel?" m-a
întrebat unul
dintre profesorii
care ne asista la
examenul de
admitere in liceu.
"Da" zic eu
mândru ºi
oarecum bucuros
cã poate-mi fac
rost de vreo "pilã".
"Bun bãiat, însã
tare-n gurã" zise

profu' înfingându-ºi privirea-n mine. Am lucrat trei ore cu el stând
numai în spatele meu. Îi simþeam bãtãile inimii ºi mirosul de alcool
emanat îmi dãdea dureri de cap.M-am dus acasã ºi m-am luat de frate-
miu pentru cã nu am putut sã "mã miºc" în salã. "Ce dracu ai fãcut, bãi,
ºi pe-acolo?" zic eu rãstit cãtre el, povestindu-i schimbul de replici avut
in sala de examen. "Era unul puþin chelios, roºu la faþã ºi mirosea a
þuicã?", mã întreabã frate-miu. "Îhi", zic eu miorlãit. "E dobitocul ãla
dupã care am aruncat cu rândele în atelier ºi pe care l-am fugãrit prin
ºcoalã". ªtiam faza, aºa cã m-am calmat. Profu ãla era un maistru cu
care frate-miu fãcea tehnologie, sau ceva de genul. Cert este cã de
fiecare datã când îl vedea din "cioarã" ºi "þigane" nu îl scotea, însoþind
aceste apelative cu niºte onomatopee specifice pãsãrii mai sus
menþionate. Într-o zi l-au apucat pe ãsta spumele ºi sãtul de jignirile ce-
i erau adresate, a început sã arunce cu a prins în mânã dupã prof. Cum
erau în atelierul de tâmplãrie, nu avea cu ce sã arunce decât cu rândele,
pile ºi alte chestiuni de genul ãsta. Nu l-a nimerit ºi nici nu l-a prins
chiar dacã Viorel l-a cam fugãrit prin curtea ºcolii. Dupã acest
eveniment, mama a fost chematã la ºcoalã, frate-miu ºi-a mâncat
papara ºi profu nu a pãþit nimic. Mama a fãcut iureº spunând cã ai ei
copii "nu au þigãnit la uºa nimãnui" ºi cã va face plângere. Nu a fãcut-
o. Ameninþarea, însã, a funcþionat pentru cã din acea zi frate-miu nu a
mai fost jignit.

Lecþia de rasism sau despre
"sluga unor þigani"

O contraistorie a Libertãþii:
þiganii - români sau rromi?

În fiecare 20 februarie se
celebreazã eliberarea din
sclavie a rromilor din
România, din 1856.
"Emancipaþii" au devenit
liberi, dar au rãmas sãraci sau
într-un retard socio-cultural
engramat în vechea opoziþie dintre civilizat vs. barbar/ primitiv.
Afroamericanii, sclavi ca ºi þiganii, au reuºit în mare parte ieºirea din
marasmul dispreþului ºi urii, nu ºi rromii. De ce? În toatã toatã istoria
medievalã a unicitãþii sclaviei rromilor din Þãrile Române, adevãrul
este cã cine a vrut sã fie liber, sã nu mai fie sclav, a putut-o face, prin
simplul curaj de a fugi spre Libertate, dincolo de Dunãre (în imperiul
otoman), dincolo de Nistru (în imperiul rus) sau dincolo de Carpaþi (în
imperiul austriac). Mai ales dupã rãzboiul austro-ruso-turc din 1735-
1739, când austriecii ºi ruºii au început împroprietãrirea ºi colonizarea
a milioane de sãraci ai Europei în fostele posesiuni cucerite de la
otomani, cei care se aflau în servitute juridicã ºi economicã în Tãrile
Române, "rumânii" (ºerbii) ºi "þiganii" (sclavii), au migrat masiv,
depopulând þara. Reformele propuse de "Aºezãmântul" domnitorului
fanariot Constantin Mavrocordat (1740) aveau în vedere stoparea
migraþiei forþei de muncã, prin desfiinþarea "rumâniei" (ºerbiei,
iobãgiei) ºi îmbunãtãþirea situaþiei "þiganilor"(robilor, sclavilor), în
special prin desfiinþarea însclavizãrii perpetue a cãsãtoriilor mixte
dintre sclavii vlahi ºi sclavii nevlahi, devenite frecvente, pentru scutirea
de bir si de celelalte obligaþii publice.  Totuºi, mãsurile au fost ambigue
ºi fãrã urmãri, cei fugiþi nu s-au mai întors, recensãmântul din perioada
1741-1746 arãtând cã jumãtate din þãranii ºi þiganii aserviþi pãrãsiserã
deja þara, iar cei rãmaºi se pregãteau de emigrare. Forþat de situaþie, în
1746 (în Muntenia) ºi 1749 (în Moldova), domnitorul Constantin
Mavrocordat a dat un nou aºezãmânt (lege), prin care a desfiinþat
"rumânia" þãranilor (rãscumpãrare prin plata a 10 taleri), ca stare de
dependenþã ("legare de pãmânt") faþã de clasa/ casta boiereascã,
termenul însuºi fiind eliminat din limbajul oficial-administrativ prin
utilizarea altor termeni, clãcaºi, sãteni.

Pe scurt
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"În inconºtienþa sa, Bogdan Diaconu,
ignorã efectele majore, cu impact
direct asupra comunitãþii noastre de
romi ºi nu numai, asupra întregii
societãþi.

Deºi atât Comisia Europeanã, cât ºi alte
organisme internaþionale precum Amnesty
Internationale au atras atenþia Guvernului
României cã rasismul în toate domeniile
faþã de romi a crescut alarmant ºi ar trebui
sã se ia mãsuri de combatere a acestui
fenomen, deputaþii nu au fãcut altceva
decât sã aducã mari deservicii statului de
drept, aducând asupra democraþiei ºi
societãþii româneºti o imagine mai sumbrã
faþã de cea pe care o avem deja. "Cerem de
la Senatul României sã nu voteze o
asemenea aberaþie legislativã pentru cã
asta ar însemna cã se încurajeze actele de
discriminare din România. Nu sunt de
acord cu o asemenea iniþiativã ºi trebuie sã
se þinã cont sã Senatul ar încãlca foarte
grav drepturile minoritãþilor naþionale ºi
nu numai, drepturi care se regãsesc ºi în
Constituþia României" considerã
coordonatorul Uniunii Romilor Pakivale,
Florin Motoi. Mai mult, Uniunea îl va

acþiona în instanþa judecãtoreascã pe
deputatul Bogdan Diaconu dacã acesta nu-
ºi va retrage proiectul de desfiinþare a
CNCD, singurul for care poate sancþiona
în acest moment derapajele din societate
legate de atitudinea faþã de romi în þara
noastrã. ªi nu e vorba doar despre romi, ci
de întreg spectrul social al þãrii" transmite
Uniunea Romilor Pakivale.

Un proiect de lege de desfiinþare a
Consiliului Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii (CNCD) a fost aprobat tacit,
de Camera Deputaþilor, iniþiativa fiind

trimisã la Senat în calitate de for
decizional. Proiectul a fost iniþiat de fostul
deputat independent Bogdan Diaconu.

Potrivit expunerii de motive a
iniþiatorului, proiectul de lege a fost depus
la Parlament pe 26 septembrie 2016 pentru
cã CNCD "a fãcut dovada, în decursul
anilor, cã funcþioneazã ca o instituþie
antiromâneascã ºi antinaþionalã, fiind un
instrument în mâna UDMR ºi a altor
grupuri de interese, de a anula valorile
româneºti, valorile tradiþionale creºtine ºi
drepturile românilor în propria lor þarã".

Romii îi declarã RÃZBOI deputatului
Bogdan Diaconu. Care e motivul supãrãrii

În cadrul proiectului "Antreprenoriatul
social, o ºansã pentru comunitãþile de
romi", continuarea, valorizarea ºi
abordarea integratã a rezultatelor dupã
finalizarea proiectului este facilitatã direct
prin activitãþile incluse în proiect: -
înfiinþarea unui Centru de Resurse pentru
Antreprenoriat Social, cu 8 filiale în cele 8
regiuni de dezvoltare ale României; -
formarea unei reþele pentru promovarea
antreprenoriatului social ºi atragerea de
resurse în domeniul economiei sociale; -
înfiinþarea parteneriatelor comunitare
public - privat; - sprijinirea unor activitãþi
generatoare de venit; - formarea în

domeniul antreprenoriatului social a unor
membrii ai grupurilor vulnerabile.

