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ROMI DE TOATE NEAMURILE, UNIÞI-VÃ! ZIAR NAÞIONAL 

ROMII RUDARI, ARGINTARI, CÃLDÃRARI, LÃUTARI, GABORI, URSARI, MAGHIARI, ROMII DE VATRÃ

Lecþia de bunãtate 
a unei fete rãmase 
fãrã pãrinþi la 9 ani:
„„NNuu eeuu aamm nneevvooiiee
ddee aajjuuttoorr””

BRAVO  MATEI!

BRAVO  GUTÃU!

„Îmi aduc
aminte cã
dormeam 50
în camerã, nu
a fost uºor.

Mi se tot repeta «tu eºti al nimãnui,
nu ai mamã»”

Câºtigãtorii
concursului
de creaþie
artisticã în
ºcoli „Pentru romi ºi împreunã
cu aceºtia”, premiaþi de
Consiliul
Judeþean Cluj

De ce ºi în ce
fel sunt romii
împãrþiþi în
neamuri?

Activitãþi socio-
educative  în satul
Ponorâta, un sat de
romi ce trãiesc într-o
sãrãcie lucie

TT iiggaannccaa ccee aa ccuucceerr ii tt jj uu rr iiuu ll
„„XX FFaacc ttoorr““ :: „Nu ºtiu dacã va
conta cã sunt de etnie romã, eu
aºa mã prezint ºi nu mã voi
schimba niciodatã“

CCaarree eess ttee rree ll iigg iiaa
pprreeddoommiinnaann ttãã aa þþ iiggaann ii lloo rr
dd iinn RRoommâânniiaa??

Gãlãþeanul Viorel
Costache luptã pentru
drepturile rromilor
din Franþa

Documentarele “Planeta
Petrila”, “Ultimul cãldãrar”,
Þara moartã”, “Camera
obscura”, proiectate de
Noaptea Albã a Filmului
Românesc

Francezii investesc în
comunitãþile de romi din
Tinca. Rãspunsul romilor:
“Dacã voi nu ne vreþi, noi
vã vrem”

Regretatul Sebastian
Papaiani, despre copilãria
petrecutã ‘’într-un cartier,
plin de þigani, dar þigani cu
care puteai sã fii
prieten...’’

ªASE!!! VINE DOMNUL PÃUN!

PUTEM
CONTA PE EI
- ROMÂNII

(GAGIII)
SÃPTÃMÂNII Aurora Gherghina Florin Marin Daniel Ionescu Petre Mihãilã ÎPS Varsanufie
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Identitatea unui
popor, unui
neam, unei

comunitãþi sau unui
grup etnic este datã

ºi asiguratã în principal de pãstrarea limbii
ºi a obiceiurilor strãvechi, adicã de
pãstrarea tradiþiilor!

Nu toate tradiþiile sunt benefice sau
necesare! Unele dintre ele, aºa cum
istoria consemneazã deseori, sunt

adevãrate piedici în calea dezvoltãrii!
Romii trebuie sã înþeleagã cã nu mai pot
trãi în lumea secolului XXI în costume
înflorate, în cãruþe sau corturi. Asta dacã nu
vor sã mai fie marginalizaþi. Trebuie sã
renunþe ºi la cutuma cãsãtoriilor timpurii ºi
mai ales sã-ºi lase copiii sã înveþe, nu
numai la ºcoala primarã, ci ºi la licee ºi
facultãþi.

Numai cu o generaþie tânãrã ºi educatã
la nivel european romii pot accede la
funcþii importante de decizie ºi

politicã, economie, educaþie ºi culturã. Cu
doar câteva “vârfuri” în artã ºi în sport,
romii nu vor ajunge departe. Romii au
nevoie de luminã, de carte ºi educaþie!

Tradiþiile se respectã, se pãstreazã, doar nu
se practicã cotidian. Nu tradiþia te scoate în
faþã! ªi sã nu uitãm, tot istoria ne învaþã cã

ceea ce azi e modern sau cutezãtor mâine va
deveni tradiþie. Aºa este istoria ºi nimeni nu o
poate schimb

Observ în ultima vreme, o stare de relaxare
generalã. Un lucru foarte bun, de altfel!
Dar oare, acest optimism al unora nu este

doar o cortinã aruncatã peste o scenã în spatele
cãrei nu ºtim ce piesã urmeazã sã fie jucatã?!
Condiþia de bazã pentru ca orice om sã poatã trãi,
este sã aibã bani. Ca sã îi câºtige, în mod firesc
trebuie sã munceascã. Motivul pentru care am
ales sã scriu aceste rânduri cu privire la etnia
romã a fost faptul cã doresc sã scot în evidenþã
pãrþile bune ale acestei etnii. Preºedintele Partidei
Romilor „Pro-Europa”, Nicolae Pãun, adreseazã
reprezentanþilor mass-media invitaþia de a aborda
subiecte constructive privitoare la etnia romã ºi
îºi exprimã întreaga disponibilitate de a-i ajuta în
orice astfel de demers. De fapt, domnul deputat
ajutã ºi se implicã în toatã problematica romilor
din România. Cutezanþa duce cu sine puterea ºi
magia.

Alexandru Diamant



Integrarea romilor necesita mai
multe eforturi din partea statelor
membre UE

Comisia Europeanã a publicat recent rezultatele
unei evaluãri care analizeazã modul în care statele îºi
pun în aplicare propriile strategii naþionale privind
integrarea romilor.România a înregistrat progrese în
privinþa educaþiei ºi ocuparea forþei de muncã.

Evaluarea scoate în evidenþã evoluþia situaþiei
romilor începând cu 2011 ºi aratã cã, în ansamblu,
situaþia se îmbunãtãþeºte încetul cu încetul.

Comisia Europeanã a constatat, spre exemplu, o
mai mare participare a romilor la învãþãmântul
preºcolar ºi o scãdere a procentului persoanelor care
pãrãsesc timpuriu ºcoala.

Pe de altã parte, evaluarea aratã, de asemenea, cã
80 % dintre romi continuã sã fie expuºi riscului de
sãrãcie, chiar dacã aceastã cifrã este mai micã decât în
2011.

Cadrul UE pentru strategiile naþionale de integrare
a romilor a acordat integrãrii romilor un loc prioritar
pe agenda politicã naþionalã ºi a contribuit la definirea
þelurilor, la instituirea structurilor, a finanþãrii ºi a
monitorizãrii necesare în vederea îmbunãtãþirii
integrãrii romilor în întreaga Europã.

Cu toate acestea, conform evaluãrii, în domenii
precum educaþia, ocuparea forþei de muncã, sãnãtatea
ºi accesul la locuinþe, îmbunãtãþirile aduse sunt
inegale ºi nesemnificative:

Tiganii – cultura si traditii (2): 

Din punct de vedere lingvistic,
limba romani (vorbita de tigani)
are importante influente persane
si armene

Din punct de vedere lingvistic, limba romani
(vorbita de tigani) are importante influente persane si
armene, ceea ce demonstreaza trecerea romilor prin
acele state. Se pare ca, din Armenia, tiganii s-au
despartit apoi in trei mari grupuri (posibil din cauza
invaziei turce), unii plecând spre nordul Marii Negre,
altii mergând in sudul acesteia (ajungând pâna in
Egipt), iar alta grupare a pornit catre vest, spre
Imperiul Bizantin. Acestia din urma sunt, cel mai
probabil, cei care s-au raspândit in toata Europa, in
sutele de ani care au urmat. Concret, multitudinea de
cuvinte care provin din greaca – si care exista si acum
in limba romilor – ii face pe istorici sa afirme ca
tiganii si-au petrecut o lunga perioada a existentei lor
in Imperiul Bizantin. De altfel, denumirea de „tigan“
se pare ca provine din cuvântul grecesc „atsiganos“,
care era numele unei secte de eretici, cu care romii nu
au de fapt nici o legatura, insa cu care au fost asociati
din cauza aspectului lor strain. Apoi, tot din cauza
unei noi invazii turce, romii au patruns in Balcani in
secolul al XIV-lea, iar dupa ce fortele otomane au
cucerit Balcanii, tiganii au migrat catre vestul

Europei.

Pe scurt
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Iniþierea sexualã pentru
viitoarele mirese era fãcutã în
general de mame, dar, uneori,
tinerele primeau sfaturi ºi de la
naºe ori soacre. Foarte important
era însã ca tânãra sã fie virginã în
noaptea nunþii, puritatea miresei
constituind o garanþie pentru
trãinicia cãsãtoriei.Potrivit
mentalitãþii tradiþionale, puritatea
miresei constituia o garanþie pentru
trãinicia cãsãtoriei ce se înfãptuia.
Dacã acest deziderat nu se
îndeplinea, în mod inevitabil relaþii
mãritale ale celor doi erau
compromise încã de la început.
Virginitatea fetelor aflate în pragul
cãsãtoriei asigura cele mai bune
auspicii cuplurilor ce se
constituiau, efectul pozitiv
resimþindu-se însã pe un plan mult
mai larg”, spune etnologul ieºean

Ion H. Ciubotaru. Sancþionatã dacã
nu era virginã Mireasa era aspru
sancþionatã dacã în noaptea nunþii
nu fusese fecioarã, iar tratamentul
la care era supusã era unul umilitor.
Tânãra vinovatã era aºezatã pe o
grapã, unealta agricolã cu care se
fãrâmiþeazã brazdele, ºi trimisã
acasã la pãrinþi. Etnograful
severinean Vasile ªiºu considerã cã
acest obicei nu se întâlneºte însã pe
întreg teritoriul României: „Eu
rãmân la pãrerea cã au fost insule
izolate în þarã, nu se poate stabili cu
exactitate o zonã, se consemneazã
astfel de cazuri ºi în Moldova ºi în
Muntenia ºi în Ardeal, probabil în
satele mult tradiþionale pentru cã
plimbarea aceasta cu grapa este o
umilinþã greu de îndurat. Probabil
cã urma rãzbunarea familiei jignite,
a fetei”.

Italia propune un film despre romi
pentru Oscar 2018. Filmul ”A Ciambra” al
regizorului italo-american Ash
Carpignano, o incursiune în viaþa unui
adolescent rom ºi a relaþiilor sale cu lumea
marginalã, va reprezenta Italia la ediþia din
2018 a premiilor Oscar pentru cel mai bun
film în altã limbã decât cea englezã.Acesta
este al doilea film al tânãrului regizor Ash
Carpignano, în vârstã de 33 de ani, a cãrui
mamã este americancã, iar tatãl italian.

”A Ciambra”, care îl are drept
coproducãtor executiv pe regizorul Martin
Scorsese, prezintã viaþa unui adolescent
rom în vârstã de 14 ani, foarte inteligent
dar analfabet, care contrar comunitãþii sale
încearcã sã stabileascã relaþii cu lumea
exterioarã.

O caracteristicã a filmului este cã
prezintã o poveste de ficþiune dar cu
personaje reale, având în vedere cã
protagonistul, Pio Amato, trãieºte într-o

comunitate de romi ºi este într-adevãr
analfabet, iar familia lui este realã.

Comisia de selecþie, formatã din
membri ai Asociaþiei Naþionale a Industriei

Cinematograficã, Audiovizualã ºi
Multimedia (ANICA), a ales filmul lui
Carpignano, premiat cu Label Cinema
Europa, la recentul Festival de la Cannes.

Obiceiuri de nuntã acum 100 de
ani: miresele care nu erau
virgine în noaptea nunþii erau
trimise înapoi la pãrinþi,
aºezate pe o grapã cu mãrãcini

Obiceiurile aparent barbare ale
nunþilor þiganilor cãldãrari. 

De ce se laudã
mirele cu cearºaful
pãtat cu sânge de
mireasã....

Pentru mulþi, lãudarea aºternutului pãtat cu
sânge ar putea pãrea de domeniul fantasticului.
Pentru etnicii care vor însã sã respecte obiceiurile
þigãneºti este un gest care þine de normalitate.

