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SUNTEM CIORII ªI NE DÃM PORUMBEII
PÃCII CUM NE BATJOCORESC ROMÂNII
_____________________________________________ Alexandru Diamant

incolo de a fi
hoti, sarlatani,
camatari, traficanti, afaceristi murdari,
manelisti sau cersetori - cum s-au invatat
Europa si România sa-ne categoriseasca,
tiganii (sau romii) sunt un popor. Cu traditii si
cultura proprii, cu o istorie pe care putini au
incercat sa o cunoasca. Si care, daca ar fi
amintita mai des, ar limpezi multe mistere, ar
sterge multe prejudecati si chiar ar da solutii
pentru o problema prea des ridicata la rang de
prioritate: noi - majoritarii, europenizatii - ce
facem cu ei, cu tiganii?
unt tigani. Multi dintre ei nu recunosc
asta sau ascund faptul ca fac parte din
aceasta etnie. Acesta este si motivul pentru
care, la fiecare recensamânt, putini dintre noii
nu isi declara originea. Aici, in România, dar
si in oricare alt colt de lume. Le e rusine sau le
este teama de discriminare si rasism? Nici ei
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nu mai stiu. Unii tin sa li se spuna romi, nu
tigani, ca si cum o simpla denumire ar schimba
cu ceva povestea noastra , intinsa pe durata a
sute de ani. Manualele de istorie nici macar nu
mentioneaza romii. Cu atât mai putin istoria
lor. Ca si cum nu ar fi trait mereu printre noi.
Ca si cum ei nu au existat vreodata. In schimb,
sunt de cele mai multe ori subiectul unor
caracterizari care generalizeaza idei
preconcepute, de genul "tiganii sunt niste
hoti". Acesta este rasismul. Asta inseamna
discriminare. Tot mai putini specialisti
amintesc de faptul ca, de exemplu, venitul lor
mediu este cu mult sub cel al celorlalti români
sau ca speranta lor de viata este cu mult mai
mica. Mai exact, ca traiesc, in medie, cu vreo
zece ani mai putin decât românii.romii sunt
discriminati, primind locuinte la marginea
localitatilor, pe care multi le mai pastreaza si
astazi.in anul de gratie 2017.

CRC: Supravieþuitorii
romi ai deportãrilor
în Transnistria sunt
împiedicaþi sa
primeascã
despãgubiri

Acuzaþii de
discriminare la o
ºcoalã din Iaºi:
elevii romi, puºi
separat de cei
români. Cazul a
ajuns la CNCD
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Enikõ Vincze, Simona
Ciotlãuº, George Zamfir:
Politicã antirasistã ºi
justã de locuire publicã!
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vaccinaþi ºi doar 20% merg la grãdiniþã
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Pe scurt
Focarele de rujeola de la
granita judetelor Cluj si
Bistrita Nasaud au aparut in
comunitati de romi cu copii
nevaccinati

Bistrita Nasaud si Cluj au aparut in comunitati
de romi cu populatie migratoare si in care copiii nu
au fost vaccinati, iar astfel s-a ajuns la
imbolnavirea a peste 200 de copii din cele doua
judete, transmite Mediafax. Directorul adjunct al
DSP Bistrita Nasaud, Doina Georgeta Petri, a
declarat, joi ca la nivelul judetului au fost
inregistrate 124 de cazuri de rujeola. “Cele mai
multe cazuri au fost inregistrate in comuna Petru
Rares, apoi in Ciceu-Mihaiesti, pe toata valea la
granita cu judetul Cluj si in Parva, ca si focare. In
total am avut 124 de cazuri, pana in luna mai.
Rujeola au adus-o de undeva, este populatie de
etnie roma, cu mare potential migrator, de miscare.
De undeva au adus-o. A fost un caz internat la Cluj
cu rujeola, iar persoanele din satul Reteag, comuna
Petru Rares, s-au dus in vizita cu un copil de 7 luni
si a adus rujeola in comuna. Apoi alte rude din
Parva au fost in vizita in Reteag si asa am avut cele
doua focare pe care am reusit sa le stapanim. Am
incercat sa stabilim ruta, s-au plimbat si prin
strainatate unde au fost cazuri de rujeola, dar nu am
reusit sa identificam sursa initiala”, a spus Petri.

În oraºul Pecica (Arad) au
fost construite 49 de locuinþe
pentru comunitãþile de romi
Un numar de 49 de locuinte sociale
pentru comunitatile de romi au fost
construite in orasul Pecica, judetul
Arad, printr-un program al Agentiei
Nationale pentru Locuinte (ANL),
unitatile locative fiind receptionate
saptamana aceasta, conform
primarului Petru Antal, transmite
Agerpres.
”Este o investitie finantata integral de
catre Agentia Nationala pentru Locuinte.
Au fost construite 49 de apartamente – 21
de apartamente cu 2 camere si 28 de
apartamente cu 3 camere – destinate
comunitatii de romi din orasul Pecica.
Urmeaza ca in primavara sa introducem
toate utilitatile si sa facem infrastructura
necesara pentru functionarea cartierului
si, probabil, din vara anului 2017 vor fi
date in chirie acelor persoane care
locuiesc in Pecica, sunt angajate si nu au
locuinte. (…) Amplasamentul se situeaza
intr-o zona apropiata de comunitatea roma
din oras”, a declarat primarul orasului
Pecica, Petru Antal. Pana in prezent,

potrivit unui comunicat de presa transmis
de ANL, in cadrul programului ”Locuinte
sociale pentru comunitatile de romi” au
fost finalizate, in total, 168 de locuinte: in
judetele Bihor (14 locuinte), BistritaNasaud (21 de locuinte), Mehedinti (28 de
locuinte), Olt (28 de locuinte), Sibiu (28
de locuinte) si Arad (49 de locuinte). In
cadrul aceluiasi program, sunt in executie
alte 21 de unitati locative in judetul

Pastila lui Mãdãlin.
Credinþã versus religie

Romii din Germania cer
interzicerea revistei
elevetiene Die Weltwoche,
pentru publicarea unui articol
“rasist” despre tigani

Un consiliu al tiganilor din Germania cere in
justitie interzicerea in aceasta tara a revistei
elvetiene Die Weltwoche, dupa ce publicatia a
prezentat pe prima pagina fotografia unui copil
rom care indreapta o arma catre camera, imaginea
insotind un articol cu titlul “Vin tiganii: jafuri in
Elvetia”, pe tema infractiunilor comise de acestia,
relateaza BBC. Potrivit Consiliul Central al
populatiei Rome si Sinti din Germania, materialul
publicat de Die Weltwoche reprezinta incitare la
ura rasiala. Mai mult, agentia care a furnizat
fotografia spune ca semnificatia acesteia a fost
distorsionata. De cealalta parte, redactorul-sef
adjunct de la Die Weltwoche sustine ca articolul a
fost justificat. El a admis ca materialul a provocat
indignare, dar a insistat ca acesta evidentiaza
“turismul infractional” in crestere din Elvetia.
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Social

Aproape toþi, suntem credincioºi ºi cu predilecþie, ortodocºi, asta
este ce-a lãsat Dumnezeu, aici, în spaþiul carpato-dunãrean ºi e foarte
bine aºa, zic eu. Suntem totuºi un popor laic ºi avem momente de
luciditate (care, istoric, uneori, ne-a salvat) dar ºi rãtãciri ce ne costã la
fel de istoric. Zãbovim uneori, prea mult în detalii inutile, care ne fac
neputincioºi în lucruri simple ºi uºor de desluºit, adicã ne complicãm ºi
ne afundãm în hãþiºuri de noi înºine inventate. Nu ne plac lucrurile clare
ºi desluºite ºi ne imaginãm cã dacã n-avem rãspunsuri la orice, n-are
rost sã mai punem intrabãri ºi luãm, de-a gata tot ce ne bagã ''unii'', cu
forþa în cap.
Eu sunt un creºtin ortodox, practicant, am preoþi în familie, bunicii
ºi strãbunicii mei, din partea mamei, au fost ctitori de biserici. De la 5
ani, eram dus, duminicã de duminicã, la slujba de la biserica din cartier
ºi am învãþat sã mã rog ºi sã-I mulþumesc lui Dumnezeu, lucru pe care
îl fac ºi acum, cu aceeaºi pioºenie. Am crescut, am învãþat, am citit ºi
am fost curios sã aprofundez lucrurile, sã mã lãmuresc dacã sunt pe
drumul cel bun, cel Dumnezeesc. La 16-17 ani, parcursesem deja,
vechiul ºi noul testament. Le-am reluat apoi, dupã câþiva ani ºi am
ajuns, dupã un timp, la o concluzie pe care o pot argument, oricând, ca
fiind o opinie autorizatã ºi anume: una este credinþa ºi altceva este
religia.

Brasov. Programul ”Locuinte sociale
pentru comunitatile de romi” este un
program pilot derulat de Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice. Programul are, ca obiective,
incluziunea sociala a cetatenilor de etnie
roma cu situatie locativa precara si
prevenirea discriminarii pe criterii rasiale.
Locuintele se construiesc prin ANL cu
finantare de la bugetul de stat.

O fundaþie din Oradea a construit
grãdiniþe pentru romi. Aici sunt
educaþi atât copii, cât ºi pãrinþi

Totul a plecat de la ideea cã cineva trebuie sã sfideze prejudecata
conform cãreia romii nu pot fi civilizaþi. Astfel, o mânã de români ºi
romi ºi-au pus laolaltã voinþa, experienþa ºi timpul, iar un guvern
european ºi o sumã considerabilã de bani, a fãcut posibil ca sute de
familii din aceastã etnie sã se emancipeze, totul începând de la cei mici,
care cresc astfel într-un mediu altfel. La fel ca altele douã din ªilindru
(comuna ªimian) ºi Dumbrava (Holod), grãdiniþa din Ineu face parte
din cele 11 construite ori, dupã caz, extinse printr-un program a cãrui
denumire n-o cunosc, poate, nici primarii - "Ready, set, go!" (Pe locuri,
fiþi gata, start!). Din 2014, Guvernul Norvegiei i-a alocat 2,8 milioane
euro, fiind derulat de Roma Education Fund, o organizaþie cu sediul la
Budapesta, în parteneriat cu filiala din Bucureºti, cu Ministerul
Educaþiei ºi cu alte ONG-uri autohtone, între care Ruhama din Oradea,
care a rãspuns de cele trei construcþii din Bihor ºi de încã una din
comuna sãlãjeanã Crasna, noteazã Bihoreanul. Fondatorul Ruhama,
Marian Daragiu ºtie din experienþa personalã cã investiþia în educaþie
e singura care ajutã cu adevãrat comunitãþile de romi, pe termen lung.
Nãscut într-un cartier þigãnesc din Turnu Mãgurele, acolo ar fi rãmas
dacã în viaþa sa nu ar fi existat "o apariþie providenþialã". Vãzându-l
mai ascuþit la minte, învãþãtoarea a insistat ca pãrinþii sãi sã se mute din
colonie. "Nimeni nu ajunsese vreodatã la liceu, iar doamna Loghin le
zicea alor mei cã eu eram capabil. Dupã trei ani, i-a convins".
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DE CE A MURIT ªI CUM
POATE FI REÎNVIATÃ
MIªCAREA FEMEILOR
ROME

E nevoie de o stratificare a valorii, ca sã ºtim
cine e soldat (ne)instruit, cine e doar ºmecher,
cine e lider cu adevãrat, ca sã scãpãm de lepre
!dezvoltare ºi la rromi, deºi momentan redus la
cum bea, cum mãnâncã, cum joacã sau se roagã
(rr)omul, mai ales dacã se crede ºmecher, dar e
tâmpit, Miºcarea rromã nu foloseºte puterea
naturalã a culturii rrome! Cam de aici trebuie
începutã modernizarea culturii populare (orale,
tradiþionale), dacã nu vrem sã devenim gagii.
Câtã vreme leadershipul rrom actual îi trateazã
pe rromii tradiþionali drept sãlbatici, nu vor avea
nicio legitimitate, nici în faþa gagiilor, nici în
faþa rromilor. Din pãcate, asociaþiile femeilor
rrome nu au suficient curaj sã vorbeascã cu
astfel de femei, preferã seminariile cu
gagii.Oamenii nu consuma doar mancare si
bautura, consuma si hrana mentala. Deci, la
consumul de hrana mentala,romii suntem pe
ultimul loc in Europa.