- Înfiinþarea unui Centru de Resurse
pentru Antreprenoriatul Social

- Înfiinþarea unei reþele naþionale pentru
promovarea antreprenoriatului social.

- Încheierea de parteneriate între
Centrul de resurse pentru antreprenoriat
social ºi primãriile localitãþilor selectate în
cadrul proiectului

- Organizarea cursurilor pentru
specialiºti ºi beneficiari în domeniul
antreprenoriatului social

- Sprijinirea unor activitãþi generatoare
de venit

RRaappoorrtt ccuu aacctt iivvii ttaatt ii llee ddeessffaassuurraattee iinn ccaaddrruull pprrooiieeccttuulluuii
””AAnnttrreepprreennoorriiaattuull ssoocciiaall ,, oo ssaannssaa ppeennttrruu ccoommuunnii ttaatt ii llee ddee rroommii””

ROMII, ÎNTRE CINSTE ªI
ªMECHERIE

Am ezitat sã postez inepþiile   dar ne dã o
bunã ocazie sã ne reamintim cã suntem în 1 -
8 martie, o perioadã în care ne gândim cu
dragoste ºi responsabilitate la stãpânele
inimilor noastre: mamele, surorile, soþiile ºi
fiicele noastre.Câtã vreme rromii nu vor
distinge între cinstit ºi ºmecher, între deºtept
ºi prost, între moral ºi amoral, între dorinþã
(corp) ºi nevoie (gândire), între "ºcoala vieþii"
ºi ºcoalã, între trecut ºi viitor, se vor auto-
condamna sã rãmânã þigani, de râsul lumii!

Strãmoºii noºtri au avut
sclavi, dar ce sã faci, "aºa
erau vremurile"

Am fost la spectacolul de teatru despre cei
500 de ani de sclavie romã "Marea ruºine"-
scris ºi regizat de actriþa Alina Serban, care a
cercetat zeci de documente istorice despre
robia romilor pe teritoriile româneºti ºi a
încercat sã înþeleagã cãrui fapt îi datorãm
tãcerea noastrã referitoare la acest subiect.
Trãim, oare, într-un fel de paradox, în care
abuzul împotriva romilor este mai "scuzabil"
decât altele? Mi-am pus multe întrebãri în
timp ce urmãream spectacolul ei ºi nu pot sã
spun cã la final am avut vreun rãspuns.
Oricum, nu vreunul care sã ne facã cinste
nouã, românilor.

În faþa Teatrului Naþional din Bucureºti,
unde s-a jucat "Marea ruºine", un grup de
oameni fumeazã ultima þigarã înainte de a
intra în salã.

Am ajuns într-o grabã greu de descris,
pentru cã în marea de politicieni corupþi ºi
revolte stradale care ne þin ocupatã cam toatã
atenþia în perioada asta, nu am vãzut la timp
comunicatul despre "Comemorarea a 161 de
ani de la eliberarea romilor din robie".

Sclavia pe teritoriile româneºti este un
subiect despre care vreau sã aflu mai multe de
ceva vreme, dar lipsa de surse de informaþii la
îndemânã, pactul tacit din societate cã "nu
vorbim despre asta" ºi, cumva, recunosc,
comoditatea mea, m-au adus în punctul în
care sã aflu dintr-o piesã de teatru (excelent
documentatã) tot ce nu ni s-a spus vreodatã la
orele de istorie din ºcoalã. Adicã locul ãla
unde pãrea cã ni se predã doar versiunea
"prielnicã" a faptelor întâmplate cu mult timp
înaintea noastrã.

Vocea Romilor

Pe Marcel Rad, "Ticu", îl
ºtie tot Petroºaniul. De blocul
social, destul de nou, din
Colonie, de pe strada Tudor
Vladimirescu, la o aruncãturã
de bãþ de jandarmerie, de
asemenea au auzit toþi
petroºenenii, inclusiv de
momentul când au fost
repartizate cheile ºi contractele
de la  apartamentele sociale de
administraþia localã, de însuºi
actualul primar. Ce au în
comun Marcel Rad ºi blocul
social? În aparenþã nimic. ªi
totuºi ceva existã.

În acel bloc locuiesc foarte

mulþi cetãþeni de etnie romã.
Iar Ticu s-a sãturat de ani ºi ani

de zile sã vadã cã acest bloc se
degradeazã pe zi ce trece chiar

din cauza chiriaºilor, mulþi din
etnia sa, iar mizeria din jurul
blocului sã creascã exponenþial
cu nesimþirea locatarilor,
inclusiv a celor ce fac parte din
etnia din care face parte.

În acel bloc locuiesc foarte
mulþi cetãþeni de etnie romã.
Iar Ticu s-a sãturat de ani ºi ani
de zile sã vadã cã acest bloc se
degradeazã pe zi ce trece chiar
din cauza chiriaºilor, mulþi din
etnia sa, iar mizeria din jurul
blocului sã creascã exponenþial
cu nesimþirea locatarilor,
inclusiv a celor ce fac parte din
etnia din care face parte.

Marcel Rad: "Cert este cã toþi,
romi ºi români, au distrus blocul"



4 Vocea Romilor Fapt divers
Anul IV • nr. 289

16 martie 2017

Într-un sat din judeþul Iaºi, toate
femeile între 13 ºi 45 de ani au
rãmas gravide în acelaºi an.

În satul Crucea din comuna ieºeanã
Lungani s-a întâmplat un fenomen ce pãrea
imposibil: toate femeile au rãmas gravide
în acelaºi an. În localitate sunt acum atât de
mulþi copii încât nu mai au loc la grãdiniþa
din sat.  "Noi avem în jur de 450 de copii
care nu sunt cuprinºi la grãdiniþã. Este
marea problemã, a spaþiului. Majoritatea
copiilor de aici încep sã migreze spre
comuna Lungani. La noi, natalitatea este în
creºtere în fiecare an", a explicat pentru
Digi 24 mediatorul ºcolar Ionuþ Anghel.

Edilii spun cã degeaba fac campanii de
informare, tradiþia este mult mai puternicã
în comunitatea de romi din localitate.

"Este încetãþenit obiceiul sã se
cãsãtoreascã de la vârste fragede de la 13-
14 ani, ca pânã la 20 de ani fiecare familie
sã aibã cinci, ºase copii", a spus primarul
comunei, Gheorghe Pricopie.

Maria Anghel era elevã la liceul din

satul Crucea când a rãmas însãrcinatã. La
17 ani a nãscut primul copil.

"Doi copii. Ne descurcãm bine. Nu a
fost greu pentru cã m-au ajutat pãrinþii, m-
a ajutat sora mea. Pânã am nãscut am mers
la ºcoalã", a spus tânãra.

Maria nu este singura tânãrã care a
devenit mamã înainte de a fi majorã. În
2015, în România 676 de tinere cu vârsta

sub 15 ani au nãscut ºi aproape 19.000 de
tinere cu vârsta între 15 ºi 19 ani au nãscut,
a atras atenþia activista feministã ºi
directoarea Centrului Filia, Andreea Braga.

Un raport Eurostat aratã cã femeile din
România sunt printre cele mai tinere mame
din Europa. Media de vârstã este de 26,3
ani, în timp ce media europeanã este de
28,9 ani.

În acest sat din Iaºi
toate femeile au rãmas
gravide în acelaºi an

CAMPANIE DE SOLIDARITATE
"UNIÞI DÃRUIM BUCURII"

"UNIÞI DÃRUIM BUCURII" are ca scop întrajutorarea
copiilor nevoiaºi din comunitãþile marginalizate de romi în
preajma sãrbãtorilor de iarnã urmãrind totodatã promovarea
spiritului civic, cooperarea, solidaritatea, atât în rândul
instituþiilor, cât ºi în rândul copiilor.

Primul obiectiv vizat este dezvoltarea spiritului civic în
rândul copiilor preºcolari ºi ºcolari din mai multe unitãþi de
învãþãmânt din Bucureºti ºi Ilfov, care sunt invitaþi sã doneze
din jucãriile lor altor copii ºi sã aducã astfel zâmbete pe feþele
cât mai multor copii nevoiaºiCopiii sunt cei mai vulnerabili ºi
trebuie sã le acordãm multã atenþie ºi multã afecþiune, astfel
campania doreºte sã readucã bucuria acestor copii în preajma
sãrbãtorilor de iarnã, arãtându-le cã ne pasã de ei!

Sperãm cã vã veþi alãtura demersului nostru.

Regina Maria a descris
comunitãþile de romi din
România, de la început de secol
XX,  aºa cum nimeni nu a
fãcut-o pânã atunci: cu dragoste
pentru un neam rãtãcitor,
"încunjurat de tainã". 

