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EDITORIAL

Strigãtul sãrãciei

ª

tim cât de greu ne
este sã gãsim un
loc de muncã.
ªtim cã în afarã de
salubritate ºi administraþia parcurilor nu avem multe
alternative. ªtim sã sortam deºeuri la groapa de
gunoi pentru o bucatã de pâine. ªtim sã ne
construim o cocioabã ºi un întreg univers în ea din
resturile aruncate de voi la groapa de gunoi. ªtim sã
sãpãm gropi adânci ºi sã le facem scãri pentru a nu
rãmâne îngropaþi de vii în cãutarea fierului vechi.
ªtim cã primarii au profitat de noi ca de toþi sãracii
României ºi nu ne-au dat nimic în schimbul votului
timp de 27 de ani. ªtim cã cei mai mulþi dintre noi
sunt vulnerabili, locuind de o viaþã pe un pãmânt
care nu le aparþine, dar care le-a fost pus la
dispoziþie de toate primãriile þãrii. ªtim cã nu se
poate ca pentru faptul cã ne-am încrezut în
promisiunile administraþiei publice sã fim acum
pedepsiþi, prigoniþi ºi aruncaþi în stradã de
reprezentanþii aceloraºi administraþii care au dat
deja dovadã de înºelãciune ºi neglijenþã în serviciu.
ªtim cã mamelor noastre le este greu sã se
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gândeascã la prezentul lor ºi la viitorul nostru când
sunt ºantajate ºi ameninþate zilnic cã urmeazã sã fie
aruncate în stradã. ªtim meºteºuguri, dar societatea
de consum ne-a eliminat de pe piaþã. ªtim însã cã,
în trecut, aceste meºteºuguri au contribuit mult la
dezvoltarea satului român. ªtiam sã fim mici
comercianþi ºi toatã agoniseala noastrã nu o
investeam, precum voi, în pãmânt, ci în aur.
tim sã furãm ºi sã cerºim, dar nici cu restul
societãþii nu ne este ruºine. ªtim cã rromilor
le-ar trebui însã mii de ani de tâlhãrie la
drumul mare pentru ca sã ajungã sã egaleze
pagubele produse de delapidãrile înfãptuite de
nerromii din politica ºi administraþia publicã. ªtim
însã cã banii pe care noi îi furãm sau îi obþinem din
cerºit în strãinãtate, tot în România ajung, spre
deosebire de banii furaþi de reprezentanþii noºtri, ai
tuturor românilor, care ajung în tot felul de
paradisuri fiscale. Sã zicem, nu ca justificare ci doar
ca exemplu, cã noi furam pentru ca sã nu murim de
foame. Dumneavoastrã ce “scuzã” aveþi?

ª
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Pe scurt
Angajaþii Fiscului, la porþile palatelor
romilor din Târgu-Jiu

Cinci milioane de lei are de recuperat Direcþia de
Taxe Locale Târgu Jiu, iar cele mai multe datorii
provin din cartierele unde locuiesc etnici. „În
cartierele Obreja ºi Microcolonie mergem de câte trei
ori pe sãptãmânã. În perioada septembrie-octombrie,
am încasat 26.500 de lei, doar în cartierul
Microcolonie ºi au fost ºi zile în care am depãºit ºi
câte 5.000 de lei. Cetãþenii ne-au permis pãtrunderea
în domiciliu”, a declarat Mariana Budulan, directorul
Direcþiei de Taxe ºi Impozite Locale Târgu Jiu.

Prima reactie ficiala a Guvernului in
scandalul ‘prea multi romi’

Guvernul Romaniei precizeaza ca premierul si
seful cancelariei nu impartasesc spusele consilierului
de stat Dana Varga, cea care si-a dat demisia sustinand
ca i s-a reprosat ca sunt ‘prea multi romi’ in Cancelaria
prim-ministrului.Demisia doamnei Consilier de Stat
Dana Varga a fost depusã premierului ieri, PrimMinistrul neavând încã oportunitatea de a o studia ºi de
a se pronunþa în ceea ce priveºte acest act unilateral.Pe
fondul atribuþiilor acoperite de doamna Dana Varga
trebuie menþionat faptul cã, în noua configuraþie a
Cancelariei Prim-Ministrului, problematica romilor se
regãseºte acum integratã în cadrul Departamentului de
politici privind incluziunea socialã ºi drepturile
omului”, a precizat Guvernul.