Burse pentru elevii romi
din liceele pedagogic

Fundaþia Roma Education Fund Romania a
lansat un program de burse pentru liceenii de etnie
romã din clasele a IX-a, din liceele cu profil
pedagogic. Proiectul oferã sprijin finaciar ºi
mentorat adolescenþilor aflaþi în primul an de liceu,
care provin din familii cu situaþie socio-economicã
dificilã. Data limitã de aplicare este 26 septembrie.
Potrivit comunicatului Fundaþiei Roma Education
Fund Romania, proiectul este planificat sã ofere
sprijin finaciar ºi mentorat pentru tinerii adolescenþi
aflaþi în primul an de liceu, care provin din familii
cu situaþie socio-economicã dificilã, pentru plata
coºului zilnic, a transportului în comun ºi a
cãminului (dacã este cazul). De asemenea, aceºtia
vor primi sprijin suplimentar în valoare de 800 de
euro pe an, dacã vor ajunge în ultimii 2 ani de studii
liceale pedagogice. Odatã cu oferirea acestui
sprijin, se vor mai avea în vedere atât plasarea în
stagii de practicã în grãdiniþe locale, precum ºi o
tabãrã de varã organizatã, care va consolida
abilitãþile de predare ale beneficiarilor. Cei mai de
succes 75% dintre beneficiarii care au absolvit
studiile, vor fi încurajati sã urmeze studii
pedagogice la nivel de licenþã ºi vor putea beneficia
de o bursã anualã în timpul studiilor lor, din cadrul
programelor de licenþã.

Diverse
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28 de antreprenori romi
finanþaþi cu peste 160.000
de franci elveþieni
28 de mici antreprenori de etnie romã ºi
alte grupuri vulnerabile din Dolj, Gorj ºi
Olt sunt susþinuþi în cadrul proiectului
zefiR - Împreunã pentru puterea de
acþiune pentru dezvoltarea de mici
afaceri. Aceºtia vor fi finanþaþi cu sume
între 2.400 ºi 22.000 de franci elveþieni,
în valoare totalã de peste 160.000 de
franci elveþieni, pentru a dezvolta fie noi
activitãþi generatoare de venit, fie
afaceri deja existente.
Fundaþia Terre des homme Elveþia,
Fundaþia PACT ºi Fundaþia NESsT România,
partenere în proiectul zefiR, au acordat aceste
finanþãri cu sprijinul unui grant din partea
Elveþiei prin intermediul Contribuþiei
Elveþiene pentru Uniunea Europeanã extinsã.
În urma unui proces amplu de selecþie,
formare ºi sprijin pentru dezvoltarea unui plan
de afacere vor fi finanþate în cadrul zefiR:
- 12 activitãþi familiale generatoare de
venituri în Ocolna (Dolj), Mârza (Dolj),

Negoi (Dolj), Grãdinari (Olt) ºi Piatra Olt
(Olt);
- 3 cooperative ce reunesc alþi 10
antreprenori în Ocolna (Dolj), Caracal (Olt) ºi
Câlnic (Gorj);
- 6 afaceri cu potenþial de a crea impact în
comunitate în Polovragi (Gorj), Negoi (Dolj),
Grãdinari (Olt), Mârza (Dolj) ºi Bumbeºti-Jiu

(Gorj).
Afacerile selectate se desfãºoarã în
urmãtoarele
domenii:
legumiculturã,
cultivarea pepenilor, colectarea ºi uscarea
ciupercilor de pãdure, creºterea de bovine ºi
producþia de lapte, construcþii ºi amenajãri
exterioare, prelucrarea lemnului ºi a
metalului.

Casa în care locuiesc 100 de suflete.
“Cine rãmâne ultimul sã închidã uºa”
Heirup! Heirup!”. Sania se invarte in
cerc pe zapada topita, amestecata cu apa ce
curge in siroaie reci la cismeaua din fundul
curtii. Pe ea stau doi copii – unul de cativa
ani tine strans in brate un prunc ce
sarbatoreste acum prima iarna. Picioarele
ii atarna desculte pe marginea saniei, dar
ochii ii rad in timp ce apa tasneste de sub
talpile de fier alunecande. Maica-sa e
ascunsa in spatele unei perdele de paturi,
cearsafuri si haine, cu picioarele ude si
mainile inghetate. Acolo, in mijlocul
strazii, spala haine de cand se stie.n casa in

care locuieste ea mai stau, cu acte in
regula, aproape 100 de oameni, toti
inruditi. Frati si surori, nepoti, bunici,
parinti si matusi, cu totii impart o cladire
ce s-a transformat, in ultimii 40 de ani,
intr-un cartier minuscul, cu zeci de intrari
si iesiri, cu ferestre cat palma, in care
numarul paturilor il depaseste pe cel al
usilor. In camarute de doar cativa metri
patrati dorm, in fiecare noapte, cate zece
suflete, pe canapele incropite si podele ce
se transforma, dupa ce se intuneca afara, in
divane ad-hoc.

Romii acuzã rasismul din DEX. Explicaþia incriminatã:
"Þigan - epitet dat unei persoane cu apucãturi rele"
Câteva organizaþii ale
romilor solicitã modificarea unei
definiþii
din
Dicþionarul
Explicativ al Limbii Române.
Acestea sunt deranjate de una
dintre explicaþiile alãturate
substantivului "þigan": "Epitet
dat unei persoane cu apucãturi
rele".
Avem de-a face cu o
identificare discriminatorie ºi
tendenþioasã, care promoveazã
stereotipuri
negative
în
legãturã cu minoritatea romã,
considerã
reprezentanþii
Agenþiei
de
Dezvoltare
Comunitarã "Împreunã", ai
Asociaþiei Romilor "Egalitate

de ªanse" Tulcea ºi ai
Asociaþiei
ACCEPT.
"Considerãm cã echivalarea
termenului "rom" cu termenul

"þigan" ºi nespecificarea
expresã
a
caracterului
peiorativ ºi popular al
definiþiilor pentru termenul

"þigan,"
omisiune
care
determinã asocierea etniei
rome
cu
criminalitatea
(apucãturile rele) constituie o
faptã de discriminare ºi
cauzeazã un prejudiciu grav ºi
cert minoritãþii rome, aducând
atingere demnitãþii umane a
persoanelor aparþinând acestei
minoritãþi. De asemenea,
determinã perpetuarea unor
stereotipuri discriminatorii la
nivelul populaþiei", declarã
directorul executiv al Agenþiei
"Împreunã", Gelu Duminicã.
Cele trei organizaþii cer
Consiliului Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii.
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Mãcelarul din Brãila

Irina Ciuraru, o braileanca de 36 de ani de etnie roma a
murit din cauza unei complicatii suferite in urma unei operatii
de liposuctie efectuata in clinica privata a doctorului Calin
Dobos, din Galati.
Peste 200 de oameni, rude, prieteni dar si curiosi au
condus-o pe ultimul drum pe femeia de etnie roma care s-a
stins dupa ce a facut o operatie estetica. Lautarii au cantat
manele, familia a aruncat bani la fiecare intersectie, iar cand
sicriul a fost scos din casa, apropiatii Irinei au eliberat
porumbei. Cand cortegiul funerar a ajuns la mormantul
familiei a avut parte de o surpriza. Langa groapa era proptita o
coroana de flori de la medicul estetician Calin Dobos, cel pe
care familia tinerei il acuza de moartea acesteia. Oamenii nu
au vrut sa conceapa ca pe mormant sa stea florile ucigasului si
le-au aruncat.

Cine au fost primii þigani
din România care au cerut
sa li se spuna romi?
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Fapt divers

KOGÃLNICEANU AL ZILELOR NOASTRE
Cu un asemenea titlu riºti sã fii
catalogat ca "lustragiu de pantofi
politici". Da, pentru cine nu-l
cunoaºte pe Pãun-Ec, ex deputatul
singurei formaþiuni a rromilor
reprezentantã si reprezentativã în
Parlamentul României. Linguºitorii
nu au ºanse sã aducã paranoia în
lumea liderului nostru, domnul
Nicolae Pãun, fiindcã educaþia,
familia, pregãtirea ºi modul sãu
original de a fi
Absolvent al Colegiului Naþional de
Apãrare, licenþiat in management presedintele - a venit în lumea politicului
ca o necesitate în proporþionarea, în
echilibrarea unor reacþii din creuzetul
politic în care se aflau ºi rromii, începând
cu 1992. De ce? Dacã exagerãm? Nu,
nicidecum!. În timp, tânãrul lider de atunci
a pierdut multe simpatii, ºi chiar prietenii,
din rândul celor amintiþi, aºezând peste
regretul firesc (toþi suntem rromi!)
sentimentul de datorie împlinitã, de
satisfacþie a unui lider care s-a impus, în
timp, ca reprezentant al nostru în
României. Este încã o dovadã cã noþiunea
de lider are în ea o întreagã filozofie ce face
ca, uneori, chiar liderul sã fie într-o
permanentã cãutare… Fiecare, din cei care
nu au înþeles cã interesul general trebuie
aºezat înaintea interesului particular, de
grup - este acolo unde îi este locul: în

anonimat, în lumea liderilor care bârfesc,
ca o dovadã a micimii în faþa conceptului
de ales, un ales ce poartã cu el ºi în el
noþiunea de "popor enigmatic", de
reprezentant al unui popor la a cãrui istorie
încã se mai lucreazã… Aºezând la baza
relaþiilor cu nume sonore din istoria
postdecembristã - curaj îmbrãcat în bun
simþ ºi multã pregãtire - Nicolae PÃUN,
este acea culoare de care avea nevoie
lumea politicului românesc. Acea culoare
care nu întreabã pe nimeni. Ea vine! Vine
pur ºi simplu. Binefacerile ei le simþim!
Locuri în licee, facultãþi, în administraþia
publicã, protocoale cu Jandarmeria,
Sãnãtatea, cu Partidul de guvernãmânt toate
culminând
cu
elaborarea
STRATEGIEI - unde înscrisul cu titulatura
de rrom - poate sã fie comparat cu
"dezrobire spiritualã" - cu un certificat de
om între oameni, aparþinând unui popor.