În apropierea municipiului Iaºi existã douã mari
comunitãþi de romi în sânul cãrora cãsãtoriile
premature ºi alianþele între familii sunt la ordinea
zilei. Potrivit tradiþiei þigãneºti, este o ruºine ca un
membru al comunitãþii sã se cãsãtoreascã cu o
persoanã care nu este de aceeaºi etnie. Cele mai
multe cãsãtorii se negociazã între pãrinþi, care pun la
bãtaie ºi diferite sume, în funcþie de avere ºi de
statutul din comunitate. „De cele mai multe ori,
banii sau bunurile ajung în posesia celor care se
logodesc“, spune un reprezentant al etniei rome. O
altã tradiþie þigãneascã spune cã un cuplu se poate
forma ºi dupã ce fata este furatã de cãtre un
pretendent. La propriu. De exemplu, atunci când
fetele din Lunca Cetãþuii terminã clasele primare,
ele merg la gimnaziu la o altã ºcoalã situatã la câteva
sute de metri de casele lor. Au fost situaþii, bazate pe
tradiþia þigãneascã, în care minorele cele mai
frumoase au fost furate de bãieþii din comunitate.
Dupã ce se întâmplã acest lucru, obiceiul spune cã
urmeazã o adevãratã rãfuialã între familii.

Italia propune ”A Ciambra”, un
film despre romi, în cursa
pentru trofeu
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Franþa i-a salvat viaþa, iar el s-a simþit
dator sã-i salveze pe romii din Hexagon.
„Soldatul rom”, aºa îi spun francezii
gãlãþeanului Viorel Costache, acordeonist
din Frumuºiþa, fost lãutar în orchestra
„Doina Brateºului”, fondatorul ºi
preºedintele Asociaþiei Prales Defense de
roms en France, primul ONG de apãrare a
drepturilor romilor din Franþa.

„Je dois aider mon peuple” – „Trebuie
sã-mi ajut poporul”, mãrturisea Viorel
Costache în titlul unui articol apãrut în 2015
în presa francezã. Originar din Frumuºiþa,
comunã cu tradiþii lãutãreºti, Viorel
Costache este acordeonist, ºi a activat 12 ani
în orchestra „Doina Brateºului”. Viaþa i s-a
schimbat acum 15 ani, când a fost
diagnosticat cu o boalã de ficat, iar medicii
i-au mai dat patru-cinci ani de trãit.
Ajunsese o umbrã – 51 kg la 1,71 m – când,
în primãvara anului 2012, o veriºoarã i-a
propus sã meargã în Franþa, sã se trateze
prin Crucea Roºie. „Medicina francezã m-a
tratat ºi m-a vindecat dupã un an”,
mãrturiseºte. Dupã operaþia suferitã, a ales
sã rãmânã acolo, sã cânte, dar sã ºi înveþe. În
România a absolvit opt clase, dar în Franþa

a învãþat limba, a urmat un curs de
informaticã, apoi unul de formare
profesionalã ca mediator social la
Strasbourg, la Consiliul European.

„În 2012, niºte prieteni francezi, vãzând
cã ajut romi ºi români, mi-au spus sã fondez
o asociaþie, ceea ce am fãcut, dupã ce am
vãzut cum romii sunt vânaþi ºi expulzaþi de
pe teritoriul francez. Dupã înfiinþare, am
început sã particip la reuniunile altor
asociaþii pentru a învãþa care este rolul unui
ONG. Prima acþiune cu care s-a remarcat

Prales a fost la expulzarea unor romi dintr-o
vilã pãrãsitã. Dupã aceea au fost inundaþii
foarte mari, care au afectat terenul unde erau
instalaþi romi, inundând barãcile existând
riscul unor victime. Atunci am sunat
prefectul care a luat decizia de a rechiziþiona
o salã de sport, unde a instalat romii ºi copiii.
Asociaþia Prales are astãzi 1.280 de membri,
cotizaþia fiind un euro pe an. În 2015,
preºedintele Ligii Drepturilor Omului îmi
zicea în glumã cã cel mai mediatizat ONG
este Prales”, ne-a declarat Viorel Costache.

Gãlãþeanul Viorel Costache
luptã pentru drepturile rromilor
din Franþa

Primele familii de romi
ajungeau la Stockholm acum
500 de ani. Mulþi credeau cã
aceºtia erau tãtari sosiþi din
Rusia pentru a spiona. In 1512
Stockholm era un oraº cu o
populaþie mixtã, suedezii find
obiºnuiþi cu strãzile pline de
negustori germani, artiºti
flamanzi, croitori francezi sau
marinari olandezi.

Cu toate acestea, grupul nou
venit, alcãtuit din vreo 30 de
familii, atrage multe priviri
asupra sa – oamenii poartã
veºminte luxoase ºi vorbesc o
limbã pe care n-o mai înþelege ºi
altcineva. Liderul grupului se
prezintã drept contele Antonius
ºi spune cã poporul sãu îºi are
rãdãcinile în “micul Egipt”. În
documentele sfatului din

Stockholm se precizeazã cã
imigranþii s-au adãpostit în
cãminul Sf. Laurenþiu, urmând
sã primeascã 20 de loturi de
pãmânt de la stat.

Olaus Petri relateazã despre
aceastã chestiune în cronica sa
din 1530, menþionând ºi
caracterul nomad al populaþiei
care nu mai ajunsese niciodatã
pânã atunci în Scandinavia.
Asta se petrecea pe vremea lui
Sten Sture cel Tânãr, regentul
regatului. Cu timpul s-a
încetãþenit ideea cã romii ºi
grupul turcic tãtar reprezentau
aceeaºi etnie ºi termenii s-au
folosit alternativ vreme de
secole pentru a desemna noua
minoritate suedezã. Dar de unde
venea acest grup pe care în
secolul al XIV-lea îl regãsim în

diverse zone ale Europei? La
1600 încã era un mister, printre
cele mai fanteziste teorii care
ciculau se numãra ºi cea care îi
considera o rãmãºiþã a poporului
care pierise odatã cu Atlantida.

Cel mai adesea însã romii
apar ca originari din Egipt,
termenii de “gypsies” sau
“gitanes” fãcând referire

tocmai la aceastã percepþie.
O legendã popularã povestea
cã Dumnezeu i-ar fi pedepsit
pe romi sã nu-ºi gãseascã
niciodatã locul în lume
pentru cã au refuzat sã le
ofere adãpost Fecioarei
Maria ºi pruncului Iisus
atunci când au fugit de mânia
lui Irod.

Mariana Buceanu luptã pentru
drepturile romilor

S-a nãscut la Braºov, într-o familie de romi, ºi a avut o
adolescenþã marcatã de discriminare. La 20 de ani, a venit
în Bucureºti, alegând sã lupte pentru a rãsturna
mentalitãþile.

Nu i-a fost greu, dar a reuºit sã demonstreze cã romii
vor sã-ºi schimbe viaþa,sã-ºi dea copiii la ºcoalã ºi sã se
integreze în societate.

Dincolo de realizãri,povestea Marianei începe în
adolescenþã,pe vremea când îºi alegea drumul în viaþã.

S-a nãscut într-o familie sãracã de romi,din Braºov,ºi a
crescut cu copii de saºi,unguri ºi români,învãþaþi de mici sã
trãiascã laolaltã.

A fost frumos,pânã când a trebuit sã plece din Braºov
ºi sã se mute într-un oraº din Bãrãgan,unde romii erau
priviþi cu suspiciune.

Aici,în prima zi de ºcoalã,învãþãtoarea a întâmpinat-o
tãios:„Tu eºti þiganca aia din Braºov? Cine stã cu ea în
ultima bancã?”.

Nimeni. Pentru Mariana a fost un ºoc. Era o fetiþã de
13 ani care se confrunta cu discriminarea,ºi atunci s-a
hotãrât sã facã tot ce poate pentru a schimba aceastã
mentalitate.

La 20 de ani,a venit în Bucureºti ºi s-a apucat de treabã.
Dupã multe încercãri,ea a ajuns consilier pe politici

publice,la Agenþia Naþionalã pentru Romi,unde lucreazã
din 2005.

Aici,a implementat proiectul formãrii de mediatori
sanitari din rândurile romilor,adicã 800 de femei au fost
instruite sã medieze relaþia dintre medici ºi pacienþii romi.

Justiþie socialã pentru cetãþenii
români aparþinând minoritãþii
rome!

România este un exemplu de societate în care existã
injustiþie socialã faþã de multe grupuri vulnerabile (copiii din
familii foarte sãrace, tinerii peste 18 ani proveniþi din
sistemul instituþionalizat, persoanele cu dizabilitãþi,
persoane de etnie romã, vîrstnicii sau persoanele fãrã
adãpost). Excluderea lor face ca întreaga societate sã piardã
resurse foarte mari pe care aceste persoane le-ar putea aduce
tarii, daca societatea romaneasca ar fi o societate incluziva.
Nici o tara din lume nu ar trebui sa promoveze masuri care
sa aiba ca efect, mai degraba, excluziunea sociala,  in locul
inlcuziunii sociale rezultata in urma unor politici publice
adaptate ºi coerente.

În rapoartele diferitelor organizaþii non-guvernamentale
rome si nerome sunt evidenþiate lipsa de egalitate sau
echitate socialã ºi implicit lipsa unei egalitãþi a ºanselor. O
societate incluzivã este aceea în care orice persoanã,
indiferent de experienþã sau de circumstanþele de viaþã,
reuºeºte sã îºi atingã potenþialul maxim. O societate în care
cei vulnerabili participã la luarea deciziilor care îi privesc ºi
au uºor acces la reursele de care au nevoie, în care existã un
echilibru între drepturi ºi responsabilitãþile fiecãruia. În
realitate, cei dezavantajaþi sînt cuprinºi în cercul vicios al
sãrãciei ºi excluderii sociale iar schimbãrile rapide din
economie ºi din societate îi pun pe aceºtia în situaþii
complexe de risc - profesional, de venituri, social, familial,
ºi altele.

Prin urmare, considerãm cã la nivelul judeþului Gorj
trebuie implementate mãsuri coerente, care sã rãspundã
punctual la problemele cu care se confruntã grupurile
vulnerabile cu romi.

Populaþia Romilor din Brazilia,
care au fost primii care au ajuns

În Brazilia ca exilaþi.
Toþi regii portughezã, oameni

împotriva vieþii, ºi demnitate.
De tigani, si toti monarhi

degredavam tigani pentru
Colonii, aproape 90 % din primii

locuitori ai..
Brazilia, care sunt au ca

portughezã, bandiþi,
Hoþii din cãrþile de istorie au fost

pur ºi simplu þigani.
Cã au fost exilaþi în Brazilia.

A avut “absurd” al monarh maricon
y, don John V

“Regele Portugaliei” (1689) care a
avut urã de moarte, bolnav împotriva
þigani, unul dintre primele sale decrete
împotriva calons,

A fost trimiterea mii de tigan femei
în Brazilia, ºi

Astfel, scãderea ratei de naºtere a
naºterii din Portugalia.

“Guvernul face deja legi pentru
descendenþii afro”

“ este timpul pentru a face ºi a
include calons”

La periferia societãþii:

Istoria rromilor din Suedia

RROOMMII II DDIINN BBRRAAZZIILL IIAA
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La 20 de ani, Paulina Mandache are o
viaþã frumoasã ºi spune din toatã inima cã
este fericitã. Poate cã pare un lucru banal
– câþi din noi nu eram fericiþi la 20 de ani?
– însã Paulina ºi-a început viaþa printr-o
serie de drame care au adus-o pe ea ºi pe
cei 6 fraþi ai sãi într-un centru de
plasament.

Pânã la 9 ani, Paulina nu a mers la
ºcoalã deoarece pãrinþii sãi fãceau parte
dintr-un cult religios care le interzicea
acest lucru. Când pãrinþii ei au murit, ea ºi
fraþii sãi au rãmas în grija bunicului. Dar
bãtrânul nu a putut sã facã faþã, aºa cã a
luat legãtura cu Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Constanþa. Atunci, cei 7 copii au ajuns
într-o instituþie a statului.De 5 ani lucreazã
cu copii dezavantajaþi, sãraci, cu
dizabilitãþi, din mediul rural sau cu
refugiaþi: „Astfel mi-am dat seama cã nu
eu am nevoie de ajutor. Vreau sã ajut cât
mai mulþi copii pentru cã toþi meritã o

viaþã frumoasã”. Voluntarã în cadrul
Asociaþiei Grupurilor Locale de Tineret,
Paulina este profesoarã de educaþie non-
formalã pentru cei mici: merge în tabere, îi
învaþã diferite jocuri educative sau
participã la acþiuni caritabile. „E foarte
fain. Sunt foarte fericitã”, continuã tânãra.