În cartea "Þara mea",
publicatã în 1916, regina Maria
a mãrturisit cã taberele de romi
"au fost totdeauna un nesfârºit
izvor de interes". Soþia regelui
Ferdinand I a povestit cã a mers
de mai multe ori în acesta
tabere ºi a urmãrit fascinatã
modul de viaþã al acestor

nomazi. Redãm mai jos
fragmentul din cartea reginei
Maria în care sunt descrise
comunitãþile de romi

"Este un neam rãtãcitor,
cunoscut în orice þarã, un neam
încunjurat de tainã, a cãrui
obârºie n'a fost niciodatã
stabilitã limpede, un neam care
ºi în zilele noastre e nomad,
miºcându-se necontenit,
miºcându-se din loc în loc.
Oriunde rãtãcesc, þiganii sunt
priviþi cu neîncredere ºi
bãnuialã ; sunt ºtiuþi ca hoþi;
feþele lor negre ºi dinþii

scânteietori atrag ºi rãsping
totdeodatã. Este un farmec fãrã
nume în ei, ºi totuºi strãini sunt
oriunde merg. Mâna ori cui este
asupra lor; nicãiri nu sunt
bineveniþi, neîncetat trebuie sã

se miºte de colo, colo, fãrã casã,
despreþuiþi, neodihniþi cãlãtori,
de fapt, pe faþa pãmântului.
Totuºi sunt locuri în România
unde aceºti þigani s'au aºezat în
margenea satelor ori târgurilor.

Romii la început de secol XX, descriºi de
Regina Maria: "Un nesfârºit izvor de interes"

Vai de cei ce merg la spiritism, la
vrãjitoare, la descântece, fiindcã se
depãrteazã Harul lui Dumnezeu de
aceia care merg acolo ºi se apropie
duhurile necurate, se þin scai dupã ei ºi
se duc cu ele acasã ºi vai de casa aceea
unde intrã aceste duhuri. Cel care se
duce la vrãjitoare e ºters din cartea
vieþii. A ieºit Duhul Sfânt din inima
lui, s-a depãrtat îngerul pãzitor ºi i-a
luat diavolul locul.

Foarte mulþi din cei ce se bat cu
pumnul în piept cã se duc pe la biserici
ºi cã sunt credincioºi, când li se
întâmplã vreo nenorocire sau boalã,
aleargã mai întâi la vrãjitoare, se
mânjesc cu vrãji diavoleºti din tãlpi

pânã în creºtet, spurcând atât trupul
cât ºi sufletul, arvunindu-le pe
amândouã pentru iad. Dupã ce fac
toate acestea, vin apoi pe la bisericã,
zicând: "Sã încercãm ºi prin

slujbe!…"
Pe mulþi i-a învãþat diavolul sã

practice spiritismul, care este atât de
periculos pentru cã nu poate oricine sã
cunoascã rãtãcirea, deoarece
spiritismul se învãluie într-o mantie de
luminã. Diavolul atacã ºi tãgãduieºte
religia prin spiritism ºi iatã cum:
spiritiºtii fac adunãrile lor în anumite
case pe care nu se feresc sã le
împodobeascã chiar cu icoane,
candele ºi cruci. La începutul
ºedinþelor aprind lumânãri, ca ºi când
s-ar face un parastas, spun rugãciuni,
chiar ºi fac semnul crucii ºi þin post
pentru ziua de ºedinþã. Vedeþi cum
îmbracã diavolul mantia de luminã? 
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În Baia Mare, romii
trãiesc încã în
condiþii insalubre

O delegaþie a romilor ºi angajaþi ai SPAS s-au întâlnit cu
subprefectul pentru a-i aduce acestuia la cunoºtinþã problemele
lor. Astfel, terenuri în folosinþã pentru romii de la Piritã,
curãþenie pentru cei de pe Horea 46 B ºi încãlzire pentru cei din
46 A, aceeaºi stradã. Aici încãlzirea a fost sistatã din cauza
restanþelor, în timp ce în blocul 46 A este opritã apa. Blocul 46
B urmeazã sã intre în reabilitare.O delegaþie formatã din
angajaþi ai Serviciului Public Asistenþã Socialã (SPAS) ºi
reprezentanþi ai comunitãþilor de romi din Baia Mare a fost
primitã luni, 6 martie, de subprefectul Gavriº Ardelean. Bogdan
Gavra, directorul SPAS, a precizat cã dorinþa lor este de a fi
sprijiniþi de Instituþia Prefectului prin demersuri la alte instituþii,
pentru a rezolva unele probleme cu care se confruntã
comunitãþile de romi. Mai multe problemele au fost semnalate.
Astfel, romii de pe Horea 46 B doresc sprijin pentru curãþenie,
problemele fiind foarte mari de când nu existã apã la grupurile
sanitare. Blocul urmeazã sã fie reabilitat prin Compania
Naþionalã de Investiþii, dupã organizarea unei licitaþii. Pe Horea
46 A, problemele cu curãþenia sunt de asemenea mari, iar aici
este opritã energia termicã din cauza restanþelor. Oamenii ar
prefera ca energia termicã sã nu fie furnizatã la comun, ci
individual, pe fiecare apartament, pentru ca locuitorii sã poatã
face economii atunci când doresc. 



5Diverse
Anul IV • nr. 289
23 martie 2017

Abuzul femeilor ºi al copiilor   Deºi

fiecare camerã a Parlamentului are o

comisie pentru drepturile omului,

membrii acestora îºi exprimã de obicei

viziunea partidelor politice din care fac

parte decât sãpriveascã impaþial

problema.

Viziunea asupra violului rãmâne
îngrijorãtoare, pentru cã, potrivit unor
sondaje, românii considerã în continuare
sexul nonconsensual ca fiind justificat în
anumite circumstanþe, inclusiv violul între
soþi, deºi este ilegal.    Violenþa împotriva
femeilor continuã sã fie o problemã
serioasã pentru România întrucât
instanþele au judecã destule dintre
plângerile de violenþã domesticã pe cate
plângeri sunt, doar 2 la sutã dintre
plângeri transformându-se în cazuri
criminale. Cele mai multe dosare se
ncheie prin reconcilierea pãrþilor sau
retragerea plângerii.    Totodatã, ºi rata
abuzlui ºi neglijãrii copiilor este mare.

"Potrivit unui studiu la nivel naþional
condus de Salvaþi Copiii în rOMÂNIA, 63
la sutã din copii sunt pãlmuiþi de cãtre
prãinþi, în timp ce 18 la sutã au fost loviþi
cu un bãþ, ºi 13 la sutã cu cureaua",
subliniazã documentul.   Discrimnarea
romilor   Discriminarea sistematicã
socialã a romilor a afectat accesul acestora

la educaþie corespunzãtoare, locuinþe,
servicii medicale ºi ocuparea forþelor de
muncã.   Grupurile rome s-au plâns de
hãrþuire ºi brutalitatea poeliþiei, inclusiv
bãtãi, care reprezintã o rutinã. Romilor li
se neagã accesul în multe locuri publice,
dar ºi la serviciile publice ºi oportunitãþile
de angajare, servicii de sãnãtate adecvate.

Departamentul american pentru
Drepturile Omului: Statul român, campion
la corupþie, discriminare, acceptarea
violenþei ºi închisori supraaglomerate

În urmã cu puþin timp, un echipaj medical SMURD a preluat un
copil de 2-3 ani din Rodna, care a fost tãiat accidental cu securea
la unul dintre picioare. Se pare cã starea sa este destul de gravã.

Un copil de doar 2-3 ani a fost tãiat astãzi cu o secure în zona
piciorului. Incidentul s-a petrecut în comuna Rodna. Deocamdatã
nu se ºtie cine l-a tãiat pe copil ºi nici cum s-a produs neobiºnuitul
incident.

Copilaºul a fost preluat de un echipaj de prim ajutor SMURD ºi
este în drum spre Compartimentul de Primiri Urgenþe al Spitalului
Orãºenesc Nãsãud. Din primele informaþii reiese cã micuþul este în
stare gravã.

Potrivit primarului comunei Rodna, Valentin Iosif Grapini, tatãl
copilului a tãiat lemne în aceastã dimineaþã ºi a lãsat securea
neasiguratã în curte. Unul dintre copiii sãi de trei ani a ieºit în curte
desculþ ºi a cãlcat în secure. Copilaºul a fost internat la spitalul din
Nãsãud ºi este în stare stabilã, viaþa nefiindu-i pusã în pericol. 