Marele Neam al Rromilor din Strãvechiul
Popor Indian. Apelativul "þigan" este în
agonie! Chiar ºi eu, care i-am fost în
preajmã, am înþeles cã încã nu-mi cunosc
deputatul! Doar îl ºtiu! Îl ºtiu de mai mulþi
ani! Ca mine, sunt sigur cã mai existã ºi
alþii. De aceea vã "provoc" la a medita
urmãtoarele: Ce spune "Cunoaºterea
înseamnã iubire, cunoaºterea înseamnã
respect"? Oare ne cunoaºtem îndeajuns
presedintele ? Da, am zis bine: "îl ºtim" nu-l cunoaºtem!!! Cineva spunea:
"Personalitãþile politice existã. Ele sunt un
dat! Dacã oamenii pe care-i reprezintã au
norocul sã aparþinã unor neamuri diferite,
atunci rolul ºi valoarea personalitãþii vine
în mod firesc; este adevãrat, cu multe
încercãri"…
Aºa
cum
Mihail
Kogãlniceanu a contribuit la dezrobirea
þiganilor, tot aºa istoria i-a oferit prilejul
presedintelui Nicolae Pãun sã facã istorie.

DE UNDE VIN ÞIGANII

"Glasul romilor", publicaþie editatã de primii lideri ai
þiganilor, din interbelic, se plângea cã dispare "meseria"
ghicitoarelor ºi îi ridica elogii mareºalului Antonescu.
Asociaþiile pentru drepturile romilor nu au fost
inventate dupã 1989.
Nici programul multora dintre acestea ºi nici mãcar
termenul "rom" nu este unul post-decembrist.
Problemele etniei par încremenite în timp, dacã e sã
priveºti la ce fãceau liderii romilor din perioada
interbelicã.
De exemplu, lansau, în 1934, "Glasul romilor" - "Organ
al Uniunei Generale a Romilor din România".
Un ziar creat în scop propagandistic pentru o asociaþie
care, între 1933 ºi 1941, a reprezentat - într-o Românie ce
va fi prinsã ºi ea în tãvãlugul rasist din cel de- Al Doilea
Rãzboi Mondial - încercarea etniei de a cere drepturi ºi aºi educa membrii.
A ieºit un deceniu de lupte interne pentru conducerea
organizaþiei, dar ºi o perioadã în care s-au articulat câteva
cerinþe ce ºi azi par a fi valabile pentru comunitatea
þiganilor.
Aceasta este povestea primilor lideri ai etniei care au
cerut sã nu mai fie numiþi þigani, ci romi.
Ce tipãrea "Glasul romilor" pe prima pagina ?
"Glasul romilor" a apãrut prima datã pe 1 noiembrie
1934. Se voia a fi o foaie pentru organizaþia condusã, pe
atunci, de Gheorghe Niculescu.

Istoric, cea mai mare parte
din s(c)lavi (robi/ þigani) erau
etnic… români (!!!), deveniþi
sclavi ca urmare a rãzboaielor
dintre Moldova ºi Muntenia sau
cu slavii: Cronica moldogermanã menþioneazã cã în
incursiunea anti-otomanã a lui
Vlad epeº în sudul Dunãrii din
1462 a adus ca prizonieri de
rãzboi/sclavi 11-12.000 de
oameni, care pãreau a fi
Egyptians (þigani), iar Stefan cel
Mare, dupã lupta de la Soci
împotriva Tãrii Româneºti
(1471) a luat 17.000 de sclavi.
Mai apoi, în 1474, conform

"Letopiseþului Þãrii Moldovei"
a lui Grigore Ureche "a luat
ªtefan
Vodã
cetatea
Teleajãnului ºi a tãietu capetele
pîrcãlabilor, ºi muierile lor le-au
robitu, ºi mulþi þigani au luat ºi
cetatea au ars-o". Cea mai mare
parte a acestor sclavi, dacã erau
creºtini, erau fost vânduþi de
genovezi în târgurile de sclavi
din Spania musulmanã, Egiptul
mameluk ºi Imperiul Otoman.
Invers, sclavii orientali erau
vânduþi pe pieþele de sclavi din
spaþiul creºtin.
O parte importantã din ceea
ce numim þigani (cu sensul

vechi de robi/ sclavi) a fost
adusã/ cumpãratã din zona
orientalã nordicã a Mãrii Negre
(nu prin Grecia bizantinã, in
agonie între 1204-1453), prin
cetãþile ºi târgurile de sclavi din
Chilia ºi Cetatea Albã,

întemeiate de genovezi, mai
apoi controlate alternativ de
Moldova ºi Muntenia, pânã la
1484 când monopolul pieþei de
sclavi este preluat de otomani ºi
cedat Hanatului Crimeii
(tãtarilor).

CRC: Supravieþuitorii romi ai deportãrilor în Transnistria
sunt împiedicaþi sa primeascã despãgubiri
Centrul de Resurse pentru
Comunitate lanseaza o scrisoare
deschisa si o petitie prin care solicita
Ministerului Muncii si Justitiei Sociale
sa elimine de urgenta practicile abuzive
care impiedica ultimii supravietuitori
romi ai deportarilor in Transnistria sa
beneficieze de drepturile legale conform
Legii 189/2000.
Din anul 2000, de cand aceste
persoane beneficiaza de cadrul legal
care le-ar fi permis sa primeasca o
indemnizatie (chiar daca era una mizera,
de 200 de lei pentru doi ani de deportare
pana in iulie 2015 si de pana in 500 de

lei, conform ultimelor ajustari),
autoritatile romane tergiverseaza
aplicarea ei pentru cateva zeci de romi,
ii poarta pe la Casele Teritoriale de

Pensii, care interpreteaza legea dupa
bunul plac si le cer acte si dovezi
absurde, profitand in mod abuziv de
unele lacune din lege.
“In luna octombrie 2014, am fost la
Casa Judeteana de Pensii Bacau
impreuna cu fiica mea pentru a solicita
informatii cu privire la drepturile
acordate prin Legea 189/2000
supravietuitorilor deportarilor in
Transnistria (1942-1944). Eu, parintii si
surorile mele am fost deportati in
Transnistria din orasul Pitesti, unde mam nascut si am locuit pana in anii 70.
[…]
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Pe scurt
Clasa politicã din
România, pusã cu spatele
la zid de americani

Imunitatea politicienilor în faþa anchetelor,
corupþia din instituþii, abuzurile unor magistraþi,
presiunile asupra jurnaliºtilor sunt principalele
critici ale Departamentului de Stat al SUA faþã de
þara noastrã Raportul privind situaþia respectãrii
drepturilor omului în România în 2014, elaborat de
Departamentul de Stat american, trage un semnal
de alarmã în privinþa Justiþiei din þara noastrã, a
modului în care politicienii au încercat sã intervinã
în actul juridic ºi a presiunilor exercitate asupra
jurnaliºtilor. Un capitol distinct este alocat corupþiei
guvernamentale. Potrivit raportului, "printre
problemele serioase de drepturile omului s-au
numãrat hãrþuirea ºi relele tratamente aplicate
deþinuþilor ºi romilor de cãtre poliþie ºi jandarmi,
inclusiv moartea a cel puþin unei persoane, cauzatã
de poliþie". "Corupþia guvernamentalã a rãmas o
problemã rãspânditã care a afectat toate sectoarele
societãþii", scriu oficialii SUA.

Maºinã de lux a unui CLAN
DE ROMI, dotatã cu GIROFAR
ºi SIRENE. Se întâmplã în
oraºul unde ºeful celui mai tare
clan era sprijinit infracþional
chiar de ºeful Poliþiei

Romii dintr-un oraº din vestul þãrii au gãsit
soluþia sã scape de autoritãþi, cel puþin în trafic. i-au
dotat un bolid de lux negru cu girofar de poliþie ºi
sirene. Acum gonesc ca nebunii pe strzãi, în timp ce
toatã lumea crede cã în interior ar fi forþe sub
acoperire care sunt în acþiune. O maºinã aparþinând
unor romi a fost filmatã gonind pe strãzile din
Lugoj cu girofarul aprins ºi cu sirenele pornite. Un
bolid de lux negru "complet echipat", asta au vãzut
oamenii, fãrã sã ºtie cã maºina e proprietatea unui
clan de romi din oraº. Imaginile care au scandalizat
internetul au fost filmate pe strada Primãverii, chiar
de un rom, relateazã lugojinfo.ro. Bolidul care trece
în vitezã pe strada îngustã ºi obligã un alt ºofer aflat
în trafic sã tragã dreapta ºi îi dea prioritate. Deºi,
dupã ce trece prin faþa celui care filmeazã sirenele
sunt oprite, girofarul încã mergea, iar ºoferul a intrat
cu vitezã în sensul giratoriu, fãcându-i pe ºoferii
care circulau liniºtiþi prin zona strãzii Huniade sã
tragã ºi ei dreapta.
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Raport: 40% dintre copiii romi din
România suferã de subnutriþie severã,
45,7% nu au fost niciodatã vaccinaþi
ºi doar 20% merg la grãdiniþã
Rata mortalitatii infantile in randul
copiilor romi din Romania este de
patru ori mai ridicata decat media
nationala, aproximativ 40% dintre
acestia sufera de subnutritie severa, in
jur de 50% dintre ei nu au fost
vaccinati niciodata si doar 20% sunt
inscrisi la gradinita – sunt concluziile
Raportul National privind Incluziunea
Romilor in Servicii de Dezvoltare
Timpurie a Copilului (IRSDTC) pentru
România, realizat in cadrul Consultarii
Nationale privind Incluziunea Romilor
in Servicii de Dezvoltare Timpurie a
Copilului.
Date privind sanatatea in randul
populatiei rome:
Romii au o stare a sanatatii foarte
proasta, cauzata de saracie, de conditiile
sanitare
precare
si
de
lipsa
infrastructurilor de baza in comunitatile de

romi, numarul mic de centre medicale in
zonele locuite de romi si/sau distanta mare
pana la cel mai apropiat centru, de lipsa
documentelor de identitate si de
marginalizarea si discriminarea in ceea ce

Cum s-a împuºcat între ei
soldaþii austrieci dupã ce au
bãut rachiul vândut de o ºatrã
de þigani din Caransebeº

În anul 1788 între austrieci ºi turci a izbucnit un rãzboi. O brigadã a
armatei austriece s-a aºezat în zona Caransebeº. Soldaþii au cumpãrat
rachiu de la niºte þigani, iar dupã ce s-au îmbãtat, au început sã se lupte
între ei, mulþi dintre ei sfârºind morþi sau rãniþi. oldaþii au început sã bea
rachiul cumpãrat, uitând sã se mai întoarcã în tabãrã. Un pluton de
infantieriºti au pornit pe urmele lor, iar când i-au gãsit, vãzând cã
aceºtia chefuiesc bine mersi, au cerut sã le dea ºi lor de bãut. Cãlãreþii
au refuzat ºi s-au strâns în jurul butoaielor, între cele douã pãrþi
izbucnind o ceartã puternicã. Unul dintre soldaþi ar fi tras un foc de
armã, cele douã plutoane fiind implicate într-o bãtaie destul de serioasã.
Conflictul a degenerat în momentul în care un ofiþer austriac, încercând
sã-i potoleascã pe scandalagii, a striga în germanã "Halt! Halt!" (n.r. Stop! Stop!), însã soldaþii care nu înþelegeau limba germanã au crezut
cã acesta a striga "Allah! Allah!", astfel cã unul dintre comandanþi a
ordonat deschiderea focului. În scurt timp toatã tabãra armatei austriece
a pus mâna pe arme ºi a început sã tragã în toate direcþiile, soldaþii
crezând cã sunt atacaþi de cãtre turci, însã defapt aceºtia trãgeau în
proprii lor camarazi.Din cauza þuicii vândute de ºatra de þigani, armata
austriacã ar fi pierdut undeva la 10.000 de soldaþi, care fie au murit, fie
au fost rãniþi, fie au dezertat, dar ºi resurse importante.

priveste accesul la serviciile medicale.
Speranta de viata a romilor este de
aproximativ 64 de ani, fata de cea a
romanilor in general, care este de aproape
70 de ani.