„ªocul a fost uriaº, dar pe parcurs am
înþeles cã aºa putem evolua. Am fost într-
un centru mare, apoi la Micul Rotterdam.

Acolo copiii au spaþiu suficient ºi primesc
servicii de calitate”, a povestit Paulina.

Când a descoperit ºcoala, Paulina ºi-a
dat seama cât de mult îi place sã înveþe:
„Atât de mult mi-a plãcut ºcoala cã în
clasa a VI-a am fost la Olimpiada
Naþionalã de Literaturã”. Acum este elevã
în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Traian”
din Constanþa, iar în timpul liber face
voluntariat.

Comisia Europeanã: Inegalitatea
veniturilor creºte în România;
sãrãcia ºi excluziunea socialã, la
nivel ridicat

“Sãrãcia ºi excluziunea socialã rãmân la un nivel
ridicat. Deºi în scãdere, riscul de sãrãcie ºi excluziune
socialã persistã în rândul tinerilor NEETs (“Not in
Education, Employment or Training” n.r.) familiilor cu
copii ºi persoanelor cu dizabilitãþi. Comparativ cu
mediul urban, de douã ori mai mulþi oameni din mediul
rural trãiesc în comunitãþi marginalizate ºi se confruntã
cu probleme sociale, locuinþã ºi ºomaj. Ponderea
persoanelor care trãiesc în locuinþe de o calitate slabã ºi
consumã mai mult de 40% din venituri pe aceasta este
una dintre cele mai mari din UE”, se aratã în document.

Potrivit raportului, sãrãcia în rândul celor care
muncesc este de douã ori mai mare comparativ cu media
UE, iar asta se datoreazã ponderii mari de familii
neremunerate din mediul rural. România are unul dintre
cele mai mari niveluri de inegalitate a veniturilor din UE
ºi acesta este în creºtere.

Sãrãcia ºi excluziunea socialã este mare în special în
rândul populaþiei de etnie romã. Riscul de sãrãcie ºi
excluziune socialã în rândul populaþiei romã este de trei
ori mai mare decât în cazul restului populaþiei.

Foarte mulþi copii sãraci rãmân
fãrã educaþie

Banca Mondialã estimeazã cã România ar câºtiga un
miliard de euro pe an în productivitate ºi venituri din
taxe, dacã cei mai sãraci cetãþeni ar fi educaþi. Douã
treimi din copiii în situaþii de risc nu beneficiazã de
educaþie preºcolarã, în timp ce 77% dintre ceilalþi copii
sunt înscriºi în programe de educaþie timpurie. Sunt
sute de copii care nu sunt înregistraþi. Doar la o singurã
unitate de învãþãmânt din Dolj, peste 50 de copii nu au
certificate de naºtere. Asociaþia „OvidiuRo“ aduce
copiii sãraci la grãdiniþã prin intermediul unui
mecanism care ºi-a demonstrat eficacitatea în 43 de
comunitãþi, din 11 judeþe din þarã, printre care ºi Doljul.

Sunt copii care nu au urmat nici mãcar o zi de
grãdiniþã pânã au ajuns în clasa I. Se estimeazã cã în
þara noastrã este vorba de peste 100.000 de copii sãraci
cu vârste între trei ºi cinci ani care nu au ºansa sã
meargã la grãdiniþã, care încep ºcoala nepregãtiþi, iar
mulþi dintre ei ajung sã o abandoneze. Acest lucru se
întâmplã atât în mediul urban, cât ºi rural, deºi
stimularea intelectualã pe parcursul primilor cinci ani
de viaþã este consideratã ca esenþialã pentru dezvoltarea
creierului.

LLeecc þþ iiaa ddee bbuunnããttaa ttee aa uunneeii ffee ttee
rrããmmaassee ffããrrãã ppããrr iinn þþ ii llaa 99 aannii :: „„NNuu eeuu
aamm nneevvoo iiee ddee aajjuu ttoorr””

Începutul celui de-al doilea rãzboi mondial a fost crucial atât
pentru evreii din Germania, cât ºi pentru þiganii care trãiau pe
tãrâmul tiranului Hitler. Dorinþa lui rasistã de a ºterge orice urmã
a acestor naþii de pe faþa pãmântului pe care el îl cârmuia, a dus la
pierderea multor generaþii. Tineri, bãtrâni, copii sau adolescenþi,
nimic nu a stat în calea dictatorului pentru a-ºi duce la bun sfârºit
ura împotriva acestor comunitãþi. La fel ca acum, ei trãiau în mici
colective ºi îºi câºtigau existentenþa din afacerile ºi îndeletnicirile
pe care le aveau.

CLIPELE de dinaintea TERORII!
Cum arãtau COMUNITÃÞILE de
rromi din Germania înainte de
Holocaust

De curând, o parte din tinerii Parohiei Greco-Catolice
”Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel” Beclean ºi membri ai Grupului
Marian de Evanghelizare, dupã ce în aceastã varã au organizat
mai multe activitãþi socio-educative cum ar fi Joia Bucuriei, în
fiecare sãptãmânã sau vizite în diverse centre sociale, ºi-au luat
inima în dinþi ºi trecând peste toate prejudecãþile  au mers în
satul Ponorâta, un sat de romi ce trãiesc într-o sãrãcie lucie.

Activitãþile au început printr-un mic joc de cunoaºtere,
dupã care bucuria jocului ºi entuziasmul întâlnirii au
transformat  ziua într-o zi minunatã atât pentru gazde cât ºi
pentru oaspeþi. Treptat prejudecãþile au dispãrut ºi iubirea
fãþeascã ºi-a fãcut loc în sufletele tuturor. Prânzul a fost o
ocazie de pãrtãºie, iar pentru unii copii din sat, din pãcate,
unica ocazie de a mânca astãzi. Dupã prânz tinerii
beclenari au vizitat familiile celor peste 90 de copii cu care
s-au jucat, pentru a le cunoaºte bucuriile ºi necazurile,
pentru a descoperi ºi mai mult aceastã ”altã lume” pe care
pânã acum au ignorat-o. La final copiii ºi tinerii au mers în
cimitirul localitãþii unde a avut loc un moment de
rugãciune, iar la plecare lacrimile din ochiºorii mici ºi
nevinovaþi întãreau invitaþiile de a ne reîntoarce.

Activitãþi socio-educative  în
satul Ponorâta, un sat de romi
ce trãiesc într-o sãrãcie lucie



Despre discriminarea romilor,
aºa cum se vede din Canad

În România locuiesc (conform datelor de la
Recensãmântul din 2011) 621.573 de romi, adicã 3%
din totalul populaþiei. Dupã cel maghiar, romii sunt al
doilea grup etnic minoritar din România ca mãrime,
dar se crede cã numãrul lor este mai mare ºi cã mulþi
au refuzat sã-ºi declare apartenenþa.

Romii reprezintã unul dintre subiectele asupra
caruia orice român are o opinie bine conturatã, pe care
þi-o prezintã imediat ce are ocazia. De aceea am fãcut
ochii mari când am auzit cã o româncã din Montreal
va pleca pentru ceva timp în þarã pentru a studia
problemele minoritãþilor, inclusiv a romilor. Dana
Cotnãreanu este studentã la Université de Montréal,
unde face un master în ªtiinþe Politice. În lucrarea ei
de cercetare, studenta analizeazã modul în care
minoritãþile din România sunt reprezentate în
politicile memoriale. Aceasta înseamnã, practic, ce
aflã o minoritate despre ea prin diverse mijloace
(manuale de istorie, monumente, politici publice).
Dar, prin aceste mijloace, nu doar minoritatea aflã
ceva despre ea, ci ºi majoritatea aflã lucruri noi despre
minoritate. Studiul va compara minoritatea romã cu
cea maghiarã ºi cu cea evreiascã.

SCRISOARE DIN FRANTA CATRE
UNIUNEA EUROPEANA
DISCRIMINAREA POLITISTILOR
VALCENI FATA DE ROMII

Bonjour au tout mes amis , je été informé par un
ami de Roumanie de Râmnicu Vâlcea Diamant Calin
, que dans son ville la police fait de vrais pression sur
le Rroms , en plein nuit de équipage des policiers
débarquent dans le cartier des Rroms , forcer le
portails de lors maison , des actions sans motif juste
pour les embêter pour créer la panique. Je pense que
tout ça détermineront les Rroms de quitter la
Roumanie é de chercher une pays moins raciste que la
Roumanie. Je pense aussi que ça c’est une stratégie de
exporter la pauvreté vers le occident. Le commissaire
sef de Râmnicu Vâlcea monsieur VOICA donne des
ordres toujours à la police de entrer dans le cartier de
Rroms pour les embêter POURQUOI on comprend
pas. Conclusion le racisme en Roumanie île pire que
en occident. Voilà pourquoi le roms quittent la
Roumanie.

Bunã dimineaþa la toþi prietenii mei, am fost
informat de un prieten din România de râmnicu
Vâlcea Diamant Calin, cã în oraºul sãu poliþia face
presiuni reale asupra de, în întreaga noapte a
echipajului de poliþie aterizare la cartier Cartier, forþa
de casã, acþiuni fãrã motiv doar pentru a-i enerva
pentru a crea panicã. Cred cã toate acestea vor
determina de sã pãrãseascã România pentru a cãuta o
þarã mai puþin rasistã decât România. Cred, de
asemenea, cã aceasta este o strategie de a exporta

sãrãcia în occident.

Pe scurt
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O analizã despre comunitatea romilor
realizatã de publicaþia EurActiv a ajuns la
concluzia cã România a întors spatele
trecutului întunecat al acestei etnii.

Timp de generaþii, au fost vanduþi ºi
cumpãraþi ca simple obiecte de cãtre
bogãtaºi, care, uneori i-au obligat sã poarte
zgãrzi metalice cu spini pe interior, pentru a
nu se putea odihni în timpul muncii.
Femeile erau abuzate sexual, cuplurile
despãrþite, iar copiii îndepãrtaþi cu forþa de
familie, devenind la rândul lor sclavi. Este
povestea subjugãrii unei etnii, nu din
îndepãrtata Americã, ci chiar din inima
Europei, din România, se aratã într-o amplã

analizã realizatã de EurActiv ºi AFP
Este o poveste rãmasã nespusã pânã în

zilele noastre, chiar ºi în condiþiile în care
sute de mii de descendenþi ai celor care au
fost sclavi – etnia romã – încã se luptã cu
stigmatul înaintaºilor. “Cinci secole de
sclavie au marcat o perioadã tragicã din
istoria României... un timp în care romii au
fost deprivaþi de statutul de fiinþã umanã” –
a declarat pentru AFP Delia Grigore, de
profesie etnolog ºi  membrã a etniei rome.
“Sclavia romilor este o paginã pierdutã a
istoriei” crede, la rândul sãu, Alina ªerban,
o tânãrã actriþã romã care a jucat în piese
dedicate identitaþii acestei etnii.

În ultimele decenii, tot mai mulþi þigani
ºi-au uitat sau au ajuns sã ignore tribul de
care aparþin. O treime dintre romii care
trãiesc în România nu se mai definesc ca
membri ai unor neamuri anume – arãta o
cercetare din 1992 coordonatã de
sociologii Elena Zamfir ºi Cãtãlin Zamfir.

Unele neamuri – cum sunt netoþii sau
ciurarii – au dispãrut aproape complet. Cei
mai mulþi dintre cei care încã se considerã
parte dintr-un neam sunt: vãtraºii (13,8%),
cãldãrarii (5,9%), rudarii (4,5%), spoitorii
(3,7%), mãtãsarii (3,2%), ursarii (2,7%),
cãrãmidarii (1,5%), gaborii (1,4%),
florarii (1,2%).

Cum în India strãveche profesia era de
regulã moºtenitã ºi practicatã în familie –
secretele meseriei fiind transmise din tatã
în fiu , majoritatea neamurilor de romi s-
au constituit, unele începând chiar din
vremea migraþiei spre Europa, în jurul
diverselor îndeletniciri cu care þiganii îºi
câºtigau traiul.

„Neamurile de romi reprezintã o
europenizare a organizãrii tradiþionale din
vechea Indie, prin trecerea în prim-plan a
corporaþiilor meseriaºilor indieni, care au
înlocuit vechile canoane ºi precepte ale

castelor, devenite anacronice ºi inoperante
social“ – spune dr. Vasile Burtea.