Se pare cã acesta provine dintr-o familie numeroasã de romi.
Autoritãþile locale spun cã pãrinþii celui mic îºi îngrijesc foarte bine
toþi copiii ºi cã nu au avut niciun fel de probleme cu ei pânã acum.

Vocea Romilor

Cumpãna vieþii din curtea
bisericii

Tanti Mioara, o turcoaicã vorbãreaþã pe care,
de fapt, o cheamã Kerime, este "generalul" în
bucãtãria cantinei din curtea Bisericii Sfânta
Cuvioasã Parascheva, din comuna Cumpãna,
judeþul Constanþa. Are 70 de ani ºi o durere în
ºold care nu-i dã pace ºi, alãturi de alte
gospodine ale satului, pregãteºte zilnic o masã
caldã pentru amãrâþii din comunitatea afectatã
de sãrãcie, în cantina modernã inauguratã de
aproape opt luni în ograda lãcaºului de cult.
"Ani de zile am gãtit într-o cãmãruþã
neîncãlzitã. Nu aveam de niciunele. Pregãteam
mâncare în gãleatã. Fãceam ciorbã din gheare
de pui ºi oase, la un aragaz mic adus de acasã.
Dar tot aveam grijã ºi le dãdeam de mâncare
amãrâþilor. Voiam sã mã retrag, dar, anul trecut,
când s-a fãcut cantina asta nouã ºi frumoasã, am
zis cã mai stau un an. Sã apuc ºi eu sã lucrez în
locul la care am visat atâta timp", spune tanti
Mioara. Cine nu merge la ºcoalã nu primeºte de
mâncare În cantina socialã de la Cumpãna sunt
hrãniþi acum 98 de copii din familii sãrace ºi 10
bãtrâni care nu mai au pe nimeni sã le poarte de
grijã. Majoritatea vin sã-ºi ia mâncarea la
pachet.

CONFLICT ÎNTRE DOUÃ
TABERE DE ROMI

In aceasta perioada exista situatii
conflictuale potentiale la nivelul unor
comunitati etnice sau de alta natura si as dori sa
conlucram mult mai strans cu politia si
jandarmii, pentru a incerca sa dezamorsam
situatiile  potential conflictuale, acolo unde ele
exista deja. Iar acolo unde exista potential
conflictual, sa cautam formule, si din punct de
vedere economic, si din punct de vedere al
fortei de munca, pentru a detensiona si a incerca
sa metinem situatia sub control. vã prezintã azi
un prim episod al unei serii în care vom
prezenta etnia rromã, dintr-un alt unghi. Se face
prea mult tam-tam, dar nimeni (includem aici
organizaþii ºi instituþii)  nu reuºeºte sã gãseascã
o soluþie viabilã. Astfel, se ajunge tot mai des la
blamarea unei etnii, apoi la conflicte
periculoase, fãrã sã vedem adevãratele cauze.

Pe scurt

Copilaº de trei
ani, tãiat cu
securea la Rodna
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România este
din nou criticatã
p e n t r u
discr iminarea
minoritãþilor, dar
ºi pentru nivelul
de corupþie din
instituþiile statului
în raportul anual
privind Drepturile
Omului al
Departamentului
american de Stat.

Documentul
aratã cã majoritatea problemelor legate de respectarea drepturilor
omului includ abuzul ºi hãrþuirea comise de jandarmi ºi poliþiºti
asupra deþinuþilor ºi etnicilor romi. Discriminarea sistematicã
socialã a romilor a afectat accesul acestora la educaþie
corespunzãtoare, locuinþe, servicii medicale ºi ocuparea forþelor
de muncã.

Alte drepturi ale omului ce încãlcate în România, potrivit
raportului american, includ condiþiile precare ºi
supraaglomerarea din închisori, lipsa personalului din sistemul
judiciar, spaþiul fizic ºi tehnologia necesare acestuia pentru o
funcþionare eficientã. Guvernul a eºuat în luarea unor mãsuri
eficace pentru a retroceda Bisericii Greco-Catolice ºi altor
comunitãþi religioase bunurile confiscate în perioada comunistã.

Au existat de asemenea rapoarte în privinþa discriminãrii ºi
violenþei împotriva femeilor.

Totodatã au existat acte ºi declaraþii antisemite, iar negarea
Holocaustului continuã sã fie o problemã. Perspectivele
antisemite, rasiste, xenofobe, naþionaliste au continuat sã fie
rãspândite prin intermediul internetului, potrivit raportului
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Guvernul a aprobat, în ºedinþa de joi,
cifrele de ºcolarizare pentru anul
ºcolar ºi cel universitar 2017/2018,
cifra de ºcolarizare pentru
învãþãmântul preuniversitar fiind
menþinutã la acelaºi nivel ca în 2016-
2017, dar cu unele realocãri.

"În ceea ce priveºte cifra de ºcolarizare
totalã pentru învãþãmântul preuniversitar,
aceasta se menþine la nivelul celei aprobate
pentru anul ºcolar precedent, cu mai multe
realocãri, printre care: suplimentarea cu
10.000 de locuri pentru învãþãmântul
obligatoriu, nivel primar; suplimentarea cu
1500 de locuri pentru învãþãmântul
obligatoriu cu frecvenþã redusã - nivel
primar ºi gimnazial ºi programul
educaþional "A doua ºansã", inclusiv
pentru cel organizat în penitenciare;
suplimentarea cu 1000 de locuri pentru
învãþãmântul profesional; suplimentarea
cu 500 de locuri pentru învãþãmântul

special, educaþie timpurie; suplimentarea
cu 2000 de locuri pentru învãþãmântul
special, nivel primar ºi gimnazial;
suplimentarea cu 650 locuri pentru
învãþãmântul special, nivel profesional",
informeazã Guvernul. În schimb, au fost
diminuate unele cifre de ºcolarizare, cum

ar fi cele de la învãþãmântul liceal cu
frecvenþã la zi, frecvenþã seral ºi frecvenþã
redusã. Totodatã, Executivul a aprobat
locurile ºi granturile de studii în
învãþãmântul superior: 62.000 - studii de
licenþã; 35.600 - studii de master; 3000 -
studii de doctorat; 4000 - rezidenþiat.

Guvernul a aprobat cifrele de
ºcolarizare în învãþãmântul
de stat pentru anul
ºcolar/universitar 2017-2018

Spectacol
Tradiþional
Romanes la
Universitatea Artifex

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

Implicarea politicienilor
în presã ºi hãrþuirea
jurnaliºtilor din România,
criticate de SUA. Ce aratã
raportul pe 2016

Discriminarea sociala sistematica a romilor le-a
afectat accesul adecvat la educatie, locuinte, ingrijiri de
sanatate si angajare", apreciaza Departamentul de
Stat.Intre alte probleme in domeniul drepturilor omului,
in raport sunt citate "conditii proaste de detentie si
suprapoluarea".  De asemenea, sistemul judiciar "nu are
personal suficient, spatiu fizic si tehnologie pentru a
functiona in mod eficient", se arata in raport.

Totodata, Guvernul este criticat pentru ca nu a reusit
sa actioneze eficient in vederea restituirii unor biserici
greco-catolice, dar si altor biserici, confiscate in regimul
comunist. "Se vorbeste in continuare despre violente
asupra si discriminarea femeilor", se arata in document.

O anexã s-a fãcut
scrum, în zona
Boþoni, din Petroºani

În aceastã dupã-amiazã pompierii Detaºamentului Petroºani
au fost chemaþi sã intervinã pentru a stinge focul la o gospodãrie
ce aparþine unei familii de romi din zona Boþoni, Petroºani, pe
strada Mândra.

Focul a pornit la o anexã din curtea casei, o bucãtãrie de
varã, realizatã în întregime din lemn, apoi s-a extins la casa de
locuit aflatã în apropiere.

Pompierii au intervenit greu, din cauza faptului cã accesul
pe strada Mândra, o stradã de pãmânt în zona limitrofã a
Petroºaniului, este greoi, ºi strada este lipsitã de hidranþi, deci a
fost nevoie de intervenþia a 3 autospeciale.

C M Y K

Senzaþional! Existã ºi
români discriminaþi de romi

P o t r i v i t
cotidianului Adevarul,
locuitorii din satul
Lunca Cetatuii, judetul
Iasi sunt in prag de
conflict interetnic,
dupa ce, atentie,
postasii distribuie
alocatiile copiilor,
intai romilor din sat si
apoi romanilor.

Astfel persoanele
de etnie roma care au copii, primesc alocatiile inca din prima zi in care
acestea vin de la stat, in timp ce romanii iau banii dupa aproximativ o
saptamana.