Sesizatã de Ziar de Cluj,
Primãria a început sã ia mãsuri
în cazul romilor de pe strada
Stephenson, care au transformat
strada în uscãtor de haine

Pe strada Gãrii, la intersecþia cu strada Oaºului ºi imediat în
apropiere, la capãtul strãzii George Stephenson, zone vecine cu
modernul Liberty Technology Park ºi cu cãminul Grupului colar
de Protecþia Mediului, romii ºi-au improvizat locuinþe pe lângã
case dãrãpãnate, adunându-se aici în numãr mare de-a lungul
timpului, extinzându-se mai ales pe strada Stephenson pe care au
transformat-o în propria ogradã unde îºi întind hainele la uscat
chiar de-a latul strãzii ºi unde îºi înºirã, pe margini, ºi felurite
acareturi, strada Stephenson devenind astfel, pe o imundã
porþiune, curtea romilor care locuiesc aici. Vecinii romilor spun
cã încã de pe vremea lui Ceauºescu au început sã se stabileascã
în aceastã zonã câte doi-trei romi, care mai apoi ºi-au adus toatã
familia din Mureº ºi din alte judeþe, numãrul lor crescând de-a
lungul timpului, astfel cã în prezent aproape 100 de romi locuiesc
în cele douã locaþii. Conform vecinilor acestora, Primãria tot
promite cã îi va muta din aceastã zonã, însã nu acum, în plinã
iarnã, ci probabil la primãvarã. Aceiaºi vecini mai afirmã ºi cã
doar douã-trei familii de romi au acte pe imobilele în care
locuiesc, restul fãcându-ºi barãci în mod ilegal, fãrã acte, fãrã
autorizaþie, cum se practicã de multe ori la Cluj, chiar ºi de cãtre
unele familii de vazã ale municipiului ºi judeþului.
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Þiganii. Originile. migraþia
ºi prezenþa lor în Europa

Tiganii au refuzat inca de la misterioasa lor aparitie
in Europa, acum mai bine de noua secole, sa se adapteze
stilului de viata sedentar si conventional pe care l-au
intalnit aici. Si astazi, cultura si obiceiurile lor sunt
privite cu acelasi ochi sceptic si cu aceleasi prejudecati,
iar societatea moderna se incapataneaza in continuare sa
nu-i accepte ca atare si-i indeamna necontenit sa se
conformeze. Cu toate acestea, tiganii si-au pastrat
neatins miezul identitar. In aceasta carte de capatai,
Angus Fraser ne poarta, cu mare acuratete documentara
si cu talent literar, prin meandrele destinului cu totul
exceptional al acestui popor.
Sir Angus Fraser s-a distins prin pasiunea pentru
istoria putin cunoscuta a tiganilor. Contributia lui
ramane unica prin imbinarea de rigoare academica si
empatie fata de destinul acestui popor, pe care il
priveste nu romantat si sentimental, ci realist, ca pe un
neam care a trecut prin multe incercari de-a lungul
istoriei: de la migratia triburilor romani din nord-vestul
Indiei la persecutiile indurate in tarile unde s-au asezat;
de la Holocaust pana la dificultatile cu care tiganii se
confrunta in prezent in Europa de Est si nu numai.

Nunþile romilor, o problemã a
oraºului?! Primarul Municipiului
Cãlãraºi ºi Primãria Municipiului
Cãlãraºi nu au atribuþii în aprobarea
desfãºurãrii unor astfel de evenimente.

Având în vedere evenimentele organizate în municipiul
Cãlãraºi de cãtre populaþia de etnie romã, vã aducem la
cunoºtinþã cã Primarul Municipiului Cãlãraºi ºi Primãria
Municipiului Cãlãraºi nu au atribuþii în aprobarea desfãºurãrii
unor astfel de evenimente. De asemenea, vã comunicãm cã nu au
fost aprobate organizarea acestor tipuri de evenimente. Vã
informãm cã Primarul Mun. Cãlãraºi ºi Primãria Municipiului
Cãlãraºi nu au atribuþii în restabilirea ordinii publice, acestea fiind
reglementate de Legea nr. 60/1991 R. privind organizarea ºi
desfãºurarea adunãrilor publice. Primarul Municipiului Cãlãraºi
ºi Primãria Municipiului Cãlãraºi acþioneazã prin intermediul
Direcþiei Poliþia Localã în ceea ce priveºte constatarea tulburãrii
ordinii ºi liniºtii publice ºi sancþionarea contravenþionalã a
persoanelor care se fac vinovate de încãlcarea dispoziþiilor Legii
nr. 61/1991 R. pentru sancþionarea faptelor de încãlcare a unor
norme de convieþuire socialã, a ordinii ºi liniºtii publice, care intrã
în sfera ei de competenþã.
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Fapt divers

Caravana Culturalã a Romilor
poposeºte pentru o zi la
Universitatea din Craiova
Centrul Naþional de Culturã a
Romilor - Romano Kher, în
partenriat cu Roma Education Fund
- România, organizeazã în data de
24 martie - 4 aprile 2017,
Caravana Culturalã a Romilor în
Universitãþi.
Astfel, în data de 24. 06. 2017,
începând cu ora 17:00, Caravana
Culturalã Romã se opreºte pentru o zi la
Craiova, în cadrul Universitãþii din
Craiova, Facultatea de tiinþe Sociale.
Evenimentul va debuta cu punerea în
scenã a piesei de teatru forum "Dacã nu
mã vezi, nu mã cunoºti", ce abordeazã
povestea de viaþã a actorului de etnie
romã, Marcel Costea. Va urma o
dezbatre cu publicul prezent, pe baza
subiectului piesei de teatru, dar ºi pe teme
precum: metode de combatere a
stereotipurilor ºi a prejudecãþilor faþã de
tinerii romi din mediul academic,
asumarea identitãþii rome ºi provocãrile
din mediul academic pentru aceºtia sau
mãsurile afirmative pentru romi. În
încheiere va fi susþinut un concert de

cãtre orchestra Rãducanu Band, compusã
din tineri instrumentiºti de etnie romã.
Repertoriul va cuprinde piese de jazzmanouce, stil fãcut celebru de cãtre
marele chitarist ºi compozitor francez de
etnie romã, Django Reinhardt.Principalul
obiectiv al acestei acþiuni culturale este
combaterea
prejudecãþilor
ºi
stereoripurilor referitoare la romi prin
dialog intecultural pentru diversitate ºi
prin învãþarea pe tot parcursul vieþii.
Evenimentul va avea loc la Sediul

Dosarul “Partida Romilor”: Înalta
Curte cere DNA sã corecteze mai
multe nereguli din rechizitoriu
privind faptele ºi probele
Instanta
suprema
cere
procurorilor
anticoruptie sa
corecteze mai
multe nereguli
din rechizitoriul
dosarului
“Frauda
la
P a r t i d a
Romilor”,
referitoare la faptele pentru care au fost trimisi in judecata
Nicolae Paun, Madalin Voicu, Gelu Diaconu si ceilalti
inculpati, si unele dintre probele pe care se bazeaza
acuzatiile aduse acestora sau sa spuna daca vor restituirea
cauzei la DNA, anunta News.ro. Decizia luata de
judecatorul de camera preliminara poate fi contestata de
procurorii DNA. Judecatorul care analizeaza in
procedura de camera preliminara dosarul “Frauda la
Partida Romilor” a admis in parte, cererile si exceptiile
formulate de Nicolae Paun, Gheorghe Ivan, Iulian Costel
Paraschiv, Irina-Valeria Margarit (fosta Radu),
Florentina Rotariu, Vasilica Grigore, Valentin Pepenel,
Gelu-Stefan Diaconu, Mihai Gogancea-Vatasoiu,
Madalin Stefan Voicu, SC Niky Scorpion Alcom SRL si
a constatat neregularitatea rechizitoriului procurorilor
DNA, din 18 iulie, “in ceea ce priveste descrierea faptelor
retinute in sarcina inculpatilor, indicarea incadrarii
juridice, indicarea si analiza mijloacelor de proba”.

Central al Universitãþii din Craiova, Sala
444. Centrul Naþional de Culturã a
Romilor - Romano Kher este instituþia
guvernamentalã care are misiunea de a
dezvolta ºi promova cultura romã sub
toate aspectele sale, inclusiv prin:
susþinerea producþiei culturale rome
(publicaþii bilingve, film documentar,
teatru, arte vizuale), dezvoltarea unei elite
a romilor responsabile din punct de
vedere
etnic,
revalorizarea
meºteºugurilor tradiþionale rome.

Zilele Filmului Românesc la TIFF 2017

Cele mai noi filme româneºti vor fi proiectate în premierã la Cluj,
în cadrul celei de-a 16-a ediþii a Festivalului Internaþional de Film
Transilvania (2-11 iunie). Zilele Filmului Românesc (8-10 iunie)
includ, în acest an, 27 de titluri - 13 lungmetraje ºi 14 scurtmetraje -,
selecþionate din peste 120 de înscrieri. Cinci lungmetraje vor putea fi
vãzute la Cluj în premierã mondialã, informeaza organizatorii
evenimentului. Ca în fiecare an, TIFF-ul va reuni sute de profesioniºti
români ºi strãini din lumea filmului. În premierã absolutã, la TIFF va
rula noul film al Iuliei Ruginã, Breaking News, cu Andi Vasluianu în
rolul unui jurnalist de televiziune care supravieþuieºte unei explozii
într-o uzinã. Pus în situaþia de a realiza un reportaj in memoriam, el
constatã cã nu ºtie mai nimic despre colegul care ºi-a pierdut viaþa.
Aniversarea, a ºaptea producþie regizatã de Dan Chiºu, va avea
premiera mondialã la Cluj. Cu o distribuþie impresionantã - cu nume
ca Rãzvan Vasilescu, Gheorghe Ifrim, Constantin Cojocaru, Mihai
Constantin, Emilia Dobrin, Emanuel Pârvu ºi Coca Bloos -, este
ultimul film în care joacã regretatul Mircea Albulescu. În jurul lui, la
împlinirea a 94 de ani, se adunã familia ºi prietenii, într-o searã plinã
de amintiri tulburi ºi discuþii în contradictoriu.

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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Pe scurt
Rãniþii din accidentul de la
Potârnicheºti, romi din Calvini.
Micul Bercea Mondial, printre
victime

Romii se aflau la Potârnicheºti ca sã cumpere o
maºinã la mâna a doua. Priveau de pe marginea
drumului cãtre echipajele de la ambulanþã care
îngrijeau rãniþii dintr-un accident când, brusc, chiar
ei au devenit victimele unui eveniment rutier. Au
fost izbiþi precum popicele de un Logan condus de
o tânãrã, ºofer profesionist, care a intrat în depãºirea
unui TIR fãrã sã fi apreciat corect distanþa faþã de
maºinile de pe contrasens. A tras de volan, s-a rotit
ºi a intrat cu partea lateralã în grupul de romi, toþi
membri ai clanului Oiþã, din Calvini, între care se
afla ºi minorul Bercea Mondial. Dintre victime,
numai douã au necesitat internare. Cu picioarele
rupte ºi plini de julituri, rãniþii din accident
ameninþã cã îºi fac singuri dreptate dacã poliþia nu
o sancþioneazã pe tânãra ºoferiþã. Spun cã femeia a
tras de volan ca sã scape cu viaþã dintr-un eventual
impact frontal cu maºinile de pe contrasens fãrã sã
îi pese de vieþile þiganilor.