Geambaºii
Ocupaþie: Comerþul cu cai. 
Istoric: Deºi aproape dispãrut, neamul

lor a înregistrat un uºor reviriment în
ultimii 15 ani prin judeþele Arad, Braºov
sau Brãila.

Specific: Au fost ºi rãmân specialiºti în
„întinerirea“ ºi vindecarea cailor.

Vãtraºii

Ocupaþie: Diverse munci pe lângã
curþile boiereºti sau mãnãstiri; agricultura.

Istoric: Þiganii de „vatrã“ au fost legaþi
de pãmânt dinainte de dezrobire ºi de
reforma agrarã din 1864. Dupã
emancipare, mulþi þigani fãrã meserie ºi
fãrã lot au intrat în familia vãtraºilor.

Specific: Romii „de vatrã“ ºi-au
pierdut primii modul de viaþã tradiþional ºi
limba.

(va urma)

De ce ºi în ce fel sunt
romii împãrþiþi în neamuri?

O analizã despre comunitatea romilor realizatã de publicaþia EurActiv:

România a întors spatele trecutului
întunecat al etniei rromilor

Spectacol – proiect
realizat de trei teatre
europene. Cine este
actorul român care
interpreteazã un rol
important
Un actor de la Teatrul

Naþional din Timiºoara face

parte din cel mai nou proiect
al companiei germane de
teatru werkgruppe2. Flavius
Retea e parte din spectacolul
”Gypsies. Roma in Europe”,
nãscut în urma unei cercetãri,
în trei þãri europene, asupra
vieþii ºi condiþiei rromilor de
azi.

Flavius Retea, actor al
Teatrului Naþional din
Timiºoara, este  binecunoscut
publicului din spectacole
precum ”Deºteptarea
primãverii”, ”Say it now!”,
”Cãpcãunii sacri” sau
”Hamlet”. Joi seara a urcat pe
scena Staatstheater
Braunschweig (Germania).
Aici a avut loc premiera
spectacolului ”Gypsies. Roma
in Europe”,  spectacol realizat
de  trei teatre-membre ale
European Theater Convention:
Staatstheater Braunschweig
(Germania), Teatrul Naþional
din Timiºoara ºi CDN -
Théâtre de la Manufacture din
Nancy (Franþa). Proiectul
multinaþional ”Gypsies. Roma

in Europe” este un spectacol
construit  pe  o serie de
întrebãri din Europa de azi:
Cum se vãd romii înºiºi? Cum
vãd ei societatea majoritarã
din þãrile unde trãiesc? Care ar
fi cheia pentru a convieþui în
armonie? Cum vãd ei Europa
viitorului?Spectacolul regizat
de Juliei Roesler, a fost creat
ca urmare a unei serii de
interviuri  cu membri ai
comunitãþilor rome din
Germania, Franþa ºi România,
precum ºi cu reprezentaþi ai
unor organizaþii de asistenþã
socialã. Interviurile au fost
coordonate de asistenþii
sociali Veronika Patoèková ºi
Hamze Bytyci în toamna
anului 2016.

Cum sunt romii de azi
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CCaarree eess ttee rree ll iigg iiaa
pprreeddoommiinnaann ttãã aa
þþ iiggaann ii lloorr dd iinn RRoommâânniiaa??

În lume, pe lângã
numeroase practici
pãgâne, romii deþin în
general religia
populaþiei majoritare.
Astfel, în conformitate
cu religia
predominantã a
României, majoritatea
romilor sunt creºtini
ortodocºi. În ultimele
douã decenii au existat
multe cazuri în care
romi ortodocºi s-au convertit la diverse culte neoprotestante (totuºi,
majoritatea enoriaºilor acestor comunitãþi religioase nu sunt etnici
romi, ci români). În unele localitãþi cu o populaþie predominant
maghiarã (în estul ºi nordul Transilvaniei), romii sunt fie romano-
catolici, fie reformaþi (în funcþie de confesiunea maghiarilor). De
asemenea, în unele sate care deþin (sau au deþinut) o populaþie
sãseascã existã mici comunitãþi de romi luterani (de ex. la Uila). O
bunã parte a romilor din Dobrogea sunt musulmani (aprox. 1% din
totalul romilor din România, una dintre cele mai însemnate
comunitãþi fiind cea din Babadag).

În Piºteºtii din Deal,
comuna Scoarþa, inspectorul ºef
al Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean ,,Tudor Vladimirescu”
Gorj – colonel Þambrea Eugen,
împreunã cu preºedintele
Asociaþiei Partida Romilor Pro-
Europa Sucursala Gorj – Nelu
Pavel ºi consilierul local din
comuna Scoarþa, liderul
comunitãþii rome din Piºteºtii
din Deal – Costache Petre, au
iniþiat o întâlnire cu cetãþenii de
etnie romã din comunitate.

jandarmi-2În cadrul acestei
activitãþi au fost purtate discuþii
referitoare la relaþionarea
efectivelor de jandarmi cu
cetãþenii din comunitate, au fost
prezentate unele dintre
atribuþiile Jandarmeriei
Române, respectarea drepturilor
cetãþeneºti, aplicarea

prevederilor legale fãrã
discriminare, importanþa
colaborãrii între Jandarmeria
Gorj ºi comunitate prin
intermediul liderilor. În
perspectiva Zilei Internaþionale
pentru eliminarea discriminãrii
rasiale – 21 martie, au fost
distribuite materiale informativ-
preventive privind necesitatea
respectãrii normelor de
convieþuire socialã atât în
comunitate cât ºi în afara
acesteia. Liderii comunitãþii ºi
cetãþenii prezenþi la aceastã
întâlnire au recepþionat pozitiv
desfãºurarea acestei întâlniri în
mijlocul oamenilor ºi au reliefat
faptul cã aceastã comunitate nu
a creat probleme pe linia
respectãrii ordinii ºi liniºtii
publice ºi au o bunã comunicare
cu efectivele de jandarmi.

Regretatul Sebastian Papaiani s-
a nãscut la 25 august 1936, la
Piteºti, în familia unui negustor
grec, proprietar al mai multor
imobile. Deºi a vãzut lumina zilei
într-o familie cu posibilitãþi,
Papaiani a trãit într-un cartier
marginal al oraºului, la periferie.ªi-
a petrecut copilãria, dupã cum
declara într-un interviu, ‘’într-o
lume modestã, într-un cartier
paralel cu Costache Negri, unde era

plin de þigani, dar þigani cu care
puteai sã fii prieten...’’. Tatãl sãu,
Alecu Papaiani, grec de origine —
Papayannis fiind proprietarul unei
curþi, undeva în mãrginimea
Piteºtiului în care erau apartamente
de douã cãmãruþe, închiriate de
coºari, geambaºi, lustragii etc.

A murit la 80 de ani
Actorul Sebastian Papaiani a

murit dupã o îndelungã suferinþã.
Artistul era internat într-o clinicã de
recuperare dupã ce la sfârºitul lunii
mai a fost gãsit cãzut de soþie, dupã
ce i s-a fãcut rãu în baie. Actorul în
vârstã de 80 de ani s-a lovit la cap,
a suferit o parezã la piciorul stâng ºi
avea dificultãþi de vorbire, starea lui
fiind imprevizibilã.

Regretatul Sebastian Papaiani,
despre copilãria petrecutã ‘’într-un
cartier, plin de þigani, dar þigani cu
care puteai sã fii prieten...’’

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru cã nu se implicã în problemele comunitãþii rome, nu au caracter ºi fac discriminare împotriva

etniei, nepãsându-le, deºi ei sunt persoane importante, cu funcþii de conducere în judeþul Vâlcea.

Rromii sunt receptati
eronat, cu atat mai rau,
cu cat realitatea pierde
in fata imaginarului.
Reprezentarile despre

rromi, care se bazeaza pe
prejudecatile si stereotipurile
populatiilor din jur, sunt de
prima importanta, pentru ca
aceste reprezentari determina
atitudini si comportamente. De
cele mai multe ori ele sunt
singura sursa de informatie
care ii leaga pe rromi de
mediul social din jur. Rromii
par a fi o realitate familiara:
orice persoana intrebata are o
opinie, deseori categorica,
despre acestia. Adevarul este
ca rromii sunt receptati eronat,
cu atat mai rau, cu cat
realitatea pierde in fata
imaginarului. De-a lungul
secolelor, un intreg set de
imagini a fost construit si
dezvoltat, cristalizind

stereotipurile colective si
formand un rezervor de
reprezentari mai mult sau mai
putin fixate in memorie. Fie ca
promoveaza respingerea sau
asimilarea, aceste reprezentari
se constituie ca un fundal de
argumente si justificari ale
actiunilor. In fapt, rromii sunt
rareori definiti asa cum sunt,
mai degraba sunt perceputi asa

cum ar trebui sa fie pentru a
justifica politicile si
comportamentele celorlalti
fata de ei. Difuzarea
reprezentarilor despre rromi
deschide calea unui fenomen
circular cauza-efect:
formularea unor norme,
definitiile de dictionar,
referintele in tot felul de carti,
in televiziune si presa, toate se

conduc dupa opinia comuna si
pun in lumina franturi de
imagine, in concordanta cu
starea momentului. Aceste
imagini se consolideaza ca tot
atatea adevaruri eterne, care
pot fi aduse in actualitate sau
trimise de unde au venit,
totdeauna privite ca elemente
de confirmare pentru
persecutiile prezentului. Acest
sistem de reprezentari
constituie un foarte dificil
obstacol in aplicarea noilor
politici. In masura in care noile
politici trebuie sa se bazeze pe
o atitudine de respect, iar
perioada actuala, de intrebari si
incertitudine, poate deschide
calea unor viziuni
imbunatatite, este imperativ
necesar ca aceste reprezentari
invechite, care blocheaza orice
incercare de intelegere si
comunicare dintre rromi si
societate, sa fie supuse unui
proces de demantelare.

Copiii rromi între marginalizare ºi integrare

Jandarmii, la
întâlnire cu romii
din Piºteºti, Scoarþa

SUNTEM ROMI  SAU ÞIGANI 
Dacã un român spune, exprimânduse în limba lui ” eu sunt român” , un rom

spune ”me som rom” ,în limba romanes nu existã cuvântul þigan , cei care ne
numesc þigani sunt cei care doresc sã rãmânem supuºi, robi ,sclavi , suboameni.
Nu este destul sã pretindem cã suntem romi , trebuie sã ºi demonstrãm acest
lucru , altfel vom rãmâne þigani.Relaþia dintre elitã ºi populaþia (analfabeticã)
este slabã. Ei nu se identificã între ei. Care este atracþia culturalã elitei? Într-
adevãr educaþia multiculturalã poate fi valoroasã? Aici ºcoala din sat era
pozitivã la rromi. Acum avem un alt lider - aproape anti-rrom.



Romii beneficiazã de puþin
sprijin din partea autoritãþilor în
privinþa documentãrii

Doi copii din oraºul Otaci nu pot merge la ºcoalã
din cauza lipsei documentelor de identitate. Este
vorba despre Alexandru ºi Casandra, care ar fi trebuit
sã meargã în clasa a V-ea. Natalia Codrean, mama
copiilor, spune cã întreaga familie nu deþine
documentele necesare, motiv din care nu poate
beneficia nici de serviciile de asistenþã socialã.

Casandra are 13 ani, dar nu ºtie nici a scrie, nici a
citi, pentru cã nu a fost niciodatã la o ºcoalã. Ea
regretã cã ceilalþi prieteni pot sã frecventeze studiile,
iar ea este nevoitã sã o ajute pe mama acasã, ca sã
îngrijeascã de fraþii ºi surorile mai mici. Casandra
promite sã înveþe, dacã va reuºi sã obþinã actele
necesare de identitate, dar cel mai probabil, va trebui
sã meargã în clasa întâi abia la anul viitor, când va
împlini 14 ani.

Direcþia instituþiei de învãþãmânt din localitate a
refuzat sã înregistreze copiii la studii, neavând
documentele necesare. În rezultatul reformei de
învãþãmânt, prin care studiile fiecãrui copil trebuie sã
fie finanþate per elev de circa 6.500 lei anual, în
ºcolile unde prepondereazã comunitatea de romi, ca
cea din Otaci, vin tot mai puþini copii la ºcoalã.