Situatia, conform acestui cotidian, care nu s-a documentat nici o
secunda preferand sa arunce aceasta stire ca si o sfidare la adresa
romanilor, a creat nemultumiri in randul cetatenilor din Lunca
Cetatuii, ba chiar si divergente intre cele doua comunitati.

Sefii oficiului postal din Iasi nu au negat situatia din Lunca
Cetatuii, dar au si un motiv clar, ei respectand o norma incheiata cu
Ministerul Muncii, care prevede ca alocatiile sa se dea intre data de 8
si 25 ale lunii, esalonat in functie de strazi. Ba mai mult, seful postei
a mai declarat ca factorilor postali le este frica sa mearga cu banii in
geanta, pe jos, in anumite zone in care locuiesc comunitatile rome si
pentru a preveni o eventuala infractiune prefera sa de-a alocatiile
copiilor romii direct de la ghiseul oficiului postal. Dar pentru unele
cotidiene acest subiect este considerat unul senzational de
discriminare.

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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E o tânãrã ca oricare alta, cu studii
superioare, cu o familie frumoasã ºi
cu o viaþã bogatã. N-a þinut
niciodatã cont de ºabloanele în care
societatea a vrut s-o încadreze ºi a
ajuns sã fie un model pentru femeile
de etnie romã.

S-a nãscut într-o familie cu patru fraþi
- cel mai mare, de 18 ani ºi cel mai mic,
de 12 ani. Era fetiþa mult aºteptatã,
minunea pãrinþilor ºi uimirea bãieþilor
casei. A trãit în puf, iubitã ºi ocrotitã,
alintatã ºi menajatã. Astãzi e, în
continuare, minunea lor. Cãci dragostea ºi
puful n-au stricat-o, ci au ajutat-o ºi-au
încurajat-o sã-ºi urmeze visele.

Corina are 28 de ani ºi-o viaþã
frumoasã. Mereu i-a fost viaþa aºa, dar nu
întotdeauna a putut sã se bucure de ea, la
adevãrata valoare. În satul sãu, Belceºti,
din judeþul Iaºi nu erau prea multe familii
de etnie romã. Astfel, în sufletul sãu de
copil încolþeau temeri ºi supãrãri, frustrãri

ºi întrebãri. "Mã gândeam: Doamne, când
o sã fiu mare, oare aºa o sã ajung ºi eu?
Oare de ce m-am nãscut þigancã ºi nu
româncã? Preferam, atunci, sã mã uit în
grãdina vecinului, fãrã sã realizez cã, de
fapt, eu proveneam dintr-o familie bunã,

de oameni gospodari, care toatã viaþa au
muncit", spune Corina. Regretul þine de
faptul cã a fost prinsã ºi ea, cândva, în
plasa generalizãrilor, pânã sã-ºi dea
seama cã binele sau rãul îl facem noi, ca
oameni - fãrã a fi influenþaþi de etnie.

Exemplu de reuºitã
prin educaþie

C M Y K
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Locul morþilor vii: Livezilor,
Bucureºti!

În România, persoanele excluse din societate
"putrezesc" în ghetouri. Ziarista Magda Gad,
reportera de la Expressen, a petrecut ºapte
sãptãmâni într-o mahala urbanã. O alee a iadului
din Bucureºti de pe care unii pleacã ca sã fure sau
sã cerºeascã în Suedia, la furat. Alþii aºteaptã sã fie
purtaþi de aici, în sicriu. De fapt, toþi sunt deja morþi.
Inimile lor bat ºi ei merg prin gunoaie ºi încearcã sã
lupte cu demonii lor dar, de fapt, toþi sunt deja
morþi. Doar cã fiecare are un timp diferit ºi un alt fel
de suferinþã, dar la fel de multã, pentru a ajunge
acolo. Cãtre singura cale sigurã care îi conduce
afarã din Aleea Livezilor: moartea.Panicat, Marin
înjurã, heroina îi vâjâie în sânge, dar nu se poate
relaxa ca de obicei cu o þigarã. Puºtiul împreunã cu
care a tras drogurile s-a lãsat pe pat, alb la faþã ºi cu
buzele vineþii.

Sãracii cu „parabolice” din
Valea Sosii

Casute de pamânt, cu o camera, rar doua, cu
acoperisul cârpit, curtea arida, fara iarba, garduri
rupte, porti lipsa si un drum atât de abrupt incât abia
il poti urca. Asa cum arata, satul Valea Sosii
(comuna Poduri) pare predestinat sa fie gazda
saraciei. Ca intr-un film suprarealist, din loc in loc
apare câte o "parabolica" ancorata de un par. "Sunt
bune, ne mai informam si noi", dar "nu tin loc de
pâine", spune romii. Casele sunt varuite in alb, in
albastru de sineala sau nu sunt varuite deloc dar par
curate, iar rufele intinse la uscat, la fel. Elena Cercel
are patru copii pe care ii creste din cele câteva sute
de lei primite ca ajutor de la stat. "Nu avem pamânt,
nu avem serviciu, nu avem nimic", spune femeia,
resemnata. Tatiana Cristea, vecina sa, are tot patru
copii: "Când gasim, mai muncim cu ziua, dar e
foarte greu. Stam opt persoane in doua camere. Nu
sunt conditii omenesti pentru niste copii care vor sa
invete carte ca sa ajunga mai bine decât noi."

Pe scurt

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

In 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.

Romi frumoºi
In 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.

In tãmbãlãul iscat dupã ce romii l-au gratulat cu salutul nazist, edilul a
rãbufnit cu nãduf: "Hitler nu a putut omorî destui!". Evident, a fost taxat
dur de cãtre presã, justiþia s-a sesizat imediat, insul a fost exclus din partid.
Dupã doar câteva zile, absolut din întâmplare, am avut ocazia sã cunosc eu
însumi un alt viceprimar, al sectorului 6, care se confruntã ºi el cu
problema romilor.  Se numeºte Gabriel Petrea, are 29 de ani ºi este un
politician complet pe dos faþã de cei pe care i-am cunoscut pânã astãzi:
vorbeºte fãrã afectare, este sincer pânã la plãsele, ºtie sã-ºi asculte cu
atenþie interlocutorii, este expert în finanþãri europene dar, mai ales,
munceºte pânã la epuizare, cu o pasiune pe care nu þi-o poate dãrui decât
bucuria extremã a lucrului.

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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Acestia nu puteau face copii, asa ca
au cumparat o fetita nou-nascuta de la
doua femei rrome de 20, respectiv de 37
de ani, mama, respectiv bunica
pruncului, din tabara Champs-sur-Marn.
Tatal fetitei se afla in Romania.

Potrivit Le Figaro, francezii ar fi
platit suma de 15.000 de euro pentru a
cumpara nou-nascutul cu ajutorul unor
intermediari, acestia fiind luati si ei in
vizorul anchetatorilor.

In urma perchezitiilor, oamenii legii
au descoperit cei 15.000 de euro in
tabara de rromi din vecinatatea
Parisului. Nasterea copilului nu a fost
inregistrata, ceea ce indica faptul ca
tranzactia fusese premeditata.

Mama si bunica fetitei vandute au
avut mai multe versiuni in fata
anchetatorilor. Mai intai au spus ca au
vandut copilul unui cuplu de rromi, de la

care ar fi fost furat de cuplul de francezi.
Francezii se afla in arestul politiei,

iar cele doua femei rrome au fost puse
sub acuzare.

Francezii care au cumpãrat
un bebeluº rrom s-au predat

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

Începând de luni, firmele de
construcþii pot aplica pentru proiectul
lui Trump de a ridica un zid la graniþa
dintre SUA ºi Mexic. O propunere
neobiºnuitã a venit deja din partea
romilor din România.

"Nimeni nu construieºte ziduri mai
bine decât mine", se lãuda Donald
Trump în timpul campaniei electorale.
Magnatul imobiliar a promis cã ºi
costurile vor fi rezonabile. Acum, în
calitate de preºedinte, vrea sã punã în
practicã aceste planuri.

Licitaþia a început pe 6 martie:
Firmele pot sã-ºi prezinte propunerile
pentru construcþia zidului dintre SUA
ºi Mexic pe site-ul Ministerului
Securitãþii Interne (Homeland
Security). În aprilie se va lua decizia
asupra firmei producãtoare, iar în doi
ani, construcþia urmeazã sã fie
finalizatã. În diverse declaraþii, Trump

a vorbit despre un zid înalt între zece ºi
30 de metri. Un lucru e sigur:
Preºedintele SUA a subliniat cã "va fi
un zid, nu un gard".