Politia Locala a evacuat o
familie cu 13 copii si cu mama
gravida ce ocupau abuziv
domeniul public

Pe terenurile de sport pozitionate intre strazile
Parang si Mehedinti din cartierul Manastur au pus
stapanire mai multe familii de romi. Acestia
agaseaza trecatorii cersind mancare si bani, iar de
cele mai multe ori zona este poluata fonic de
certurile dintre familii. O familie cu 13 copii,
posesori ai unui teren de 550 de metri patrati in
comuna Floresti pe care viseaza sa isi construiasca
o casa, isi duce traiul sub cerul liber in colibe de
nailon. Copiii minori se spala in paraul din
apropiere fara a fi supavegheati de parintii prea
ocupati sa se certe intre ei. Azi doua echipaje ale
Politiei Locale a municipiului Cluj-Napoca la
sesizarea unor cetateni revoltati de situatia care
treneaza de mai multe saptamani au descins pe
terenurile lasate in paragina de administratia lui
Emil Boc.
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Acuzaþii de discriminare la o ºcoalã
din Iaºi: elevii romi, puºi separat de
cei români. Cazul a ajuns la CNCD
Reclamaþia a fost formulatã de
Centrul de Advocacy ºi Drepturile
Omului (CADO), o organizaþie
nonguvernamentalã care a realizat
un studiu la nivelul regiunii
Moldovei cu privire la segregarea
ºcolarã a copiilor romi. Potrivit
plângerii înaintate CNCD,
reprezentanþii ªcolii "Bogdan
Petriceicu Heºdeu" din Tãtãraºi ar
distribui pe criterii etnice elevii care
se înscriu la aceastã unitate, cei
romi fiind repartizaþi în proporþie
majoritarã în corpul C al ºcolii.
De asemenea, romii ar avea parte, se
aratã în plângere, ºi de un act de educaþie
de o "calitate inferioarã celui practicat în
alte corpuri ale aceleiaºi ºcoli". CNCD a
deschis deja o investigaþie, pentru a
constata dacã cele reclamate de CADO
sunt sau nu adevãrate, urmând a fi audiate
toate pãrþile implicate. Conform
reclamaþiei, ªcoala "B.P. Haºdeu" dispune
de mai multe corpuri, C fiind cel în care ar

fi distribuiþi cu preponderenþã elevii de
etnie romã. "În corpul C învaþã
preponderent copii de etnie romã, iar
corpul profesoral, mai ales la învãþãmântul
primar, cuprinde un procent mai mare faþã
de celelalte corpuri personal didactic

Un rom din Botoºani munceºte zi
de zi cu unelte care au aparþinut
strãmoºilor, vechi de 300 de ani

Un rom botoºãnean lucreazã într-o forjã de acum câteva
secole ºi cu unelte care au aparþinut strãmoºilor, vechi de 300
de ani. Potcovarul de 70 de ani este ultimul dintr-o lungã
generaþie de fierari þigani de pe moºiile boierilor moldoveni
ºi munceºte, încã, aproape zi de zi. La Flãmânzi, în judeþul
Botoºani, acolo unde acum 110 ani izbucnea ultima mare
rãscoalã þãrãneascã din Europa, nu departe de centrul
localitãþii, se aflã un loc cu totul special pentru localnici. Este
vorba despre un vechi atelier desprins parcã din alte timpuri,
din care se aude aproape zilnic clinchetul ciocanelor ºi al
nicovalei, iar pe uºile vechi din lemn aproape putrezit,
þâºnesc scântei ºi jar aprins. Clãdirea scundã, construitã din
chirpici ºi piliturã de fier, ce pare sã poarte povara veacurilor,
este cunoscutã de toþi þãranii din comunele alãturate ºi chiar
mai îndepãrtate. Aici lucreazã de mai bine de 50 de ani Ilie
Dibu, ultimul meºter adevãrat de potcoave dintr-o
genealogie de þigani fierari care se pierde în negurile
Moldovei voievodale. Nea Ilie are 70 de ani ºi toþi cei care
vor un cal potcovit cum scrie la carte îi calcã pragul, în forja
care oricând poate fi declaratã monument istoric.

suplinitor sau pensionat. De asemenea,
pãrinþii copiilor educaþi în corpul C al
ºcolii reclamã calitatea proastã a educaþiei
primite de copiii care terminã clasa a IV-a
fãrã sã ºtie sã scrie sau sã citeascã ºi sunt
în pericol de abandon ºcolar.

Enikõ Vincze, Simona Ciotlãuº,
George Zamfir: Politicã antirasistã
ºi justã de locuire publicã!

Enikõ Vincze, Simona Ciotlãuº ºi George Zamfir au publicat de 1 mai
un document al campaniei "Cãºi sociale ACUM" care conþine un set de
argumente ºi principii pentru schimbarea legislativã ºi instituþionalã în
domeniul locuirii - Politicã antirasistã ºi justã de locuire publicã.În calitate
de deputat de Cluj, le-am sugerat sã depunã memorii, pentru propuneri de
modificãri legislative. De asemenea, le-am promis cã voi organiza o
discuþie între reprezentanþii societãþii civile ºi deputaþi din comisa de
muncã ºi protecþia socialã ºi cea pentru drepturile omului, culte ºi
problemele minoritãþilor naþionale.Discuþia s-a finalizat dupã ce
participanþii au agreat: Actualizarea informaþiilor privind intenþiile
Guvernului României în ceea ce priveºte Strategia Naþionalã a Locuirii
elaboratã în 2016, interpelarea primãriilor din localitãþile cu cele mai grave
probleme ale locuirii pe plan local pe care ar trebui/putea rezolva local în
cadrele legislative locale ºi binenþeles studierea în cadrul grupurilor
partidelor politice apoi depunerea de propuneri de amendamente la Legea
locuinþei ºi la Normele metodologice de aplicare a legii locuinþei care
urmeazã sã fie dezbãtute în comisii ºi apoi în plenul Parlamentului.

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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Lucrãri efectuate de SC Apavil SA
SC APAVIL SA a desfãºurat ºi în
sãptãmâna 19 – 23 iunie 2017
o activitate intensã în
municipiul Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile
locale.
LUCRÃRI DE AMENAJARE
A TERENULUI. Au fost executate
lucrãri de amenajare a terenului,
prin betonare ºi asfaltare, pe
strãzile Caporal Hanciu, Lucian
Blaga, ?tirbei Vodã nr. 242,
Eleodor Constantinescu, Cãpitan
Negoescu, Posada ºi Aleea
Cocorilor la blocul 20.
AVARII SOLUÞIONATE. Au
fost soluþionate 4 avarii la reþeaua
de apã potabilã pe strãzile ?tirbei
Vodã nr. 242, Calea lui Traian nr.
296, Cãpitan Negoescu nr. 8 ºi
Aleea Cocorilor la blocul 20, sc.
A.
POMPE CURÃÞATE. Au fost
curãþate pompele de canalizare
Morilor, Arinilor, Goranu ºi Dem

Rãdulescu, precum ºi pasajele de
pe str. Dacia, Bogdan Amaru ºi
Râureni.
PROBLEME PUNCTUALE.
Au fost realizate o serie de lucrãri
punctuale:
s-au verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile de
scurgere în zonele Ostroveni I, II,
III, IV, V, VI, 1 Mai I, II, Zãvoi,
Nord, Traian, Sud ºi Centru;
s-a ridicat la cotã cãmin de

El Pais: "Versace
trãieºte printre
ºobolani"/ Despre viaþa
þiganilor români din
"Coteþul" spaniol

România, SIDA în vene?" ºi "Versace trãieºte printre
ºobolani" - iatã douã titluri de reportaje despre România,
publicate într-un singur final de sãptãmânã. În timp ce
francezii de la France 2 au tratat problemele privind bolile,
sãrãcia ºi þiganii din România, spaniolii de la "El Pais"
prezintã viaþa mizerã din "Coteþ" ("El Gallinero"), un
cartier de la periferia Madridului, populat în mare parte de
romi. Problemele sociale ale imigranþilor suscitã interesul
presei spaniole, cât ºi pe cel al politicienilor, mai cu seamã
în preajma alegerilor locale din 22 mai. "El Pais" a anunþat
o serie de materiale care vor expune dificultãþile
comunitãþilor de strãini care trãiesc la limita sãrãciei în
Spania.Articolul publicat de "El Pais" începe cu
prezentarea lui Versace, un þigan român de doar nouã ani,
tuns scurt ºi ciufulit, pe jumãtate dezbrãcat ºi cu picioarele
pline de funingine. "Un ºobolan se zbate într-o grãmadã de
gunoi la câþiva metri", noteazã sursa citatã, care descrie
viaþa copiilor romi din "Coteþ", cartier situat la doar 12
kilometri de Madrid. Þiganii cu vârste fragede se joacã prin
mormane de gunoaie, grãmezi de fier vechi ºi nãmol,
trãiesc între ºobolani ºi dorm în colibe improvizate din
carton ºi tablã.

canalizare pe strada Caporal
Hanciu;
s-a executat racord de
canalizare în cartierul Ostroveni la
blocul A23;
s-au confecþionat grãtare pentru
staþiile de pompare la punctul de
lucru din Strada Florilor;
s-a montat hidrant suprateran
pe strada Posada;
s-au finalizat lucrãrile de
extindere reþea apã potabilã ºi

branºamente pe strada Alexandru
Budiºteanu, se continuã cu
spãlarea reþelei de apã potabilã ºi
verificarea presiunii;
s-au continuat lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Eleodor Constantinescu;
s-au continuat lucrãrile de
execuþie reþea canalizare menajerã
ºi
racorduri
pe
strada
Ciocãneºtilor, prin montarea în
pãmânt a þevilor de canalizare DN
250mm;
s-au continuat lucrãrile de
construire a reþelei de canalizare
menajerã între strãzile bulevardul
Dem Rãdulescu ºi Ostroveni –
Baza de Agrement;
CÃMINE CURÃÞATE. Au
fost curãþate gurile de scurgere ºi
cãminele de canalizare în mai
multe zone din municipiul Rm.
Vâlcea:
Ostroveni (blocurile C14, sc.
A, B, C, C 11, A33, A42/2, C18,
sc. B, C, C28, S1, B0, C0, C16, sc.

E ºi pe strãzile Lucian Blaga la
blocul G320 ºi Ostroveni la
ºtrandul Ostroveni);
Nord (strãzile Decebal la
blocurile H1 ºi G159, Republicii la
blocurile I9 ºi I10, Henri Coandã
la blocul R7 ºi Matei Basarab la
blocul 118, sc. C );
Sud ( strãzile Calea lui Traian
la Staþia de distribuþie carburanþi
Rompetrol ºi Stolniceni nr. 232 );
precum ºi pe strãzile Cãzãneºti
nr. 22B, Calea Bucureºti nr. 2 A la
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului,
Maior. V. Popescu, Buda, Dacia la
blocul 15 ºi ?tirbei Vodã nr. 101,
nr. 282 – 284, Cofetãria „Theo” ºi
la SC. Diana Prod SRL.
53
APOMETRE
VERIFICATE ªI MONTATE. Tot
în cursul sãptãmânii trecute, au
fost verificate ºi înlocuite un
numãr de 53 de apometre, fiind
întocmite ºi un numãr de 19 de
documentaþii tehnice.