Romii acuzã cã nu gãsesc
serviciu

Romii din Botoºani susþin cã doresc sã
munceascã, dar nu sunt calificaþi.

Acest subiect a fost abordat, marþi, în cadrul unei
ºedinþe organizate la prefecturã.

Semiramida Balan, consiliera prefectului pe
problemele romilor, a spus cã membrii comunitãþii de
romi nu au un nivel educaþional care sã le permitã
efectuarea unui curs de calificare, iar piaþa muncii din
Botoºani nu este pregãtitã suficient ca sã le ofere un
loc de muncã. „Singurele surse de venit ale romilor
sunt din migraþia sezonierã în Europa, ajutoarele
sociale ºi munca cu ziua”, a spus oficialul.

Consiliera a mai adãugat cã aceastã problemã
alimenteazã excluziunea socialã a comunitãþii rome
din Botoºani.

Teodor Dimitriu, directorul AJOFM, a spus cã la
programele de formare profesionalã s-au înscris
foarte puþini romi. „Eu pot sã fac cursuri gratuite, dar
nu poþi sã înscrii o persoanã care nu are nici mãcar o
pregãtire generalã. Probabil, ei nu sunt pregãtiþi sã
intre ºi sã activeze în piaþa muncii”, a declarat
directorul. Oficialul a declarat cã AJOFM Botoºani
stã la dispoziþia romilor cu toate mãsurile de ocupare
a forþei de muncã.

Pe scurt
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De la 1 septembrie, profesorul Ionel
Petrea a fost numit director al ºcolii generale
din Fârdea. Noul director are vârsta de 32 de
ani, însã a avut o viaþã zbuciumatã ºi poate fi
oricând un exemplu de reuºitã în viaþã. Pentru
cei care nu cunosc povestea tânãrului
profesor, Ionel s-a nãscut în 1985, la Fãget.
Mama sa l-a abandonat ºi Ionel a ajuns într-un
centru de plasament din Lugoj, unde viaþa lui
nu a fost tocmai uºoarã. „Îmi aduc aminte cã
dormeam 50 în camerã, nu a fost uºor. Mi se
tot repeta „tu eºti al nimãnui, nu ai mamã”.
Mã durea foarte tare atunci când vedeam cã
pe unii colegi îi vizitau mamele, îi luau în
weekend-uri acasã, iar pe mine nu. Mai târziu,
mã mai lua câte o familie în weekend acasã, a
contat mult asta, am ieºit ºi eu în lume, am
cunoscut alt mediu”, a povestit Ionel Petrea,
pentru pressalert.ro.

I-a fost extrem de greu ºi l-a ºcoalã însã s-
a abiþionat pentru cã a realizat cã învãþãtura e
singura lui ºansã pentru a reuºi „Eram vreo 30
de copii din orfelinat, care eram împãrþiþi în

douã clase ca sã fim în salã cu alþi copii
normali. Aveam colegi care ne marginalizau,
ºtiu cã mi se spunea «tu nu te joci cu mine, nu
te joci fotbal, pentru cã eºti din orfelinat». Din
cauza acelui lucru urãsc ºi acum sã joc fotbal”
a povestit Ionel pentru ursa citatã.

Tot pe când se afla la ºcoalã ºi-a gãsit
mama, despre care auzise cã locuieºte în
Fãget. Însã marea întâlnire avea sã fie încã o

loviturã pentru Ionel. Mama sa nu l-a
recunoscut, iar dupã mai mulþi ani pe când
avea sã o reîntâlneascã i-a spus cã regretã cã
nu l-a putut avorta.Ionel Petrea nu s-a lãsat ºi
a terminat ºcoala a reuºit sã urmeze o facultate
ºi a ajuns profesor la liceul din Fãget, iar de la
începutul acestui an a fost numit director la
ºcoala din Fârdea. “Pentru mine e un vis
împlinit ºi e dovada cã se poate”. 

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru cã sunt oameni de onoare ºi caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe

aceºtia. Se preocupãca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia romã.

RRaass ii ssmmuull ,, uunn ffaacc ttoorr
ccaarree aaggrraavveeaazzaa
aass ttmmuull rreezz ii ss tteenn tt llaa
tt rraa ttaammeennttuu ll ss ttaannddaarrdd

Un nou studiu arata ca discriminarea rasiala cu care
se confrunta copiii si tinerii afro-americani exacerbeaza
un tip de astm care nu raspunde la tratamentul standard.

Cei 576 de participanti la studiu, afro-americani cu
astm bronsic, cu varste cuprinse intre 8 si 21 de ani, au
fost chestionati in legatura cu simptomele si medicatia lor
si testati pentru a vedea cum raspund la administrarea de
albuterol, un bronhodilatator inhalator care
descongestioneaza caile respiratorii inflamate.

Albuterolul este principala terapie impotriva astmului
bronsic, insa pacientilor care necesita doze regulate le
sunt prescrisi de obicei corticosteroizi inhalatori ca
tratament preventiv pentru ameliorarea simptomelor si a
functiei pulmonare.

“In astmul bine tinut sub control, te-ai astepta la un
raspuns scazut la albuterol, deoarece pacientul nu are
multe simptome, iar caile respiratorii nu sunt inflamate”,
a explicat Neeta Thakur, asistenta la Universitatea din
California, San Francisco (UCB).

Câºtigãtorii concursului de
creaþie artisticã în ºcoli
„Pentru romi ºi împreunã
cu aceºtia”, premiaþi de
Consiliul Judeþean Cluj

La sediul Consiliului Judeþean Cluj a avut loc, miercuri, 15 iunie,
festivitatea de premiere a elevilor ºi ºcolilor din judeþul Cluj,
participante la concursul de creaþie artisticã lansat în cadrul proiectului
„Pentru romi ºi împreunã cu aceºtia”.

Concursul a fost lansat în 15 ºcoli din judeþul Cluj, în cadrul cãrora a
fost identificat un numãr semnificativ de elevi de etnie romã, cu scopul de
a promova cultura ºi tradiþia minoritãþilor, îndeosebi a minoritãþii rome, dar
ºi de a contribui la incluziunea socialã a acestora. Un numãr de 11 ºcoli au
confirmat participarea la concurs ºi au transmis picturi, sculpturi, fotografii
ºi lucrãri tradiþionale de artizanat specifice culturii ºi tradiþiilor rome, cele
mai reprezentative lucrãri fiind expuse în holul Consiliului Judeþean Cluj.

Potrivit organizatorilor, întrecerea s-a dovedit extrem de eficientã
nu doar din prisma celor 55 de lucrãri individuale ºi a celor 11 lucrãri
de grup primite, ci ºi din punct de vedere al calitãþii acestora, a
modului prin care lucrãrile exprimã cultura unei etnii, egalitatea ºi
diversitatea culturalã.

„Îmi aduc aminte cã dormeam 50 în camerã,
nu a fost uºor. Mi se tot repeta «tu eºti al
nimãnui, nu ai mamã»”
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Poliþia ºi procuratura ºi-au
intensificat acþiunile
împotriva crimei organizate,
ceea ce a dus la arestarea unor
capi ai clanurilor de romi,
printre care aºa zisul þar Kiro.
Trei lideri locali ai romilor
din zona Plevnei sunt
anchetaþi într-un caz de
premeditare a unor asasinate.
Inclusiv aceastã anchetã este
privitã ca un fel de
discriminare pe fundalul
pasivitãþii demonstrate faþã de
ceilalþi capi ai crimei
organizate.

Majoritatea analiºtilor
cred însã cã la baza imigraþiei
romilor spre þãri din Europa
Occidentalã stau motive
economice. Romii gãsesc mai
uºor de muncã în þãrile
scandinave ºi în Germania. Cu
liberalizarea pieþei de muncã
în Italia ºi Spania, ºi aceste þãri
vor deveni atractive.

Concret, în cazul celui mai
mare cartier de romi din
Bulgaria – Stolipinovo, din
Plovdiv –, acesta a fost
întodeaunã o sursã importantã
de imigranþi.

Ar face orice sã-i þinã pe romii din
Tinca departe de Franþa. Este vorba
despre autoritãþile din Lyon care în
ultimii doi ani au trimis peste 300.000
de euro cãtre comuna bihoreanã Tinca.
Destinaþia banilor este una precisã:
persoanele de etnie romã. Însã banii
investiþi de francezi în România nu îi þin
pe romi departe de Franþa. Vin, stau
câteva sãptãmâni sau luni, dupã care iau
din nou drumul Hexagonului. La fel se
întâmplã ºi cu comunitatea de romi din
localitatea bihoreanã Tinca, care numãrã
peste 1.400 de persoane. De doi ani,
autoritãþile din Lyon investesc aici.
Chiar ºi aºa romii sunt hotãrâþi sã se
întoarcã în Franþa. “Dacã ei nu ne vor,
noi îi vrem. Noi îi iubim ºi le mulþumim
pentru tot ce fac pentru noi”, susþin
romii din Tinca. Cei doi viceprimari ai
Lyonului au ajuns ºi în acest an la Tinca.
Întâmpinaþi cu pâine ºi sare, dar ºi cu
tradiþionala palincã, aceºtia au vizitat
centrul multifuncþional cu grãdiniþã ºi
baie comunalã, construcþie pe care au
finanþat-o. Le oferã copiilor romi
condiþii asemãnãtoare celor din
grãdiniþele private. Sperã ca aºa sã-i þinã
pe romi cât mai aproape de copiii lor.
“Este o realizare concretã care s-ar putea

face la adresa romilor, aºa cã vom
organiza lucrurile ºi pe viitor. De la 1
ianuarie se vor schimba lucrurile pentru
România ºi Uniunea Europeanã.
Accesul la piaþa muncii va fi liber pentru
toatã lumea. Dupã 1 ianuarie va trebui
sã vã gãsiþi de lucru ºi sã aveþi un salariu
ºi pe urmã sã vã întoarceþi la casele
dumneavoastrã din România. De aici
înainte va trebui sã încercaþi sã gãsiþi de
lucru în România, pentru cã lucrurile

aici trebuie sã se rezolve. Se va termina
cu ocuparea ilegalã a locuinþelor, cu
cartierele fãcute din cartoane.
Soluþionarea problemelor va fi aici. Am
avut încredere în dumneavoastrã,
dumneavoastrã aþi avut încredere în noi,
de aici înainte problemele trebuie sã se
rezolve cu primãria Tinca”, le-a
transmis Olivier Brachet,
vicepreºedintele regiunii Grand Lyon,
romilor din Tinca.