Potrivit postului de ºtiri american
CNN, 300 de firme s-au arãtat deja

interesate de acest proiect. În special
marile concerne internaþionale sunt
însã mai reþinute când e vorba despre
declaraþii clare - probabil din teama cã
o asociere cu politica izolaþionistã a lui
Trump ar putea sã le strice imaginea.

Cine construieºte zidul "made in USA"?

Romii din România,
subiect de televiziune
în America

Romii din satul Dalga, comuna Dor Marunt, judetul
Calarasi, precum si modul lor de viata fac subiectul
reportajului CBS NEWS.

O asezare cu 2500 de oameni, din Dalga, are drumuri
prafuite, nu are apa curenta iar rata somajului in localitate
este de 70%. Cei mai multi adulti muncesc in strainatate, in
mare parte in Italia sau Marea Britanie, multi dintre ei
afirmand ca in Romania nu au de munca fiindca nimeni nu
vrea sa-i angajeze. In anii comunismului cei mai multi
dintre membrii comunitatii rome au muncit in fabrici care
apartineau statului si in cooperativele agricole, insa multe
dintre acestea au falimentat dupa 1989, iar romii si-au
pierdut locurile de munca.

De atunci, ei s-au chinuit sa faca fata cheltuielilor si sa
le ofere astfel un viitor mai bun copiilor lor, cu toate ca
proiectele initiate de Uniunea Europeana si organizatiile
non guvernamentale ii ajuta pe unii sa-si lanseze mici
afaceri si sa imbunatateasca educatia copiilor. In acest sens,
copii romi merg la scoli care au si activitati de dupa-amiaza,
in care sunt ajutati sa-si faca temele, printr-un program
after-schol sponsorizat de Comisia Europeana in Dalga.
Programul denumit Fondul Educatiei Rome este menit sa
acopere prapastia educationala dintre romi si restul
cetatenilor din intreaga Europa.
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Un oraº întreg contra românilor care
provoacã haos: De când s-au mutat
în oraºul Bad Dürrenberg (landul
Saxonia-Anhalt), 38 de cetãþeni
români de etnie romã au revoltat
întreaga comunitate.

Mitteldeutsche Zeitung a relatat cum
locatarii de pe trei strãzi se plâng, printre
altele, de o gãlãgie de nesuportat,
pensionari scuipaþi ºi maºini vandalizate.
Pentru ei sunt români, au paºaport
românesc. Nemulþumirile au explodat de
când s-au mutat familiile de români, în
primãvara anului trecut, în Bad
Dürrenberg. Marþi seara (14 februarie),
locatarii de pe strãzile John-Schehr-
Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße ºi
Geschwister-Scholl-Straße s-au adunat în
cadrul unei întâlniri, organizate cu scopul
de a discuta problemele pe care le au ºi de
a încerca sã gãseascã o soluþie.

Întâlnirea a avut loc în sala de sport a
ºcolii Borlach-Sekundarschule, unde a

fost prezent ºi un membru AfD al
Parlamentului, Hans-Thomas
Tillschneider (nãscut la Timiºoara!)

Primarul oraºului, Christoph Schulze
(CDU) susþine cã doar în ultimele luni a
primit 20 de plângeri depuse de localnicii
ajunºi la exasperare.

"Nu cred, ci sunt absolut sigur cã
plângerile lor sunt justificate", le-a spus
primarul celor 200 de oameni strânºi la
întâlnire, la care au participat de
asemenea mai multe oficialitãþi ale
oraºului, însã nu ºi proprietarul clãdirilor
cu probleme.

Locuitorii unui oraº din
Germania se organizeazã
contra românilor

ªi, într-un final, "pierderea identitãþii naþionale sau ruºinea
de a te declara român". "A fi român printre strãini este o sarcinã
dificilã de dus pentru mulþi tineri emigranþi români, ºi, de
aceea, mulþi dintre aceºtia refuzã sã-ºi recunoascã apartenenþa
la neamul lor. Cauzele acestui comportament sunt de multe ori
idependente de ei ºi sunt legate de faptele reprobabile ale
multora dintre compatrioþii noºtri români sau romi. La
întoarcerea acasã, mulþi au dificultãþi de acceptare a
apartenenþei la patria mamã ºi au uneori un comportament
socialapatrid, renegându-ºi identitatea naþionalã. Aceastã dublã
dramã trãitã de emigranþi (drama strãinãtãþii ºi drama
reîntoarcerii acasã) a perturbat mintea multor tineri ºi le
pericliteazã reintegrarea socio-economicã în mediul lor
identitar".

Vocea Romilor

PPrroo ffeessoorruu ll AAvvrraamm FFii þþ ii uu :: ""ÞÞããrraannuu ll
eemmiiggrraann tt llaa îînn ttooaarrcceerreeaa aaccaassãã --
AAbbrruu tt ii zzaarree iinn ttee lleecc ttuuaa llãã ,,
eenncc llaavv ii zzaarree ssoocc iiaa llãã ,, pp iieerrddeerreeaa
iiddeenn tt ii tt ãã þþ ii ii nnaa þþ iioonnaa llee ssaauu rruuºº iinneeaa
ddee aa ttee ddeecc llaarraa rroommâânn""

Rromii, din nou în centrul
atenþiei în Europa – cine
ºi de ce vrea sã-i trimitã
în România

Guvernatorul celui mai vestic stat din Austria, Vorarlberg, a
spus ca rromii ar trebui trimisi inapoi in Romania, deoarece nu
sunt interesati sa invete germana sau sa se integreze in societatea
austriaca.

Markus Wallner a declarat marti ca autoritatile orasului
Dornbirn vor sa le asigure adapost familiilor de cersetori care
traiesc pe strazi, inclusiv membrilor minoritatii rrome, scrie The
Local.

Cu toate acestea, Wallner a adaugat ca niciun rrom din
Vorarlberg nu “este interesat sa invete limba, nimeni nu este
interesat de o integrare autentica, nimeni nu este cu adevarat
interesat sa caute de lucru”.

Elemente magice
ºi poþiuni

Inainte de amestecuri din ingrediente
extravagante si potiuni complicate, trebuie
avuta in vedere cea mai importanta, mai
simpla si mai magica licoare - apa. Astfel,
se spune daca intalnesti o femeie carand o
carafa de apa, e semn bun de abundenta si
noroc. In schimb, daca vasul este gol e
semn de ghinion. Inainte de bea apa si in
general orice fel de bautura, este bine sa
multumesti zeilor si sa versi cateva picaturi.

Alte elementele magice cu proprietati
deosebite sunt argintul (sau monedele de
argint), potcoava de cal (animal mistic in
folclorul tiganesc), broasca si crengile de
salcie. Exista superstitii conform carora
crengile de salcie crescute innodate, nu ar
trebui niciodata despartite pentru ca au fost
impreunate de zane. Un om care le va
desface isi va pierde norocul. Tot crengile
de salcie impreunate sunt folosite in vraji de
iubire. Un barbat care doreste sa cucereasca
inima femeii iubite va tine in gura nodul din
salcie si va rosti:

T're báçt me çáv,
T're baçt me piyáv,
Dáv tute m're baçt,
Káná tu mánge sál.

Iti mananc norocul,
Iti beau norocul
Da-mi norocul tau
Si tu vei fi a mea
Broasca e in general privita ca un animal

necurat, folosit in special in magia neagra.
Vrajitoarele folosesc broastele pentru a
aduce boala si necaz in familiile
dusmanilor. Singura cale de a rupe vraja
consta in incendierea broastei in cauza,
fiind legata de membre de crengi prinse in

forma de cruce.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Partida Romilor Pro -Europa
,sucursala Valcea  prin neobositul
sãu preºedinte Alexandru Diamant,
ajutat îndeaproape de Ilie
Mãrunþelu, în calitate de vice-
preºedinte ºi de ºef al celei mai
puternice comunitãþi de romi din
judeþul Vâlcea, fãcând trimitere
expresã la cei care locuiesc în
comuna Bujoreni, judeþul Vâlcea, s-
au gândit, ºi zicem noi cã foarte
bine au procedat, ca în data de 28
februarie 2017 sã organizeze cea de
a III-a ediþie a amplei manifestãri
sub genericul "Dezrobirea Romilor". 