Val de revoltã în Norvegia, dupã ce o investigaþie
a dezvãluit cum cerºetoarele românce devin
prostituate în timpul nopþii
Politicienii norvegieni siau exprimat furia, dar si
intristarea dupa ce o
investigatie a televiziunii
nationale a dezvaluit cum
multi cersetori romani fac
parte
din
organizatii
criminale implicate inclusiv
in prostitutie, talharie si trafic
de droguri. De asemenea,
jurnalistii norvegieni au
descoperit ca cersetoarele
romance devin noaptea
prostituate pe strazile din
Bergen, transmite site-us.ro.
Barbatii romani din
aceste organizatii de crima

organizata se lauda cu banii
castigati pe retelele sociale,
dar este putin probabil ca
revolta sa duca la scoaterea in
afara legii a cersetoriei in
Norvegia. “Sunt trist pentru
ca noi vedem cum sunt
exploatati oamenii. Sunt
interesat sa vad si cum alti
oameni exploateaza sistemul
intr-un mod in care nevoiasii
sunt suspectati ca fiind
membri ai unor grupari
criminale”, a declarat Erlend
Horn, un politician din
Partidul Liberal. Jurnalistii
norvegieni au dezvaluit

recent
ca
cersetoarele
romance se schimba noaptea
pentru a se prostitua pe
strazile
din
Bergen.
Adeseori, barbatii care
apeleaza la serviciile acestora
sunt talhariti, iar banii ajung

la barbatii romani. Acestia
din urma au fost filmati
alaturi de cersetoare pe
strazile din oras si conduc
locuinte in care pana la 20 de
barbati si femei locuiesc
impreuna in Bergen.

"Români, mi-e scârbã de voi, scârboºilor",
inscripþii rasiste împotriva românilor din Spania
Mai multe inscripþii rasiste îndreptate
împotriva românilor au apãrut, în luna
august, pe un monument din Piaþa
Obeliscului, situatã în Parcul Ribalta din
centrul oraºului Castellon. Cineva,
probabil un membru al unei grupãri
naþionaliste, a scris cuvinte grele la adresa
românilor.
Pe unul dintre monumente se putea
citi: "Români, mi-e scârbã de voi",
"Scârboºilor", "Trebuie sã vã omorâm,
plecaþi în þara voastrã", "Români
nenorociþi, ipocriþi".
Trecãtorii au reclamat autoritãþilor
apariþia mesajelor, cerându-le sã ia mãsuri
împotriva acestor acþiuni ºi sã gãseascã o

soluþie ca pe viitor sã nu se mai repete.
De altfel, Consulatul României de la
Castellón de la Plana a început

demersurile
pentru
identificarea
vinovaþilor ºi a cerut autoritãþilor ca
mesajele sã fie ºterse.

Anul V • nr. 307
6 iulie 2017

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Banca Mondialã lanseazã o
platformã pentru incluziunea romilor
Banca Mondialã lanseazã Grupul de
Dialog ºi Cooperare pentru Incluziunea
Romilor/Roma Sounding Board (RSB).
Grupul va fi alcãtuit dintr-un grup
reprezentativ de organizaþii ale
societãþii civile cu expertizã specificã în
domeniul incluziunii socio-economice a
romilor.

Farmec de aducere a
iubirii în viaþa ta
Ingrediente :
-Un cazan
-O lumanare rosie
-Un mic bol de ardere a ingredientelor
-O lingurita de petale de trandafir (pentru
dragoste)
-O lingurita de petale de filimica (pentru
putere)
-O lingurita de verbian (pentru transmitere)
-Numele tau scris pe o foaie de hartie in
forma de inima
-Cateva picaturi de alcool
-O picatura din sangele tau (optional)
Procedura :
Se masteca in bol petalele de trandafir si
filimica impreuna cu verbina.Langa bol se
aseaza lumanarea rosie , pentru a aduce
dragostea catre tine.Tine strans in maini hartia in
forma de inima pe care ti-ai scris numele si
imagineaza-ti ca este inima ta , o inima fericita,
aparata , echilibrata si plina de pofta de a trai.Poti
scurge pe hartie o picatura din sangele tau.Se
pune , apoi , hartia in bol , se adauga cateva
picaturi de alcool si i se da foc amestecului.

Rolul - cheie al RSB este de a gãsi
domeniile care necesitã o atenþie sporitã din
partea politicilor publice pentru romi, va oferi
perspectivele comunitãþilor rome, ºi va
propune posibile soluþii pentru a contribui la
dezvoltarea ºi întãrirea incluziunii sociale a
romilor.
În plus, RSB va contribui ºi va propune
recomandãri cu privire la provocãrile
specifice incluziunii romilor, parte a
angajamentului Bãncii Mondiale în România
ºi va pune accent pe problemele importante
legate de abordarea acestor provocãri,
precum ºi la dialogul actorilor relevanþi,
relateazã Hotnews.ro.
Prin activitatea pe care o va desfãºura,
RSB îºi propune promovarea egalitãþii de
drepturi ºi a incluziunii socio-economice a
romilor, inclusiv în special a femeilor ºi

fetelor rome, ºi sprijinirea participãrii depline
a acestora la dezvoltarea politicã, socialã ºi
economicã a comunitãþilor lor.
Obiective cheie ale Grupului de Dialog
ºi
Cooperare
pentru
Incluziunea
Romilor/Roma Sounding Board (RSB):
Se va concentra pe obstacolele cu care
se confruntã comunitãþile rome, va identifica
nevoile ºi va oferi recomandãri care vor
conduce la creºtere ºi incluziune;
Va funcþiona ca o platformã pentru o
comunicare mai eficace ºi o participare a

Washingtonul criticã
DUR România! SUA
reclamã situaþia romilor,
femeilor ºi discriminarea
la nivel înalt

organizaþiilor societãþii civile care activeazã
pentru agenda roma, a Bãncii Mondiale ºi a
altor actori relevanþi;
Va sprijini facilitarea unei mai bune
diseminãri a cunoºtinþelor ºi bunelor practici
ce contribuie la incluziunea romilor în
România;
Oferã puncte de vedere ºi sfaturi
constructive
privind
elaborarea
ºi
implementarea activitãþilor din programul de
þarã al Bãncii Mondiale din România,
relevante pentru agenda incluziunii romilor;

Dezbateri ºi petrecere la
romii din Montreuil în
ajunul prezidenþialelor
din Franþa

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

Liderul de la Kremlin este de neclintit.
Vladimir Putin a ordonat evacuarea celui mai mare
cartier de romi din Rusia, în ciuda protestelor
acestora.
Romii s-au folosit de diferite lucruri, printre
care si cruci sau alte obiecte de cult pentru a-i opri
pe politisti, însa acestia au fost de neclintit.

În cel de-al 41-lea Raport cu privire la practicile în domeniul
drepturilor omului din 2016, întocmit de Departamentul de Stat
din SUA, pentru "probleme majore" în domeniul drepturilor
omului precum maltrarea ºi hãrþuirea unor deþinuþi ºi romi de
cãtre poliþie ºi jandarmerie, Washingtonul atrage atenþia cã în
pofida eforturilor Guvernului României, corupþia a rãmas o
"problemã generalizatãPotrivit documentului, discriminarea
romilor continuã sã fie o problemã majorã în România.
"Discriminarea socialã sistematicã a romilor le-a afectat accesul
adecvat la educaþie, locuinþe, îngrijiri de sãnãtate ºi angajare",
apreciazã Departamentul de Stat. Între alte probleme în domeniul
drepturilor omului, în raport sunt citate "condiþii proaste de
detenþie ºi suprapoluarea" în închisori.
De asemenea, sistemul judiciar "nu are personal suficient,
spaþiu fizic ºi tehnologie pentru a funcþiona în mod eficient", se
aratã în raport. Totodatã, Guvernul este criticat pentru cã nu a
reuºit sã acþioneze eficient în vederea restituirii unor biserici
greco-catolice, dar ºi altor biserici confiscate în regimul
comunist.

"Locul romilor în societatea de mâine". Aceasta a fost tema
unei dezbateri organizate sâmbãtã dupã-amiazã la Montreuil, în
periferia Parisului, de asociaþia Rom Réussite creatã de Liliana
Hristache. O dezbatere la care au particopat o serie de
personalitãþi politice ºi asociative locale urmatã de o mare
petrecere gãzduitã sub cupola circului Aliboro.
Una dintre "vedetele" dezbaterii a fost Anina Ciuciu.
Autoarea cãrþii-mãrturie "Sunt ºi voi rãmâne þigancã",
actualmente elevã la ºcoala de avocaturã din Paris dupã ce a
studiat la Sorbona, Anina Ciuciu ºi-a povestit parcursul în faþa
asistenþei venite numeroasã la Montreuil. O copilãrie petrecutã
pe drumuri, în mizerie, prin diferite tabere din Italia ºi Franþa.
"Scoala m-a scos la liman, m-a salvat din mizerie" spune cea care
astãzi, pe lungã studiile pe care le urmeazã, e activ implicatã în
asociaþia La Voix des Roms - Vocea romilor. O altã prezenþã
remarcatã a fost cea a elveþiencei Vera Tchermissinof, preºedinta
asociaþiei Opre Roma.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
Berbec
Starea ta generalã nu va fi nemaipomenitã, aºa cã
ar fi de dorit sã nu te implici în activitãþi care sã te
suprasolicite. Nu este exclus sã cheltuieºti o sumã de bani
pentru divertisment, ceea ce-þi va îmbunãtãþi ºi mai mult starea
psihicã. In cazul în care doreºti sã pleci într-o cãlãtorie, mare
atenþie, deoarece în a doua jumãtate a intervalului este posibil sã
aparã unele încurcãturi.

Taur
Popularitatea ta în rândul persoanelor de sex opus
va creºte considerabil în aceastã perioadã; þi se vor
face complimente, dar nu este cazul sã crezi chiar tot ce þi se
spune. Drumurile pe care le vei face în aceastã sãptãmânã îþi vor
da ocazia de a îmbina plãcutul cu utilul. La serviciu va fi mare
agitaþie ºi te vei confrunta cu probleme de tot felul. Din fericire,
colegii iþi vor da sprijinul de care ai nevoie.

Gemeni
Starea de agitaþie, de neliniºte se accentueazã pe zi
ce trece. Mare atenþie la tot ce faci, deoarece nu este
exclus sã suferi un accident. Oricum, prudenþa se cere a fi pusã
pe primul plan. În familie, unul dintre pãrinþi sau o altã rudã
apropiatã ar putea avea o problemã care te va þine cu sufletul la
gurã o bunã bucatã de vreme.

Rac
Eºti optimist ºi priveºti cu încredere spre viitor, ceea
ce te ajutã în tot ce faci. Starea psiho-afectivã este
excelentã ºi nimic nu pare sã te deranjeze. Din punct de vedere
intelectual, randamentul este maxim, iar deciziile pe care le vei
lua în aceastã sãptãmânã se vor dovedi în scurt timp inspirate.
Este posibil sã ai unele discuþii mai aprinse cu partenerul de
viaþã, dar situaþia se va relaxa destul de repede.