Francezii investesc în comunitãþile de
romi din Tinca. Rãspunsul romilor:
“Dacã voi nu ne vreþi, noi vã vrem”

În perioada 25-29 septembrie
2017, SC APAVIL SA a desfãºurat o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu
autoritãþile locale. Astfel, au fost
executate lucrãri de amenajare a
terenului, prin betonare ºi asfaltare, pe
strãzile I. L. Caragiale la blocurile
A34/2 ºi A35/2, Nicolae Bãlcescu la
blocul 7, Remus Bellu ºi Ostroveni la
blocul A24/2. De asemenea, au fost
soluþionate patru avarii la reþeaua de
apã potabilã pe strãzile Constantin
Stãnciulescu nr. 16, Eftimeºtilor nr.
130, Regina Maria în Piaþa Centralã ºi
Ciocãneºtilor nr. 22R. Au fost curãþate
pompele de canalizare Morilor,
Arinilor, Goranu ºi Dem Rãdulescu,
precum ºi pasajele de pe str. Dacia,
Bogdan Amaru ºi Râureni. Au mai fost
realizate o serie de lucrãri punctuale: s-

au curãþat manual cãminele de
canalizare ºi gurile de scurgere pe
strãzile Calea lui Traian, Morilor,
Argintari, Viilor, Ostroveni, 1 Mai,
Antim Ivireanu, Dacia, Luceafãrului, I.
C. Brãtianu, Tineretului, Carol I, Dem
Rãdulescu, Bogdan Amaru, Florilor ºi
Remus Bellu; s-au finalizat lucrãrile de
execuþie racord canalizare pe strada
Regina Maria la blocul J, sc. B; s-au
executat lucrãri de înlocuire racord
canalizare menajerã pe strada I.L.
Caragiale la blocul A35/2, sc. A; s-a
montat ramã ºi capac carosabil cu
piesã suport din beton armat pe strada
Argintari nr. 41; s-au continuat
lucrãrile de înlocuire reþea apã potabilã
pe strada Eleodor Constantinescu; s-au
finalizat lucrãrile de extindere reþea
apã potabilã ºi branºamente pe strada
Alexandru Budiºteanu, se continuã cu

spãlare reþea apã potabilã ºi verificare;
s-au continuat lucrãrile de întregire
reþea apã potabilã D400 mm din
bulevardul Nicolae Bãlcescu
intersecþie cu strada Ferdinand pânã la
bulevardul Tudor Vladimirescu
intersecþie cu strada Libertãþii; s-au
continuat lucrãrile de prelungire a
reþelei de canalizare pe strada
Ciocãneºtilor; s-au finalizat lucrãrile
de înlocuire reþea apã potabilã ºi
branºamente pe strada Calea lui
Traian la blocurile S20, S24, S26 –
Grãdiniþa Oltchim, se continuã cu
amenajarea terenului. Totodatã, au
fost curãþate gurile de scurgere ºi
cãminele de canalizare în mai multe
zone din municipiul Rm. Vâlcea:
Ostroveni (blocurile A12, A27/2,
A27/3, A33, sc. A, ºi pe strada Marin
Sorescu la blocul A38/3), Centru

(strãzile Gabriel Stoianovici la Liceul
Tehnologic Cãpitan Nicolae
Pleºoianu, ªtirbei Vodã nr. 155 ºi
bulevardul Tudor Vladimirescu la
blocul O9), precum ºi pe strãzile
Calea lui Traian la blocul 7, Rapsodiei

la blocul M1 ºi Calea lui Traian la
staþia Rompetrol. Tot în cursul
sãptãmânii trecute, au fost verificate
ºi înlocuite un numãr de 62 apometre,
fiind întocmite ºi un numãr de 16
documentaþii tehnice.

Activitate intensã la SC Apavil SA

O familie din Norvegia a lasat un cersetor
roman in casa lor timp de o luna cat au
fost plecati in concediu. Ce au gasit in
casa la intoarce i-a lasat fara cuvinte

Povestea lui Ioan Bandac, cersetorul roman
care a impresionat Norvegia, a inceput cand un
cuplu i-a lasat cheile locuintei lor, pentru a se
ingriji de casa.
Timp de o luna, cuplul de norvegieni a calatorit prin

America Latina si i-au lasat romanului cheile de la casa.
La intoarcere, acestia au gasit o locuinta mai curata decat
la plecare, iar barbatul le cumparase, din banii castigati
pe strada, un covoras pentru baie, decoratiuni de Craciun
si cateva ghivece de flori, potrivit presei norvegiene.Ei
au vrut sa faca un gest frumos de sarbatori, asa ca au
lasat cheile casei unui cersetor cu care nici macar nu
vorbesc aceeasi limba. Romanul a comunicat cu
norvegienii printr-o aplicatie de traducere de pe telefonul
mobil.Alexa a declarat emotionata ca „acest om nu are
nimic, dar totusi daruieste atat de mult!”. La randul sau,
Knut a spus ca este o lectie de viata.Batranul a petrecut
aproape o luna in apartamentul norvegienilor, in timp ce
acestia au mers in Venezuela, tara de origine a tinerei
Alexa Belandria.

Manifestatie de sprijin în favoarea romilor
din Montreuil

Un grup de romi români, unii dintre ei sosiþi la
Montreuil (estul Parisului) încã de acum un
deceniu, sunt de câteva sãptãmâni, subiect de
polemicã între primãria comunistã a periferiei
pariziene, asociaþiile care-i ajutã ºi voluntarii
locali. În urma expulzãrii lor, acum douã luni, de pe
un teren viran pe care se instalaserã de ani de zile,
cei circa 50 de romi au fost hãrþuiþi de poliþie ºi
goniþi de pe un trotuar pe altul. În cele din urmã,
zilele trecute, s-a gãsit o soluþie care nu este însã pe
placul romilor. Vasile Damian s-a dus sã stea de
vorbã cu ei ºi cu responsabila asociaþiei Rom
Réussite ca sã înþeleagã unde este problema.

RRoommiiii ddiinn BBuullggaarriiaa ººii iimmiiggrraaþþiiaa iilleeggaallãã



Cum scapi de
deochi

“Pentru a scapa pe cineva de deochi se
foloseste un descantec care nu are nicio legatura
cu farmecele sau blestemele. Se descanta in felul
urmator: “Fugi de ochitura, dai plesnitura, cine a
deocheat a crapat, de o fi de femeie, sa-i
plesneasca tatele, de o fi de barbat, sa-i crape
boasele, sa ramana persoana respectiva curata de
la Dumnezeu.”

Unde nu functioneaza magia
“Din pacate exista si multe cazuri care nu pot

fi rezolvate prin descantece. Magia alba sau
neagra este o alegere a sufletului fiecaruia...

Personal,am zis lucruri rele de un om
(in gandul meu,evident)in timp ce imi
verifica o lucrare pe care o luasem sub
semnatura si imi era frica ,ca va descoperi

ceva de care nu eram vinovata.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Discriminarea reprezinta un
comportament de excludere sau
de reducere a accesului unor
indivizi la anumite resurse.

Legea nr. 324/2006 defineste
discriminarea ca fiind:”orice
deosebire, excludere, restrictie
sau preferinta, pe baza de rasa,
nationalitate, etnie, limba,
religie, categorie sociala,
convingeri, sex, orientare
sexuala, varsta, handicap, boala
cronica necontagioasa, infectare
HIV, apartenenta la o categorie
defavorizata, precum si orice alt
criteriu care are ca scop sau efect
restrangerea, inlaturarea
recunoasterii, folosintei sau
exercitarii, in conditii de
egalitate, a drepturilor omului si
a libertatilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege,
in domeniul politic, economic,
social si cultural sau in orice alte
domenii ale vietii publice.” 

Tipuri de discriminare
Cea mai intalnita este

distinctia intre discriminarea
directa si cea indirecta
(Michaela Banton, 1998).
Discriminarea directa apare
atunci cand tratamentul
diferentiat este generat in mod
intentionat, in timp ce
discriminarea indirecta apare
atunci cand acest tratament are
la baza o decizie inechitabila
luata anterior.

Sa luam, de exemplu,
situatia la locul de munca,
discriminarea directa este
prezenta atunci cand doua
persoane avand pregatire egala
si o slujba similara sunt platite in
mod diferentiat datorita faptului
ca una dintre acestea apartine
unui anumit grup etnic.
Discriminarea indirecta apare
atunci cand cele doua persoane

sunt platite in mod diferit
deoarece au fost angajate in
pozitii diferite desi aveau aceeasi
pregatire.

Grupuri supuse
discriminarii
Grupurile supuse cel mai

adesea discriminarii si asupra
carora s-au centrat cele mai
multe studii sunt: minoritatile

etnice, rasiale, religioase,
grupurile de imigranti. O
preocupare aparte a existat
pentru discriminarea practicata
la adresa femeilor. In ultima
perioada un interes special este
acordat studiilor referitoare la
discriminarea minoritatilor
sexuale, a persoanelor cu
abilitati speciale, precum si a
varstnicilor.

Problematica educatiei
copiilor rromi constituie una din
provocarile cu care se confrunta
mediile social economice si
culturale sau civice din Romania.
Ea face parte dintr-o problematica
mai larga- cea a copiilor aflati in
situatii de excluziune, de
marginalizare din diferite motive-
necesitand abordari nuantate in
functie de mai multi parametri
specifici: mediu de rezidenta,
apartenenta la un grup minoritar
etnic, apartenenta la o grupare
sociala cu un status economic
minimal etc. Grupurile marginale
sunt de regula compuse din
saraci, someri, minoritati etnice

puternic discriminate,
delincventi, handicapati sau
persoane inadaptate.

Politica aberanta de egalizare
-sau mai bine spus de
standardizare- a indivizilor
promovate de regimurile
comuniste in Europa de Est a
avut ca efect  si evitarea
marginalizarii sociale, iar
concluzia care se impune este ca
inainte de 1989, datorita politicii
de diminuare a diferentelor
sociale si de ,, inregimentare “ a
intregii populatii in sistem,nu au
existat procese evidente de
marginalizare a etnicilor rromi
de catre institutiile publice, chiar

daca existau prejudecati,
stereotipii si atitudini
discriminatorii in randul
populatiei ne-rrome. Dupa 1989
insa , schimbarile sociale rapide

si intensive care au ridicat
probleme serioase si neprevazute
in cursul procesului de
institutionalizare si consolidare
democratica in societate.

Bani norvegieni pentru romii
din Buzãu

Pornind de la premisa cã o educaþie deficitarã aduce
numeroase piedici pentru adultul care încearcã sã îºi
gãseascã un loc pe piaþa muncii, Primãria Buzãu vrea sã
sporeascã ºansele romilor de a-ºi îmbunãtãþi pregãtirea
ºi nivelul de educaþie. În acest sens, edilii au primit
sprijin de la mii de kilometri distanþã, de la Primãria din
Oslo care finanþeazã în oraºul nostru un proiect de peste
900.000 euro, destinat romilor. Primii vizaþi de
proiectul de educare ºi pregãtire, vor fi copiii de etnie
romã din familiile care locuiesc pe Aleea Grãdinilor. 

“Noi sperãm cã acest proiect care va fi dezvoltat
împreunã cu partenerii din Norvegia sã sprijine
comunitatea romã de la nivelul municipiului Buzãu
dar în special din zona Aleea Grãdinilor pentru a creºte
nivelul de educaþie din rîndul elevilor de etnie romã din
aceastã zonã ºi de a creºte angajabilitatea persoanelor
de etnie romã din Aleea Grãdinilor în condiþiile în care
ei nu prea deþin calificãri profesionale care sã le facã
posibile accesul pe piaþa muncii“, a declarat Cãlin Iosif,
consilier al primarului municipiului Buzãu.

DDiissccrr iimmiinnaarreeaa -- nnooþþ iiuunnii ddee bbaazzãã

Trei asociaþii din judeþul
Hunedoara au depus proiecte ºi
mai apoi au primit finanþare
europeanã pentru proiecte

menite sã genereze mici afaceri
din care ulterior sã rezulte o
autosusþinere a activitãþii. Rolul
era de a implica economic ºi

social persoanele din
comunitatea romã. Preºedinþii
asociaþiilor au luat banii pe
proiecte ºi cum i-au cheltuit ºtiu
doar ei. Autoritãþile nu au avut
curiozitatea de a verifica pe
parcursul anilor dacã aceste
asociaþii funcþioneazã ºi în ce
mod o fac.

UE a avut o serie de
programe pentru incluziunea
socialã a comunitãþilor
vulnerabile, însã banii primiþi pe
diferite proiect în loc sã creeze
locuri de muncã s-au dus în
buzunarele private ale unor
persoane bine informate ºi abile.
Nimeni nu ºtie exact cum au fost
cheltuiþi, pentru cã asociaþiile
care au primit finanþãrile nu au

prezentat acte, procese verbale
sau alte documente din care sã
reiasã modul în care au fost
cheltuite fondurile.

Trei asociaþii din judeþul
Hunedoara au primit în
exerciþiul financiar 2007-2017,
pe axa prioritarã promovarea
incluziunii sociale ”participarea
grupurilor vulnerabile în
economia socialã”, aproximativ
20.000 lei fiecare pe diferite
proiecte. Locurile de muncã ce
ar fi trebuit create lipsesc însã în
anul 2015 ºi au lipsit ºi-n anii
trecuþi, activitatea acestora fiind
una sezonierã.Bani europeni
pentru plata fructelor de pãdure
colectate de cei fãrã loc de
muncã.