Manifestarea respectivã a avut un
caracter cultural istoric -literar dar ºi
educativ. Organizatorii s-au gândit sã
invite la aceastã acþiune reprezentanþi de
seamã ai administraþiei judeþene ºi
locale, cât ºi reprezentanþi ai unor
structuri organizatorice cum ar fi
Inspectoratul Judeþean ªcolar, Forumul
Cultural al Râmnicului, Biblioteca
Judeþeanã Antim Ivireanu Vâlcea ºi nu în
ultimul rând Arhiepiscopia Râmnicului.
Locaþia care a gãzduit lucrãrile

simpozionului a fost ca de obicei sala de
conferinþe a Bibliotecii Judeþene Antim
Ivireanul Vâlcea. La eveniment au fost
invitaþi sã participe, pe lângã oficialitãþi,
elevi ºi studenþi, cadre didactice
universitare ºi preuniversitare, dar ºi
foarte mulþi romi nu numai din Rm.

Vâlcea ºi împrejurimi, dar ºi din întreg
judeþul. Manifestarea a început cu un
TEDEUM care a avut loc la Sfânta
Bisericã din cadrul Arhiescopiei
Râmnicului ºi s-a desfãºurat în prezenþa
ÎPS Pr. dr. Varsanufie Arhiepiscopul
Ramnicului.

Simpozion naþional
„DEZROBIREA ROMILOR”

Patradi bahtale! – Paste Fericit!
Dobroituca – Buna Ziua
Socares? – Ce mai faci?

Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?

Ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar
Cyumydaptu ando muy te dilearaptu pho
tan – te pup direct în bot sa te zapacesc

de tot
Ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar

Mai bes hatan – Stai putin (sau: Mai stai
un pic)

Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi cu

mine prin parc?
Haida jas manta ando foro? – Mergi cu

mine în oras?
Hai te plimbosaosame – Hai sa ne

plimbam
Camis te jas manta? – Vrei sa mergi cu

mine?
Hai i tu avreal – Hai si tu pe afara

Na mai des duma acate k dikel so penau
– Nu mai vorbi aici ca ne aude ce

vorbim
Tehala la ce ora intalnisaosame? –

Mâine la cât ne întâlnim?

Dicþionar româno-rromSclavia Romilor – Lungul
drum cãtre libertate

Asociaþia Partida Romilor Pro Europa - sucursala Dolj, în parteneriat cu
Biblioteca Judeþeanã ºi Centrul de Culturã al Romilor Dolj au organizat un
eveniment, luni 20 februarie, cu ocazia celebrãrii Zilei Dezrobirii Romilor. Proiecþia
filmului documentar "Sclavia Romilor - Lungul drum cãtre libertate", primul film
documentar despre robia romilor. Printre cei prezenþi la acest eveniment ºi care au
discutat despre Dezrobirea Romilor au fost domnul decan al Facultãþii de ªtiinþe
Sociale, profesor universitar doctor Sorin Liviu Damean, domnul Prorector Relaþii
Internaþionale ºi imagine academicã, profesor universitar doctor Nicu Panea ºi
domnul Lucian Gherata Inspector ºcolar pe problemele minoritãþilor din cadrul
Inspectoratului ªcolar Dolj.

La eveniment au fost prezenþi 30 de
copii ºi 10 pãrinþi din comunitãþile de
romi, care au participat la discuþii
interactive, ºi-au exprimat pãrerea
despre temele abordate, dar au adresat
ºi întrebãri specialiºtilor.
Reprezentanþii DGASPC ºi ai
Prefecturii Maramureº au fãcut o

prezentare a drepturilor copilului în
general, dar au vorbit ºi despre riscul de
abuz asupra copilului. La discuþii s-au
alãturat cadrele didactice din instituþia
de învãþãmânt, dar ºi un reprezentant al
Poliþiei. Împreunã au identificat câteva
modalitãþi prin care pãrinþii ºi copiii din
comunitãþile de romi pot sã previnã

situaþiile de abuz, excluziune sau
discriminare: o mai bunã informare
asupra drepturilor de dezvoltare, de
protecþie ºi participare, modalitãþi non-
agresive de a face faþã unor conflicte,
dar ºi informaþii cu privire la instituþiile
ºi persoanele care pot oferi ajutor în
cazul unei situaþii de abuz. 

Campania pentru prevenirea abuzului, la Remetea Chioarului

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
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COSTIÞE
HAIDUCEªTI
LA CUPTOR

Timpi de preparare

• Timp de preparare: 40 min
• Timp de gatire: 50 min
• Gata in: 90 min

Ingrediente

•  1.5 kg costite miel
•  3-4 linguri ulei
•  sare
•  piper
•  cimbru
•  rozmarin
•  boia iute
•  piper rosu si alb zdrobit
•  1 capatâna de usturoi sau o legatura

usturoi proaspat
•  1 cana vin alb demisec
•  frunze leustean

PREPARARE
1. Se spala costitele într-un jet de apa si se

lasa sa se scurga 10 minute în tava. Între
timp, rozmarinul si cimbrisorul se toaca
marunt si se amesteca cu sarea, piperul si
boiaua si se presara pe costite.

2. Separat, se curata usturoiul, se toaca
marunt si se presara peste costitele de miel,
se toarna uleiul si vinul si câteva linguri de
apa, se acopera cu un capac sau cu o folie de
aluminiu si se lasa 1-2 ore în frigider.

3. Se scoate tava din frigider si se baga în
cuptorul încins si, din când în când, se
stropesc costitele cu zeama pe care au lasat-
o în tava. Dupa ce s-au patruns, se ia capacul
si se lasa sa se rumeneasca vreo câteva
minute.

4. Costitele se servesc ornate cu verdeata
proaspat tocata si diverse garnituri. Cea mai
potrivita garnitura este piureul de stevie sau
de spanac.

S-aveþi
poftã bunã!

Sã halim bine

Inspectoratul ªcolar, Prefectura -
Biroul pentru romi ºi Partida
Romilor - filiala Argeº a organizat
un eveniment prilejuit de
împlinirea, la 20 februarie, a 161
de ani de la dezrobirea romilor.
Cu aceastã ocazie a fost vizionat
filmul documentar "Sclavia
romilor� Lungul drum cãtre
liberate", o producþie despre
robia romilor în Þãrile Române.

Despre semnificaþia zilei au vorbit
inspectorul ºcolar Petre Livezeanu,
Octavian Mihail Sachelarie, director al
Bibliotecii Judeþene, ºi pãrintele
consilier Andrei Diaconescu, delegat
al Arhiepiscopiei Argeºului ºi
Muscelului.

La masa rotundã a dezbaterii au
fost atinse subiecte de interes pentru
comunitatea romã din judeþ: abandonul
ºcolar, frecvenþa la cursuri ºi calitatea
actului educaþional. Au fost expuse ºi

câteva desene fãcute de copiii romi.
Printre micuþii artiºti se numãrã ºi
Armand, un bãieþel din cãtunul
Gãmãceºti - Berevoeºti care a revenit
în bãncile grãdiniþei la vârsta de opt

ani (a fost în situaþie de abandon
ºcolar). În cadrul evenimentului, Petre
Mustaþã, preºedintele Partidei
Romilor, l-a prezentat pe noul secretar
al filialei, Daniel Fieraru.

Dezrobirea
romilor, pe drumul
cãtre ºcoalã

Rromii fiind un popor "eminamente
muzical", "alfabetizati muzical", acest
fapt ar putea contracara cealaltã
realitate, conform cãreia suntem un
popor "eminamente neraþional", de
"analfabeþi funcþional".

Teoria excelenþei rromilor în
muzicã nu este nouã, a fost enunþatã de
Clemens Brentano (1815) ºi Franz
Liszt (1859), care considerau esenþialã
contribuþia muzicalã a rromilor la
cultura europeanã. Pe de altã parte,
filosoful Constantin Noica, în cartea
din imaginea de mai jos, exemplifica
diferenþa dintre i m i t a þ i a artei,
realizatã de Barbu Lãutaru ºi i n o v a
þ i a artei, realizatã de Franz Liszt. În
fine, marele filosof (ºi pianist)

Theodor Adorno, în Filosofia noii
muzici (1949), Teoria esteticã (1970)
ºi alte texte despre sociologia ºi
filosofia muzicii, pune discuþia în
aceiaºi termeni puºi de Nicolae
Gheorghe-Damian Draghici, al

diferenþierii culturii de divertisment
(ca deconectare, pentru plãcere, de
pahar ºi amar) de cultura înaltã, a
trezirii/ zguduirii artistice. "O idee
care nu este riscantã nici nu meritã sã
fie gânditã"
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Secretul florãreselor
din Bucureºti