Leu
De energie nu duci lipsã, dar suprasolicitarea poate
sã-þi creeze probleme cu inima. |n general,
activitãþile în care eºti implicat îþi dau serioase bãtãi de cap.
Trebuie sã munceºti mult pentru orice, ºi acest lucru te face ceva
pesimist. Eforturile pe care le vei face în aceastã perioadã vor
avea rezultate mai târziu, dar vor fi stabile. La serviciu vei
beneficia de o atmosferã plãcutã. Acasã vei fi solicitat mai mult
decât în mod obiºnuit, dar nu este cazul sã te fofilezi.

Fecioarã
Traversezi o perioadã extrem de agitatã. Dorinþa de
manifestare este foarte mare, dar nu prea ai stare sã
faci mare lucru. Nu este exclus nici sã ai parte de dureri de dinþi
sau de cap. Relaþia cu partenerul de viaþã va fi destul de
tensionatã în aceastã perioadã ºi ar fi bine sã eviþi reproºurile
sau discuþiile lãmuritoare.

Balanþã
In cazul în care ai o suferinþã mai veche, este posibil
ca aceasta sã necesite o intervenþie chirurgicalã.
Unul dintre proiectele mai vechi ar putea fi pus în practicã pe la
mijlocul sãptãmânii. În cazul în care doreºti sã faci unele
schimbãri în plan profesional, ºansa va fi de partea ta în aceastã
perioadã. Este posibil, de asemenea, ca unul dintre pãrinþi sã
aibã o realizare.
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Romii trãiesc cu 16 ani mai puþin
decât populaþia generalã, media
deceselor este la 52,5 ani – raport
Romii traiesc in medie cu 16 ani
mai putin comparativ cu populatia
generala si decesele survenite in
randul populatiei rome apar la o
varsta medie de 52,5 ani, fata de
68,8 ani cat este sesizata la
populatia generala, releva un raport
al Centrului European pentru
Drepturile Romilor privind Romania
(CEDR), citat de Agerpres.
Raportul CEDR dat publicitatii vineri
a mai aratat o rata a mortalitatii pentru
copiii romi sub 10 ani de trei ori mai
mare.
Potrivit directorului executiv al
CEDR, Gergely Dezideriu, romii se
confrunta cu obstacole si dificultati mari
in ceea ce priveste accesarea asistentei
medicale si plata medicamentelor si o
mare lipsa de informare in domeniul
sanatatii. 11% dintre romi au raportat in
ultimul an ca au avut nevoie de asistenta
medicala si nu au obtinut-o, comparativ
cu 5% din populatia generala.
“Situatia romilor pentru Europa
constituie un test. Din perspectiva

europeana putem spune ca exista doua
tipuri de progrese, respectiv angajamente
politice asumate de sefi de state la nivelul
UE si daca ne uitam la nivel local si
national exista o discrepanta. Pe de o
parte avem dezbateri publice in care
romii sunt asimilati cu animale, persoane
inadaptabile, care nu doresc sa se
integreze si care au valori diferite de
majoritate si pe de alta avem
angajamentele guvernelor”, a spus

Gruparea care duce zilnic
copii la cerºit ºi "gubele",
nederanjatã de autoritãþi.
Romii sunt foarte agresivi

Scorpion
Te vei implica în activitãþi noi, care te vor stimula din
toate punctele de vedere. Entuziasmul de care dai
dovadã în aceastã perioadã va atrage atenþia unor persoane care
îþi vor fi de un real folos în viitorul apropiat. În cazul în care ai de
dat un examen, cu siguranþã rezultatele vor fi mai mult decât
mulþumitoare.

Sãgetãtor
Dai dovadã de mai multã energie fizicã decât în mod
obiºnuit. Din pãcate, ai tendinþa de a te implica în
prea multe activitãþi, ceea ce te va epuiza în scurt timp. Pe cât
posibil, evitã sã te implici în activitãþi la limita legalitãþii, deoarece
ai putea avea probleme cu autoritãþile.

Capricorn
Este o perioadã în care ai putea sã te ocupi ceva mai
mult de propria persoanã. De asemenea, vei face o
bunã impresie celor din jur ºi mai ales unor persoane cu funcþie.
Se vor ivi diverse posibilitãþi de schimbare în domeniul serviciului.

Vãrsãtor
Colaborãrile îþi vor ridica unele probleme în aceastã
perioadã. Ar fi de dorit sã încerci sã faci totul de unul
singur ºi sã nu aºtepþi un ajutor deosebit din partea celorlalþi. La
serviciu este posibil sã þi se repartizeze noi sarcini, semn cã îþi
sunt observate ºi apreciate calitãþile.

Peºti
Nu eºti într-o formã fizicã nemaipomenitã, aºa cã nu
este cazul sã te oboseºti. Dacã vei forþa nota, existã riscul sã ai
probleme cu ficatul. Mintea îþi este plinã de idei, dar acestea sunt
cam împrãºtiate ºi n-ar fi rãu sã ceri sfatul.

Mai mulþi romi din Recaº, care cautã prin gunoaie ºi cerºesc
însoþiþi de copii în Timiºoara, unde vine cu trenul în fiecare zi,
acþioneazã nestingheriþi, cu toate cã problema este cunoscutã de
autoritãþi. Ziarul "Adevãrul" a prezentat cazul în luna noiembrie a
anului 2016. În martie 2017, situaþia este neschimbatã. Ziarul
"Adevãrul" prezenta în luna noiembrie a anului trecut cazul unei
grupãri de þigani din Recaº care duce copii la cerºit ºi cãutat prin
gunoaie în Timiºoara. Stabiliþi în Recaº, romii vin în fiecare zi cu
trenul, la Timiºoara, coboarã în Gara de Est, iar de aici se împrãºtie
în cartiere unde cerºesc ºi cautã prin "gubele". "ªtie ºi Poliþia TF, ºi
conducerea SNCFR. Eu ce sã fac? Eu am raportat. Am 20 de þigani
în tren, cinci nu au bilet. Eu nu mã iau de gât cu ei, cã am familie
acasã. Cine îmi creºte copilul? ªtie ºi conducerea regionalei, ºtie ºi
Poliþia Transporturilor", s-a plâns un controlor de pe trenul regio cu
care circulã romii din Recaº.

Gergely Dezideriu, cu ocazia prezentarii
datelor din raport.
Din raportul CEDR se mai constata ca
timpul de supravietuire al romilor, dupa
stabilirea unui diagnostic, este sub un an
in 29% dintre cazuri, comparat cu 17%
din populatia neroma, iar romii traiesc
mai mult de 10 ani in proportie de 10% de
la momentul diagnosticului fata de 22%,
cat se inregistreaza in randul populatiei
nerome.

Dicþionar româno-rrom
ja draq care – pleaca draq acasa
praleo – frate
moro – al meu
deshalo – zace
devla – dumnezeu
te bengav – sa inebunesc
ciupidema – pupa-ma
san shukar – esti frumos
shukar – frumos, frumoasashe – fa
haoarde – vino aici
pralo – frate
cai – unde
so – ce
aves – la
same – avem
san – esti
siman – am
patradi bahtale – paste fericit
dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?
sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar
mai bes hatan – stai putin sau mai stai
un pic
ja kere coliba – dute acasa
te trais but – la multi ani
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Sã halim bine

Muºchi de
porc cu
linte ºi
varzã roºie

Timpi de preparare
• Timp de preparare: 15 min
• Timp de gatire: 25 min
• Gata in: 40 min
Ingrediente
•
•
•
•
•
•
•
•

600 g muºchi de porc
500 g unt
1 legatura busuioc
300 g linte
100 g muguri de pin
200 g varzã roºie
sare
piper
Preparare

Încearcã o reþetã specialã, foarte potrivitã
pentru serile când ai invitaþi la masã: muºchi
de porc uc linte ºi varzã roºie.
1. Mugurii de pin se maruntesc si se pun
într-o tigaie fara grasime. Se prajesc usor si
se dau deoparte. La mixer se pun 40 g de unt
si se mixeaza pentru a obtine o spuma în care
se adauga busuiocul marunt tocat si mugurii
de pin maruntiti.
2. Carnea se freaca bine cu sare si piper.
3. Untul ramas se pune pe o bucata de
folie de aluminiu si peste el se asaza carnea.
Se ruleaza usor cu ajutorul foliei, pentru ca
toata carnea sa primeasca unt, se înfasoara în
folie, care se strânge la capete, si se da la
cuptor pentru 15 minute. Apoi, se desface
folia si se lasa înca 10 minute sa devina
auriu, frumos rumenit.
4. Se serveste cu linte fiarta si calita apoi
în puþin ulei, alaturi de varza rosie si sosul de
unt.

S-aveþi
poftã bunã!
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Reportaj la Pata Rât: prostituþie cu minore,
jocuri de noroc, gunoaie ºi muncã grea.
Cum muncesc ºi trãiesc sutele de rromi de
la groapa de gunoi a Clujului
Activistul ajuns parlamentar celebru
in toata Romania dupa ce a mancat
saratele din gunoi a stat trei zile la
groapa de gunoi a Clujului, Pata Rat,
ca sa vada cum locuiesc si muncesc
oamenii. Adrian Dohotaru a scris un
reportaj pentru volumul “Pata” –
dupa numele gropii de gunoi, in care
arata viata comunitatilor de tigani ce
locuiesc aici – in ce conditii
muncesc in colectarea deseurilor, dar
si in ce conditi locuiesc, fara apa
curenta ori energie electrica. Bautura
pe rampa de gunoi, dar si prostitutia
juvenila, sunt la ordinea zilei, scrie
Timp de trei zile si trei nopti am
locuit si muncit asemenea oamenilor din
Pata Rat si a colectorilor selectivi pe
care i-am vazut in cartierul Manastur,
unde locuiesc, si in Padurea Faget. Ideea
demersului
jurnalistic,
dar
si
antropologic, pentru ca s-au acumulat 5
ani de teren la Pata Rat si in alte locuri
segregate din Romania, mi-a venit cand,
in mod paradoxal, “terenul” s-a mutat la
mine.
Potrivit presei locale, romii din Pata

Rat, un ghetou cu 1.500 de locuitori, “au
invadat” Clujul odata cu inchiderea
rampei. O parte s-au mutat in padurea
Faget pentru a fi aproape de cel mai
mare cartier al orasului, Manastur. Cum
in cartierul meu manasturean s-au
inmultit privirile de dispret la adresa
colectorilor informali pe masura ce s-au
stabilit mai multi in zona, m-am gandit
cum ar fi sa ma transpun cateva zile in
locul lor pentru a le intelege mai bine
situatia.

Apoi, odata cu anuntul oficial al
primarului Emil Boc ca s-a “rezolvat
criza gunoaielor la Cluj” prin
deschiderea unei noi rampe temporare,
datorita careia nu mai ducem gunoiul
intr-atat de scump pana la Oradea, miam pus problema daca lucrurile stau
chiar asa. Experimentul s-a derulat de
marti 17 noiembrie pana vineri, in 19, iar
randurile de mai jos sunt rezultatul
jurnalului de teren si notarii
conversatiilor cu oamenii intalniti.