Romii au cheltuit banii europeni, dar nu pot
demonstra în ce mod au fãcut-o

Copiii rromi între marginalizare ºi integrare (1):

Grupurile marginale sunt, de regulã,
compuse din sãraci, ºomeri, minoritãþi
etnice puternic discriminate
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„Vãããããleeeeu, mã
mãnâncã ursu’!” este fraza
care se aude din ce în ce mai
des prin comunele din nordul
judeþului. Dupã înmulþirea
urºilor din Argeº, þiganii care
aveau ca ocupaþie de bazã
defriºarea pãdurilor au început
sã fugã ca dracu de tãmâie de
frica animalelor.Dupã ani de
zile în care autoritãþile s-au
chinuit sã îi prindã, sã îi
amendeze, sã le confiºte
„obiectele muncii”, sã îi alerge
ºi Dumnezeu mai ºtie ce doar
sã îi potoleascã sã nu mai „dea
cu jula” prin pãdurile argeºene,
urºii au reuºit imposibilul ºi au
bãgat frica în rromi. Defriºãrile

ilegale au atins într-o perioadã
proporþii astronomice, þiganii
mergând cu cãruþele pline ochi
de lemne tãiate la fix 2 metri,
doar cât sã intre în atelaje, fãrã
a mai þine cont de poliþiºti sau
de pãdurari. Asta pânã când au
dat nas în nas cu „neamul” lui
Moº Martin. Animalul doar a
trebuit sã se uite un pic la ei, sã
facã „mor-mor” ºi rromii au
început sã alerge mai rãu ca la
atletism, oprindu-se direct în
cãsuþele „a se citi palatele” de
pe propriile moºii, închizând
uºa cu toate zãvoarele ºi,
acum, nici dau le dã cineva
bani nu mai au curaj sã punã
pasul în pãdure.

Neamul lui „Moº Martin”
a pus þiganii pe fugã

PUMNAL (BERBEC) – Vei fi supus unor
testari interesante pe plan amoros. Te vei simti
singur, dar cineva va aparea in viata ta intr-o
zi in care nu te vei astepta.

COROANA (TAUR) – Pentru tine, luna
octombrie va fi luna iubirii. Venus tranziteaza
Casa Dragostei si iti va pune la dispozitie
ocazii unice in care sa iti demonstrezi
afectiunea fata de partenerul tau. Cu banii,
insa, poti avea probleme.

SFESNIC (GEMENI) – Soarele iti
traverseaza Casa Sexualitatii, iar asta
inseamna ca vei avea parte de tot felul de
aventuri amoroase, unele mai picante decat
altele. Pe plan profesional lucrurile se vor
stabiliza, desi va trebuie sa fii atent la zilele de
24 si 25 octombrie.

ROATA (RAC) – Luna plina de la
mijlocul lunii nu iti va aduce vesti tocmai
placute. Vei avea in fata obstacole greu de
depasit si vei fi expus unor situatii tensionate.

STEA (LEU) – In linii mari, vei avea parte
numai de bucurii, cu toate ca te va paste un
gand de scandal pe la mijlocul lunii. Sa fie de
vina Luna Plina? Tot ce se poate. Trebuie sa iti
pastrezi increderea si gandirea pozitiva sa
treci perioada cu bine.

CLOPOT (FECIOARA) – Cupidon te
protejeaza toata luna. Vei incepe o relatie
noua. Vei intalni omul care te va face sa vezi
viata cu totul alti ochi.

MONEDA (BALANTA) – Greselile
trecutului te urmaresc si isi cer razbunarea.
Vei da fata cu dusmanii tai cei mai
inversunati, iar in familie pot aparea
disensiuni serioase.

CUTIT (SCORPION) – Risti sa ii pierzi
pe cei care tin la tine cu adevarat din cauza
incapatanarii tale. Mofturile te vor face sa pari
o persoana greu de abordat. Cu dragostea stai
binisor, iar cu banii nu te vei stabiliza.

TOPOR (SAGETATOR) – Va fi o ploaie
de oferte pentru tine, mai ales dupa a doua
jumatate a lunii. Ocazia sa iti schimbi viata va
aparea dupa 16 octombrie, atunci cand cariera
ta poate lua o turnura suprinzatoare.

POTCOAVA (CAPRICORN) –
Revolutie scrie pe fruntea ta. Aceasta
revolutie se va vedea in a zecea luna din an.
Vei cuceri inimile tuturor cu vorbele tale atat
de simple si atat de profunde.

CUPA (VARSATOR) – Primesti bani cat
pentru doua-trei luni, dar trebuie sa inveti sa ii
manageriezi mai bine. Nu te lua dupa
tentatiile faciale, dupa poftele materiale
trecatoare, ci incearca sa faci o investitie
serioasa.

CAPELA (PESTI) – Va fi o luna de foc
din punct de vedere sentimental, insa in sensul
bun al cuvantului. Iti rezolvi, in sfarsit,
problemele financiare si vei reusi sa
economisesti si ceva banuti in acelasi timp.

HHOORROOSSCCOOPP ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC

Aroganþa imoralã, cinicã ºi
nihilistã a “liderului” nemernic:
“Nu vreau eu. Ce poþi sã-mi faci?”
Chiar nu putem sã-i facem nimic

NU ATAT
CREDINTA
HOTULUI  CUM A
ZIS  ISUS  

Am avut dreptate sã nu cred, când l-am vãzut în
sicriu, pentru unii oameni moartea fizicã e
nesemnificativã, cam cum vântul îþi rãvãºeºte pãrul,
îþi ia pãlãria sau îþi ridicã impudic poalele.

O istorie despre rromi ºi hoþie, probabil cã ar
începe dinspre marginalitate, ca nomadism, din
vremea argoului, la Villon, Cervantes ºi Rabelais,
dar mai ales la Hugo, pânã la comisarul
Alimãnescu, pentru care faptul cã erai þigan era a fi
suspect ºi impuºcat pe loc, ºi pânã la reþeaua de
infractori organizatã sub masca aºa ziºilor lideri
romii Pare-se cã þiganii ºi þigãncile n-au venit pe
lume decât ca sã fie hoþi; se nasc din pãrinþi hoþi,
cresc cu hoþii, învaþã carte de hoþi ºi pânã Ia urmã
ajung hoþi cu uºorul ºi cu biniºorul; iar pofta de a
fura ºi furatul sunt la ei ca niºte însuºiri de
nedespãrþit, care nu li se mai smulg decât odatã cu
moartea” (Cervantes, Þigãncuºa, 1609).

Într-o singurã noapte vor fi
proiectate aproape 40 de filme
de ficþiune ºi documentare, de
lung ºi scurtmetraj. Noaptea
Albã a Filmului Românesc va
avea loc la Cinema Muzeul
Þãranului, Cinema Elvire
Popesco, Cinemateca Eforie,
Cinema Gloria, J’ai Bistrot,
Deschis Gastrobar, Unteatru ºi

Grãdina cu
Filme.Documentarele “Planeta
Petrila”, “Ultimul cãldãrar”,
Þara moartã”, “Camera
obscura” ºi “Varzã, cartofi ºi alþi
demoni” vor rula în programul
Nopþii Albe a Filmului
Românesc, care are loc pe 22
septembrie în opt spaþii din
Capitalã.

Documentarele “Planeta Petrila”, “Ultimul cãldãrar”,
Þara moartã”, “Camera obscura”, proiectate de Noaptea

Albã a Filmului Românesc

A studia cultura romilor
în spaþiul românesc, mai
ales în Transilvania, este un
lucru foarte greu de
realizat. Romii nu lasã
mãrturii scrise despre
istoria ºi cultura lor. În
comunitãþi, întotdeauna ºi-
au transmis pe cale oralã
tradiþiile ºi obiceiurile.

Oana Burcea: Despre
originea romilor avem date
de foarte puþin timp, adicã
de acum circa 200 ani, când
s-au fãcut similitudini între
limba lor, limba romanã ºi
limba sanscritã.

Romii provin din Nord-Vestul Indiei, dupã ultimile cercetãri. În Transilvania,
prima atestare scrisã despre romi, apare la 1400, în Þara Fãgãraºului, þinut care
fãcea parte din Þara Româneascã. Acolo exista robia, iar romii au fost robi acolo
500 de ani, pânã în 1850.

În Transilvania situaþia a fost un pic diferitã. Pe acest teritoriu au avut o istorie
grea, ca de altfel ºi în celelalte þãri româneºti. Nu au fost robi, au fost lãsaþi sã
circule liber, iar interesul Imperiului Habsburgic, a fost, faþã de ei, stric fiscal. Nu
aduceau foarte multe venituri imperiului, însã ei erau foarte buni meºteºugari, ceea
ce lipsea economiei în acea perioadã. Plãteau o taxã micã, anualã pe care o achitau
Imperiului. Ca numãr despre romi este foarte greu de spus, din ce am vãzut ºi în
alte documente ne situãm la un procent de 3-4 la sutã, în recensãmintele care s-au
efectuat dupã revoluþia din 1848 pânã la Primul Rãzboi Mondial, adicã primul
recensãmânt 1810, ultimul 1910, romii apar doar în cel din 1850, ca ºi minoritate
în Imperiul Ungariei, adicã 78 de mii la 1850.

Oameni ºi case - Sibiu (II)



Pui tiganesc la punga

Si pentru aceasta bunatate trebuie sa-i multumesc
Nadinei. Preparata astfel carea va fi foarte frageda si
gustoasa.

Ingrediente:
1 kg si jumatate carne de pui (pulpe, piept,

aripioare)
500 ml lapte
1 capatana usturoi
sare
500 g ciuperci
1 kg cartofi
1 punga pentru cuptor

Pentru condimentat carnea:
sare
piper
1 lingurita boia
condimente pentru pui (optional)
100 g unt

Pentru condimentat legumele:
sare, piper
1 lingurita boia
50 g unt
putin unt pentru uns punga

Sã halim bine
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În secoul XXI tot mai mult s-a
dezvoltat democraþia ºi discriminarea pe
bazã de etnie. Astãzi mai existã cazuri de
discriminare, iar printre cei mai
discriminaþi se considerã romii.

Maria (nume modificat), care este de
etnie romã, era în cãutarea unui loc de
muncã. A gãsit un post vacant la un
magazin ºi imediat a telefonat. La telefon
i s-a spus condiþiile de lucru ºi s-au
înþeles cã Maria poate începe lucrul de
mîine.

La faþa locului, Mariei i s-a spus cã
persoana responsabilã de anajarea la
lucru astãzi nu este ºi au rugat-o sã vinã
în ziua urmãtoare. Dar, ziua urmãtoare i-
au anunþat cã postul vacant este deja
ocupat. Maria considerã cã motivul
refuzului este etnia din care face parte.

ªefa Centrului pentru Drepturile
Omului în Moldova din Comrat, Svetlana
Mironov a confirmat prezenþa
discriminãrii în acest caz. ,,Clar cã este o
acþiune de dicriminare. Dacã în unele
cazuri este nevoie de studii, pe care romii
de cele mai multe ori nu le au, atunci
locul dat de muncã nu necesitã studii.,,
spune activistã pentru drepturile omului.

Cu pãrere de rãu, am avut

posibilitatea sã o interogãm pe Maria, dar
am gãsit un alt reprezentat al romilor,
Ion, care de asemenea s-a confruntat cu
aceastã problemã.

,,Cîþiva în urmã m-am adresat la un

magazin de construcþie, care avea nevoie
de hamali. La telefon mi s-a spus cã pot
începe lucrul de mîine, dar cînd am venit
mi s-a spus cã nu mai sunt locuri libere.
,, povesteºte Ion.

Discriminarea romilor la locul de
muncã continuã ºi în secolul XXI
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FUNDATIA BOBY NEO DROM

Un nou an ºcolar
reprezintã pentru copii,
profesori ºi pãrinþi o nouã
provocare, iar poliþiºtii
suceveni au fost ºi în
acesta an alãturi de cei care
pornesc pe acest drum ºi
au nevoie de susþinere
materialã. În afarã de
entuziasm, curiozitate ºi
putere de muncã, ºcolarii
au nevoie ºi de o bazã
materialã, susþinutã de cele
mai multe ori de familie.
În mediul rural, însã, existã
destui copii cu posibilitãþi
financiare reduse, asupra
cãrora ºi-au îndreptat
atenþia la acest început de
an poliþiºtii
Compartimentului de
Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii din cadrul
IPJ Suceava.

În colaborare cu

partenerul tradiþional în
cadrul acestor acþiuni
caritabile, Brian Douglas,
poliþiºtii au oferit 50 de
ghiozdane dotate cu
penare ºi rechizite copiilor
cu posibilitãþi financiare
reduse din comunele
Stroieºti ºi ªcheia. Acest
act de sprijin material a
fost însoþit ºi de mesajul

clar al poliþiºtilor care îi
îndeamnã pe copii sã
meargã la ºcoalã, sã aibã
rezultate bune, pentru a
deveni un sprijin pentru
comunitate.