Meseria de florãreasã a îmbãtrânit odatã cu lumea, e
veche de secole ºi încã aduce pâinea pe masa celor care
o practicã. În România altor vremuri, florãresele erau
femei sãrace, cu bãtãtura plinã de copii. Florile le ajutau
sã supravieþuiascã. Azi, s-au modernizat, nu mai umblã
de colo-colo, desculþe, tuºind, târând coºul doldora de
crizanteme, crini sau lalele, în cãutarea unui vad mai
bun. Au maºini de lux, vile cât un palat ºi mulþi bani în
cont. Bunicile, strã-strã-bunicile lor, tot cu meseria asta
ºi-au crescut copiii. Au fãcut rãzboaie, au rezistat
epidemiilor, au simþit ploile-n piept ºi frigul în oase.
Florile au rãmas aceleaºi ºi atunci ºi acum. Numai cã se
vând mai scump.
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Perla Scripcariu este o tanara de 19
ani, de etnie roma, din municipiul
Botosani. Nu este casatorita, nu are copii,
nu cerseste, nu este analfabeta si nu se
zbate in mizerie, nu fura si nici nu le
ghiceste in palma trecatorilor. Din contra,
ii place sa citeasca, sa vizioneze
documentare, sa danseze, sa cante, sa
interpreteze, sa scrie poezii, iar in aceasta
vara a absolvit Bacalaureatul cu brio.
Datorita mediilor mari din anii de studiu si
a rezultatului de la Bac, Perla Scripcariu a
fost acceptata la cinci universitati de
prestigiu din Marea Britanie.

A învins umilinþele. Frumoasa þigancã Perla,
admisã la CINCI facultãþi de TOP din Marea Britanie

C M Y K

Probleme imaginare
• Încã de acum trei sãptãmâni, ziarul nostru a atras

atenþia asupra înscenãrii mizerabile puse la cale de
liberalii vâlceni în tot scandalul de la Centrul din
Mãciuca, care avea ca scop principal compromiterea
imaginii preºedintelui Consiliului Judeþean, Costi
Rãdulescu, ºi a conducerii DGASPC Vâlcea. Acum,
parchetul judeþean a cercetat atent sesizãrile ºi a
descoperit cã nici o acuzaþie nu se confirmã ºi cã totul
a fost un joc politic gândit în "laboratoarele" PNL
Vâlcea ºi pus în aplicare de consilieri judeþeni galbeni,
cu ajutorul unor "oameni de bine" din Bucureºti. Dar,
cercetãrile Parchetului Vâlcea nu trebuie sã se
opreascã aici, deoarece patru persoane din Centrul
Mãciuca au fost supuse la rele tratamente doar pentru
a fi pozate câteva minute, iar cercetãrile penale ale
procurorilor trebuie sã înceapã în mod obligatoriu cu
principalii vinovaþi de tot acest scandal!

Ciudãþenii
• Inspectoratul General al Poliþiei Române a

cumpãrat, printr-o procedurã de licitaþie deschisã,
paturi ºi saltele pentru 26 de centre de reþinere ºi
arestare preventivã din þarã. Pentru furnizarea de
saltele, IGPR a atribuit pe 27 februarie un contract
societãþii Softmet SRL din Râmnicu Vâlcea, în
valoare de peste 2,4 miliarde de lei vechi. Firma
respectivã are sediu… într-un apartament din
Ostroveni, nu are nici un angajat iar în anul 2015 a
obþinut o cifrã de afaceri de 2,1 miliarde de lei vechi,
potrivit situaþiilor de la Ministerul Finanþelor.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Cãtãlin Comãneceanu Cristian Iordache Florinel Constantinescu Ovidiu Negrea Ion Nicolae

Premiera în România: Special pentru rromi,
o clãdire eco unicat

Poate stiti povestea ursului
brun care, odata ajuns la Polul
Nord, este ridiculizat de fratii
sai de acolo din cauza ca are o
blana de alta culoare.
Animalul nu intelege de ce a
perceput ca fiind un intrus,
avand in vedere ca nu se simte diferit. Insa un act de curaj din
partea lui intoarce prejudecatile comunitatii, iar el este intampinat
cu scuze si cu un loc de cinste printre ceilalti. "Doar faptele
conteaza" - asta e morala. Nu, nu este doar o simpla poveste de
adormit copiii, ci o lectie de viata, impachetata simplu si frumos
pentru elevii din orasul prahovean Boldesti-Scaeni. 

A ajuns studentã, deºi credea cã o sã spele scãri de bloc
În comunitãþile de romi din judeþul

Braºov, multe dintre fete decid de la vârste
fragede sã ia viaþa în piept ºi sã devinã
mame ºi soþii, abandonând ºcoala ºi
renunþând astfel la un viitor mai bun. Crina
Mondoc (19 ani), o fatã ce provine dintr-o
familie sãracã ºi destrãmatã, din satul bra-
ºovean Budila, cu 8 fraþi acasã, a fost ºi ea

la un pas sã lase cartea, consolânduse cu gândul cã va putea câºtiga
bani spãlând scãri de bloc. Însã membrii unei fundaþii din Braºov au
salvat-o. Au vãzut în Crina o fatã cu potenþial ºi au îndemnat-o sã nu
abandoneze ºcoala generalã din Budila, aºa cum avea de gând.
Copila a învãþat ºi a reuºit sã meargã la liceu.  Dedicatã studiului ºi cu
ambiþii mari, Crina a învãþat mai departe ºi a fost admisã pe unul din
locurile pentru romi la Universitatea Transilvania, din Braºov.

De la Barbu Lãutaru, cel care l-a
fermecat pe Franz Liszt, la Anton
Pann ºi Zavaidoc Formaþie
tradiþionalã de lãutari Românii ºi-au
cântat necazurile de-a lungul istoriei
ºi au gãsit în muzica lãutãreascã una
dintre puþinele alinãri. Majoritatea
lãutarilor din þara noastrã au fost de
origine romã ºi acest lucru nu mirã

pe nimeni. Profesorul de istorie
Dumitru Pop din Slatina spune cã
þiganii erau singurii care erau
chemaþi la chefuri pentru a le anima.
Iar acest lucru îl fãceau cel mai des
folosind scripca, care a fost cel mai
folosit instrument la petreceri. "Nu
exista petrecere fãrã lãutari, iar
aceºtia proveneau din rândul

þiganilor ºi nu era nicio ruºine, era
ceva normal. De-a lungul anilor, unii
dintre aceºti interpreþi de muzicã
popularã ºi-au câºtigat o reputaþie de
neegalat, asemãnãtoare chiar cu cea a
unor vedete ale teatrului de atunci ºi
nu numai. Unii dintre aceºti interpreþi
au intrat ºi chiar au reuºit sã rãmânã
în istoria muzicii populare.

Cei mai cunoscuþi lãutari ai României din toate timpurile

Unul dintre fericitii tatici care a avut astazi
ocazia sa-i arate copilului sau locul sau de munca,
a fost si presedintele Comisiei pentru Drepturile
Omului, liderul Partidei Romilor deputatul
Nicolae Paun. Acesta s-a trezit in biroul sau cu o
armata de „albinute”, conduse chiar de fiica sa
Nicolle Cristina, 8 ani, care si-a adus colegii de
clasa, in locul in care alesii neamului fac legile
pentru ei si parintii lor. Deputatul a fost luat la
intrebari de micile „albinute” care au vrut sa stie
cat de greu e sa fii deputat, dar si de ce nu exista
legi speciale pentru copii, care sa le faca viata mai
usoara. Dupa ce le-a explicat cum lucreaza alesii,
Paun i-a invitat pe colegii fiicei sale la o gustarica
si o prajitura, el facand pe ospatarul, si spunandu-
le insa ca acest tratament este unul special pentru
ei, favor de care nu beneficiaza si colegii sai
deputati.

Uite ce fatã frumoasã
are preºedintele
Partidei Romilor!

Realizatorul controversatului film "Romanians are
Coming": "Degeaba îmi arãtaþi clãdiri de birouri
frumoase în Timiºoara. Nu voi face un film despre ele"

James Bluemel a avut curajul sã vinã
în România, la invitaþia Asociaþiei
Documentor din Timiºoara. Britanicul a
realizat o serie de reportaje documentare
despre românii din Anglia.James
Bluemel, realizatorul seriei de televiziune
"Romanians are Coming" difuzatã de
Channel 4 în Marea Britanie, care a creat
controverse ºi reacþii în rândul românilor
care-ºi duc traiul în Anglia, a venit la
Timiºoara, la invitaþia Asociatia
Documentor. James Bluemel a
paarticipat la simpozionul "Imagine ºi
prejudecatã", unde a rãspuns franc la
întrebãrile celor prezenþi. 
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