Razie în cartierul romilor din Alba Iulia. Poliþiºtii au gãsit
8 suspecþi ºi au dat amenzi de aproape 40.000 de lei
Scopul acþiunii a fost menþinerea
climatului de siguranþã civicã,
prevenirea ºi combaterea infracþiunilor
ºi contravenþiilor ºi creºterea siguranþei
rutiere.
La acþiunea din cartierul
"Lumea Nouã", alãturi de poliþiºti de
ordine publicã, rutierã, investigaþii
criminale ºi ai Serviciului pentru Acþiuni
Speciale, au participat jandarmi din
cadrul Inspectoratului Judeþean de
Jandarmi Alba ºi din cadrul Grupãrii
Mobile de Jandarmi Târgu Mureº
precum ºi poliþiºti din cadrul Poliþiei
Locale Alba Iulia. În total, au participat
148 de poliþiºti, jandarmi ºi poliþiºti
locali care au fost sprijiniþi, în unele
dintre activitãþile de control, de cãtre

lucrãtori ai Sucursalei de Distribuþie a
Energiei Electrice Alba ºi de lucrãtori ai
Apa CTTA Alba Iulia. Scopul acþiunii
a fost menþinerea climatului de siguranþã
civicã, prevenirea ºi combaterea

infracþiunilor ºi contravenþiilor ºi
creºterea siguranþei rutiere. La acþiunea
din cartierul "Lumea Nouã", alãturi de
poliþiºti de ordine publicã, rutierã,
investigaþii criminale ºi ai Serviciului
pentru Acþiuni Speciale, au participat
jandarmi din cadrul Inspectoratului
Judeþean de Jandarmi Alba ºi din cadrul
Grupãrii Mobile de Jandarmi Târgu
Mureº precum ºi poliþiºti din cadrul
Poliþiei Locale Alba Iulia. În total, au
participat 148 de poliþiºti, jandarmi ºi
poliþiºti locali care au fost sprijiniþi, în
unele dintre activitãþile de control, de
cãtre lucrãtori ai Sucursalei de
Distribuþie a Energiei Electrice Alba ºi
de lucrãtori ai Apa CTTA Alba Iulia.
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Þiganii la Therme ºi
corectitudinea politicã

Nu ºtiu care e termenul corect pentru "politically
correct", aºa cã o sã folosesc traducerea mot-a-mot.
Pe mine m-a amuzat stirea cu badigarzii interzicând
unor cetãþeni de etnie romã sã intre la Therme (pentru
cetãþenii din zonele mai civilizate ale patriei, Therme
ãsta e un fel de Paradisul Acvatic din Braºov sau Aqua
Palace din Hajduszoboszlo). În bunul spirit civic, un
cetãþean s-a plâns de discriminare ºi toþi românii au sãrit
sã spunã cã nu e normal. Teoretic, nu e. Practic…toatã
lumea ºtie de ce acei paznici au acþionat aºa. Odatã
intraþi cercetaºii, ei vor rãspândi vorba despre ce se poate
face acolo ºi cum se face ºi într-un timp relativ scurt,
cetãþenii civilizaþi vor pleca scârbiþi sau vor îndura
cetãþenii de calitate ai acestei etnii speciale. Înainte de
Therme, am auzit niºte poveºti, ambele cu ansambluri
rezidenþiale ºi cetãþeni romi. Ambele poveºti au acelaºi
fir, chiar dacã se întâmplã în zone diametral opuse ale
Bucureºtiului ºi cu oameni de naþionalitãþi diferite
(patronul de la Paradisul Verde e român, patronul de la
rezidenþialul fãrã nume e israelian): cetãþeni romi au
venit sã cumpere, cu bani cash, 1-2-3 apartamente/case
în complex, constructorul a privit banii de pe masã, s-a
gândit un pic ºi a refuzat politicos.

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII
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Actualitate

Grãdiniþa din Sãruleºti i-a scos pe romi din corturi
Prima unitate preºcolarã în
limba romani din þarã îºi adunã
roadele dupã ºase ani de
activitate: 80 de permise de
conducere. Poate cã ar fi trãit în
continuare de-o parte ºi de alta a
mormanelor de fier vechi, în
corturi roase de vreme ºi subþiate
de ploi, ar fi trebuit sã scoatã bani
din buzunar ca sã plãteascã
"românii" cu carnet de conducere sã-i plimbe acolo unde aveau afaceri ºi nu ar
fi învãþat niciodatã cum sã foloseascã un sãpun. Nu s-ar fi preþuit pe ei înºiºi ºi
poate ar fi îngroºat rândurile romilor huliþi, plecaþi în alte þãri. Drumul pânã la
ºcoala de ºoferiªi asta dacã, în urmã cu ºase ani, nu s-ar fi înfiinþat Grãdiniþa
bilingvã la Sãruleºti, judeþul Cãlãraºi.

ROMII LA MUNCÃ.
ANA ORGANIZEAZÃ
CURSURI PENTRU
TINERII DE ETNIE
ROMÃ ªI PERSOANE
CU DIZABILITÃÞII
Încep cursurile de calificare profesionalã a persoanelor din grupurile vulnerabile
din regiunile Bucureºti - Ilfov ºi Sud Muntenia, a anunþat, astãzi, Agenþia Naþionalã
Antidrog. Agenþia Naþionalã Antidrog, împreunã cu partenerii sãi din proiectul
"Egalitate pe piaþa muncii! - Proiect pilot pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile"
organizeazã, începând cu data de , cursuri de calificare pentru 330 de beneficiari din
categoria persoanelor cu dizabilitãþi, tinerilor de peste 18 ani care au pãrãsit sistemul
de protecþie socialã ºi a persoanelor de etnie romã. Cursurile de calificare sunt
furnizate în cadrul Activitãþii 8 din proiect de cãtre Agenþia Naþionalã Antidrog, lider
de parteneriat ºi vizeazã ,,furnizarea programelor de formare profesionalã, inclusiv
calificarea ºi recalificarea, pentru creºterea ºi dezvoltarea aptitudinilor ºi calificãrilor
unui numãr de 700 persoane vulnerabile."

Cristina Nicula

Daniel Muºat

Florinel Constantinescu

Vrãjeli...
adevãrate!
 ªpagã în plic
• La Scoala Take Ionescu, anumite invatatoare
primesc spaga in plic de la parintii copiilor: 50 de lei de
caciula – de cateva ori pe an. Ca sa nu mai vorbim de
after-school-urile ilegale de-acasa sau din
apartamentele inchiriate prin oras. Si acesta este un
singur exemplu de scoala din oras. Foame de bani,
foame de bani!

 Bolid scump
• In curand, pe strazile Ramnicului isi va face
aparitia un bolid de lux, cu valoare de 300.000 euro.
Agentii Fiscului de-abia il asteapta pe musteriu pentru
a-l lua la purecat, sa afle sursa cascavalului. E golan, e
barosan si se plimba in Mertan…

 Probleme la ghiozdane
• Cazul ghiozdanelor cu pietre de moara de la
clasele primare a fost abordat in ultima sedinta a
Colegiului Prefectural. Prefectul Florian Marin a
solicitat conducerii Inspectoratului Scolar Valcea sa
adopte masuri URGENTE, in asa fel incat ghiozdanele
copiilor sa nu mai depaseasca greutatea de 3-4
kilograme. Felicitari pentru initiativa prefectului
Florian Marin!

 Încercare de ºantaj
• Florinel de la Bujoreni a incercat marea cu degetul
si etajul cu santajul! Deh, avea si el un bilet la ordin de
50 de bulioane! La munca, baaaa, nu la mana intinsa!
Si zi mersi ca patronul respectiv nu te-a dat pe mana
procurorilor!

Ion Nicolae

Guvernul a anunþat cã alocã 350 milioane de euro pentru proiecte anti-sãrãcie
Ministerul Fondurilor Europene
deschide astãzi oficial pe platforma
MySMIS primele douã apeluri de
proiecte care îºi propun reducerea
sãrãciei
în
comunitãþile
marginalizate. Suma totalã lansatã
este de 350 milioane de euro.
Apelurile abordeazã problema
sãrãciei în mod integrat, prin mãsuri

Profesorii romilor, plãtiþi suplimentar
Cadrele didactice care lucreazã cu
romi vor fi recompensate pentru
progresul ºcolar al elevilor, iar fiecare
ºcoalã va avea consiliu antidiscriminare. Noua lege a educaþiei
propune ca profesorii care predau
copiilor din grupuri dezavantajate sã fie
recompensaþi atunci când elevii lor
progreseazã. La ora actualã, se bucurã de aceastã recompensã profesorii
care îi pregãtesc pe olimpici. Un pas înainte pentru incluziunea romilor este
ºi decizia ca în fiecare ºcoalã sã existe o comisie pentru prevenirea
discriminãrii, alcãtuitã din 3-5 membri, în funcþie de numãrul copiilor din
instituþia respectivã. Comisia va acþiona pentru prevenirea discriminãrii, va
crea un cod de conduitã pentru elevi ºi profesori ºi va stabili mãsurile care
se aplicã în caz de disciminare. O structurã similarã, cu aproape 400 de
membri, va fi creatã ºi la nivel naþional.

din toate domeniile cheie pentru
incluziunea socialã: ocupare,
educaþie, locuire, sãnãtate, servicii
sociale ºi anti-discriminare, adresate
atât celor mai sãraci copii, cât ºi
familiilor lor. Mãsurile integrate
pentru familie cuprind locuinþe
sociale, granturi pentru îmbunãtãþirea
acestor locuinþe, pachet de stimulare

pentru zilieri, garantare microcredite dobânzi mai mici pentru antreprenorii
din medii defavorizate, reducerea
violenþei
domestice,
echipã
comunitarã de intervenþie integratã,
prevenirea separãrii copilului de
familie, cantine sociale, alfabetizarea
digitalã a persoanelor din
comunitãþile marginalizate.

George Popolan

BLOCUL „NATO” AJUTAT
DE CIORE ROMA

Valea Plângerii, un emoþionant documentar despre deportãrile
romilor din timpul lui Antonescu, difuzat la ªtiinþe Politice
În total, 24.686 de persoane.
Populaþia romã de la acea orã, din
România, se gãsea undeva în
jurul cifrei de 300.000 (262.501
la recensãmântul din 1930).
Tonul fusese dat de politica
nazistã de exterminare, peste care
s-a suprapus zelul mareºalului,
care a recunoscut, la procesul din 1946, cã decizia deportãrii romilor i-a
aparþinut. Peste jumãtate dintre ei nu s-au mai întors niciodatã din
Transnistria. Moartea lor face parte din istorie, dar în câte feluri
groaznice au fost chinuiþi, umiliþi ºi uciºi e povestea pe firul cãreia au
mers Iulia Hossu, Mihai Andrei Leaha ºi Andrei Criºan, în
documentarul a cãrui premierã a avut loc la Astra Film Festival 2013.

Acestea au primit pachete cu alimente de la
Fundaþia Ciore Roma. "În fiecare an, cu ocazia Paºtelui,
a Crãciunului ºi a începerii ºcolii, fundaþia noastrã vine
în sprijinul familiilor nevoiaºe de rromi. În felul acesta
vrem sã aducem un zâmbet pe faþa lor. Facem tot
posibilul ca aceºti oameni sã simtã cã se gândeºte
cineva ºi la ei", a declarat Lakatos Ioan, preºedintele
fundaþiei. Valoarea celor 165 de pachete de alimente se
ridicã la circa 6.500 de lei. Fundaþia a început sã strângã
fonduri pentru aceste pachete de mai bine de trei luni.
"Încercãm sã ajutãm ºi alte familii din oraº, dar
majoritatea rromilor sãraci locuiesc în cartierul Velenþa,
strada Voltaire, blocurile "Nato"", a precizat Lakatos
Ioan.