În cadrul acþiunii, 20
de ghiozdane echipate au
fost oferite copiilor dintr-
un cãtun izolat din comuna
Stroieºti.

SCRISOAREA UNEI FEMEI
DIVORTATE TRIMISA LA  ZIARUL
VOCEA ROMILOR

Vã aduc la cunoºtinþã faptul cã în zilele
noastre viaþa nu este aºa de uºoarã precum se
pare. Dar mai ales viaþa unei femei singure,
în funcþie de împrejurãrile vieþii sale, fie
divorþatã sau vãduvã.

Femeia care a ºtiut sã iubeascã, sã fie
femeie în toatã splendoarea cuvântului, ºtie
ce înseamnã iubirea, greutatea, sãrãcia,
bogãþia, suferinþa, dezamãgirile vieþii sau
bucuria. ªtie ºi cunoaºte cine o iubeºte ºi
cine o duºmãneºte, urãºte, o înºealã sau o
îndepãrteazã.

Femeia, mai mult sau mai puþin educatã,
ieºitã în lume, în societate, simte când este
înºelatã, marginalizatã, rãnitã în suflet, în
demnitate ºi atunci când este folositã ºi
badjocoritã din toate punctele de vedere ale
vieþii. O doare foarte tare, dar mai ales atunci
când mai are ºi obligaþia moralã ºi materialã
de a creºte ujn copil ºi de a avea mai multe
responsabilitãþi materiale ºi sufleteºti.

Divorþul reprezintã o rupturã spiritualã,
moralã, afectivã, materialã a vieþii de femeie,
dintre cei doi soþi, de unde rezultã
singurãtatea ºi greutãþile materiale ºi
spirituale ale unei femei.

DANA CRISTESCU

Ghiozdane ºi rechizite oferite de
poliþiºti copiilor, la început de
an ºcolar

Te trais but! – La mulþi ani!
Patradi bahtale! – Paºte Fericit!
Dobroituca – Bunã 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 sã te zãpãcesc de tot
Ciplecealma tuta – nu pot sã te sufãr
Mai bes hatan – Stai puþin (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

oraº?
Hai te plimbosaosame – Hai sã ne plimbãm
Camis te jas manta? – Vrei sã mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai ºi tu pe afarã
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?
Haida care – Hai acasã
Sar busos? – Cum te cheamã?
Chechibars satu? – Câþi ani ai?
Motomanga – Spune-mi ºi mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie frica/ nu te

ingrijora
Cai san? – Unde eºti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasã-mã în pace
Star? – De ce?
San dilo – Eºti prost
Chechi so ceaso? – Cât este ceasul?
Sukar san – Ce frumos eºti
Merav anda tu – Mor de tine

Dicþionar româno-rrom
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Nevestele de
20.000 de euro
Cele mai cãutate

mirese sunt blondele
robuste care ºtiu sã
gãteascã. Nuanþa
blond a pãrului este
importantã pentru cã
se aseamã cu aurul –
preþuit de romi,
robusteþea semnificã
puterea de muncã, iar
priceperea în treburile
casnice asigurã cã
fata va fi o mama
priceputã.

Bãrbaþii pot avea ºi câte patru neveste, iar fetele la vârste de 14-16 ani sunt deja
cãsãtorite, explicã membrii clanului Pomac. De obicei, tinerele se mãritã cu veriºorii
primari, asta pentru a pãstra membrii în interiorul aceluiaºi clan. “Taþii de bãieþi cauatã
sã cumpere neveste odraslelor lor, soþii alese din aceeaºi comunitate. Preþul acestora
pleacã de la câteva sute de euro ºi ajunge pânã la 10.000-20.000 de euro, iar valoarea
“achiziþiei” þine cont de calitãþi”, spune cercetãtorul Daniela Rusu-Mocãnaºu.

Ghiozdane pentru elevii cu situaþie
financiarã precarã din Bãbeni

Cu binecuvântarea Înaltpreasfin?itului
Pãrinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului,
Pãrintele Nicolae Dorin Buda, inspector
coordonator al Biroului Eparhial de Catehizare
a rromilor, prin Sectorul Social al
Arhiepiscopia Râmnicului, în cadrul
programului social filantropic „Mirro
ghiozdano – Ghiozdanul meu”, a organizat în
data de 9 septembrie o acþiune prin care au fost
dãruite ghiozdane cu rechizite ºcolare elevilor
proveniþi din familii cu situaþie financiarã
precarã din localitatea Bãbeni.

Printre atâtea ºtiri negative venite din partea liberalilor
vâlceni, avem ºi o veste bunã: avocata Irina Argeºanu, fata
patronului de la Scavil, Constantin Argeºanu, candideazã la
ºefia femeilor din PNL Râmnicu Vâlcea. „Cu o floare nu se
face primãvarã”, am putea spune, dar este un început
promiþãtor pentru un partid confiscat de ani buni de
„camarila” deputatului Buican ºi care este incapabil de
reforme interne. Poate Irina Argeºanu se gândeºte sã
candideze ºi la ºefia femeilor PNL Vâlcea, unde Mihaela
Andreianu straluceste prin lipsa de rezultate…

Sã mai ºi râdem puþin!!! Toatã presa localã a titrat cã
ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost invitat joi, 14
septembrie, la Târgul de Animale organizat în comuna
vâlceanã Vaideeni, dar nu se menþioneazã precis rolul lui Daea
în aceastã vizitã: de ministru sau direct… în boxele
animalelor. O invitaþie cu dublu înþeles! Îi propunem totuºi
ministrului Daea, dacã ajunge la Vaideeni, sã deguste din
carnea de oaie direct din cãruþa unui cioban de-al locului, dupã
ce zilele trecute, a mâncat jambon de porc din portbagajul unei
maºini.

Deunãzi, Primãria Râmnicului a eliberat autorizaþia de
construire nr. 808/2017 pentru Instiþutia Prefectului – Judeþul
Vâlcea (prin prefect Florian Marin), care vizeazã amplasarea
monumentului Sfântului Ierarh „Antim Ivireanul”, protectorul
municipiului Râmnicu Vâlcea, chiar în faþa sediului
Prefecturii. Autorizaþia de construire are valabilitate de 12
luni.

În ciuda unor speculaþii apãrute în presa localã, decizia
Consiliului Judeþean, de majorare a indemnizaþiei
administratorului special al CET Govora, ªtefan Pralã, are
bazã perfect legalã. Indemnizaþia lui Pralã se raporteazã direct
la salariul unui vicepreºedinte de consiliu judeþean, iar banii
administratorului special sunt suportaþi direct din bugetul CJ
Vâlcea. Potrivit dispoziþiilor din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plãtit din fonduri publice, începând cu
data de 1 iulie 2017, indemnizaþia vicepreºedintelui consiliului
judeþean este de 116 milioane de lei vechi, adicã acelaºi nivel
aprobat pentru administratorul ªtefan Pralã.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -
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Locul din Romania unde bãrbaþii au voie sã
aibã patru neveste, iar tinerele sunt evaluate
în funcþie de culoarea pãrului

BRAVO  MATEI!
BRAVO  GUTÃU!

S-a lasat frigul peste oras. Concertul de azi sper
sa încalzeasca inimile ramnicenilor care au suferit
câtiva ani ca sa se finalizeze proiectul

Sanbata 30 septenbrie  2017, în municipiu   RM
VÂLCEA în prezenta unei asistente numeroase, a
avut loc festivitatea de inaugurare a Centrului la
Kilometrul „0" al orasului

Cu aceasta ocazie, se propune organizarea unui
eveniment de tip spectacol artistic - concerte de
muzica populara, pop-rock si spectacol pirotehnic -
care sa se desfasoare in aceasta locatie, avand rolul
simbolic de recuperare a zonei centrale pentru toti
locuitorii municipiului. BRAVO  GIGI  MATEI!
BRAVO  MIRCEA GUTAU!

TT iiggaannccaa ccee aa ccuucceerr ii tt jj uu rr iiuu ll „„XX
FFaacc ttoorr““ :: „Nu ºtiu dacã va conta cã
sunt de etnie romã, eu aºa mã prezint
ºi nu mã voi schimba niciodatã“

Delia, Carla’s Dreams,
Horia Brenciu ºi ªtefan
Bãnicã Jr. au fost puºi în faþa
unei apariþii cu adevãrat
neaºteptate în cea de-a doua
ediþie „X Factor“, difuzatã de
Antena 1. Pe scenã a urcat o
tânãrã de etnie romã, din
neam de cãldãrari, extrem de
frumoasã ºi îmbrãcatã în
costum tradiþional, care a
reuºit sã-i cucereascã pe
membrii juriului. Narcisa
Stãnescu, în vârstã de 17 ani, face parte dintr-o ºatrã de cãldãrari din comuna
Lieºti, judeþul Galaþi. Încurajatã de tatãl ei, dar ºi de soþ, tânãra s-a prezentat
extrem de încrezãtoare la audiþiile „X Factor“. Îmbrãcatã în port tradiþional,
roºu cu fir auriu, concurenta a reuºit sã impresioneze vedetele din juriu atât
prin frumuseþea sa, cât ºi prin talent. Deºi are doar 17 ani, tânãra este mãritatã
deja, de opt luni, cu cel care i-a fost promis încã de la frageda vârstã de ºase
ani. „Aºa cere tradiþia la noi“, a mãrturisit Narcisa precizând cã, între ea ºi
soþul ei s-a înfiripat dragostea, pe mãsurã ce au crescut împreunã.

Romii  în  România ºi
contributia lor

ªtiu cã acest titlu trezeºte deja o mulþime de
grimase din partea cititorilor: „bine mã, ºtim ºi noi
foarte bine care este contribuþia þiganilor: ciordeala,
mizeria ºi prostul-gust. Nu le place munca ºi se plâng
cã sunt discriminaþi“. Dacã aº avea un dolar de câte
ori am auzit asta, sunt sigur cã aº fi avut suficienþi bani
sã plãtesc datoriileRomãniei  ºi sã-mi mai si rãmânã
bani cât sã trãiesc liniºtit pânã la adânci bãtrâneþi.
Bineînþeles cã îmi doresc ca fiecare dintre noi sã
facem un pas în a înþelege ca orice generalizare ºi
tratare superficialã a realitãþilor poate genera monºtri.
Arta culinarã ºi muzicã. Primii maeºtri bucãtari pe ce
acest spaþiu geografic au fost romi, tot ceea ce
înseamnã bucãtãrie româneascã autenticã fiind
pãstratã ºi dezvoltatã de aceºtiaTeatru ºi circ - Printre
cei ce erau instruiþi în a distra boierii erau ºi mãscãricii
proveniþi din rândul robilor. Economie: în 1856,
documentele istorice ne aratã cã de prevederile legii
de emancipare (dezrobire) au beneficiat aproximativ
250.000 de romi. Dacã ne jucãm cu un calcul simplu,
care porneºte de la premiza cã fiecare rob producea
pentru boier echivalentul unui singur leu pe zi
(valoare actualã)Agricultura: Þãranul român ºi
meºtesugarul rom s-au înþeles dintotdeauna bine
pentru simplul motiv cã meºteºugurile lor erau
interconectate.

Rromii nu-ºi mai cautã jumãtatea la bâlciul de Sf.
Pantelimon. Vin sã se dea cu ,,maºiniþilii” ºi sã
câºtige ,,la rulotã”. 

De ziua Sfântului Mare Mucenic ºi Tãmãduitor Pantelimon, romii
din Muscel dar ºi din toate colþurile þãrii se întâlnesc la târgul cunoscut
de sute de ani sub numele de Împerecherea rudarilor. De ceva ani, însã,
rudarii noºtri nu au nevoie de un târg la Câmpulung pentru a se...
împerechea. ,,Îmi place sã mã plimb, sã mã distrez, sã mã dau cu
maºiniþilii, sã câºtig la rulotã!” spune o tânãrã care, cel puþin declarativ,
numai pentru a-ºi gãsi perechea nu venise. Jurnaliºtii de la Muscel TV
i-au surprins în toatã... autenticitatea lor.