Vâlcea cu cel mai frumos spectacol la
Târgul de Turism al României!
La Târgul de Turim al României, localitatea Vaideeni
a prezentat judeþul Vâlcea cu unul dintre cele mai
frumoase spectacole. Artista Ana Maria Iorga ºi alþi doi
artiºti, precum ºi ansamblul folcloric din Vaideeni au în
centrul atenþiei.În cadrul manifestãrilor de la Romexpo,
preºedintele Rãdulescu a þinut sã ia cuvântul în faþa
sutelor de participanþi, subliniind frumuseþea judeþului
Vâlcea.Alexandru Ilinca, dar ºi frumoasele costume din
zona Vaideeni, dansurile ºi cântecele din zonã. Cei
prezenþi au jucat hora din Vaideeni alãturi de Costi
Rãdulescu, preºedintele CJ Vâlcea, Daniel Achim Bãluþã,
primarul Vaideeniului, ºi ansamblul folcloric din
frumoasa localitate vâlceanã.
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Familie de romi, protest cu un
borcan cu ploºniþe în mânã
O familie asistatã social din Baia Mare a
protestat azi, în faþa Serviciului Public de
Asistenþã Socialã (SPAS) din Baia Mare. Cei
câþiva membri ai familiei se plâng de
condiþiile în care trãiesc în locuinþa socialã. Ca
dovadã, femeia a prezentat un mic flacon în
care a pus ploºniþe. Reprezentanþii SPAS au
explicat situaþia familiei ºi au spus cã aceºtia
urmeazã sã fie evacuaþi din cauza
datoriilor.Oamenii se plânge de spaþiul de
locuit pe care primãria i l-a pus la dispoziþie ºi
spun cã e mic ºi mizerabil. De asemenea,
pentru a justifica, femeia a adus un mic
borcãnel în care a adus ploºniþe, pe care le-a
expus în faþa sediului SPAS. Ea spune cã are
14 copii, dintre care cinci mai sunt acasã,
ceilalþi fiind deja la casele lor. Cei patru adulþi
ºi câþiva copii care au fost prezenþi la protest
s-au plâns de locuinþele pe care le-au primit în
blocul situat pe strada Horea, la numãrul 46 A
dupã ce au fost evacuaþi din blocul 46 B, care
intrã în reabilitare. „Ne-au dat o camerã
devastatã, pe Horea 46 A. Camera e numai
pentru un cuplu, nu încap ºi patru copii. Aceºti
patru copii sunt cu dizabilitãþi, le trebuie
condiþii. În 15 noiembrie au evacuat blocul 46

B. Am locuit acolo cu copiii, dar ne-au
evacuat ºi ne-au mutat în 46 A. Bagã taxe, nu
este luminã pe casa scãrii, nici pe pe etaje,
zice cã avem cãldurã ºi apã caldã, dar nu
avem ºi ne vine câte 700 de lei (taxe, n.r.). Pe
ce, nu ºtiu. Chiria nu e mare, e vreo 35 de lei.

Înºelãciunea a
devenit un mod
de viaþã

În ziua de astãzi, oamenii cinstiþi sunt rarisime
excepþii. De regulã, în cel mai bun caz, aceºtia sunt
luaþi în râs, iar, în cel mai rãu caz, sunt scurºi de
toate bunurile, pe care le deþin. Am ajuns într-o
asemenea situaþie, pentru cã minciuna a devenit
mâncarea preferatã a tuturor romanilor si romilor
sau piatra de temelie a lumii moderne. America a
minþit o lume întreagã, când ne-a spus cã a salvat
Romania de comunisti. Într-un cuvânt, omul care
ucide nu vrea sã fie ucis, hoþul nu vrea sã fie furat,
iar mincinosul nu se vrea minþit Putrezind în
aceastã stare, în zadar ne facem planuri cã vom
scoate þara sau lumea din impas. Nu se va întâmpla
nimic, în afarã de faptul cã, odatã cu anii, vom
înþelege cât de mititei suntem. ªi cã regretele târzii,
dupã cum scriam într-o carte, care nu þin minte cum
se cheamã. Chiar dacã, mai devreme sau mai târziu,
viaþa ne dã în schimb sa fim umili în faþa falsitãþilor,
pentru cã raþiunea noastrã s-a descompus într-atât,
încât deseori suntem convinºi cã minciuna ne poate
face fericiþi, iar onoarea ne aduce doar pierderi, în
încercarea noastrã de a ne acoperi goliciunea
sufleteascã.

Nu chiria e problemã, ci taxele”, spune
Alexandru Banta. Protestatari cu datorii ºi
antecedente penale Reprezentanþii Serviciului
Public de Asistenþã Socialã (SPAS) Baia Mare
au spus pentru infomm.ro cã existã o sentinþã
judecãtoreascã în acest caz.

Femeile rome din Regiunea de
Nord-Vest vor fi conduse de un
mediator sanitar din Dumitriþa

Asta au decis la Cluj, zeci de
femei care au participat la întâlnirea
filialelor judeþene din Regiunea de
Nord-Vest a Partidei Romilor Pro
Europa. Printre ele ºi 14 femei din
marile comunitãþi de romi ale
judeþului Bistriþa-Nãsãud, multe
dintre
ele
fiind
mediatori
sanitariTimp de douã zile,
municipiul Cluj a gãzduit întâlnirea
filialelor judeþene din Regiunea de
Nord-Vest a Partidei Romilor Pro
Europa. Potrivit preºedintelui
bistriþean al acestui ONG, Emil Neia
Lãcãtuº, Partida Romilor Pro Europa Bistriþa-Nãsãud a fost
reprezentatã de o delegaþie formatã
din 23 de persoane, din care 14
femei venite din marile comunitãþi
de romi ale judeþului BistriþaNãsãud, multe diintre ele fiind
mediatori sanitari.
„Tema principalã a întâlnirii s-a
centrat pe importanþa ºi rolul femeii

în familie, comunitate ºi societate,
discuþiile vizând situaþia femeilor
rome, dreptul la educaþie, la muncã,
sãnãtate, dar ºi la protecþie socialã
ºi, nu în ultimul rând la participarea
acestora în viaþa politicã ºi publicã,
toate aceste lucruri fiind prezentate
de Ioana Neaga, trainer al Centrului
de Resurse pentru comunitãþile de
romi din Cluj-Napoca!”, a precizat
preºedintele Emil Neia Lãcãtuº.
Trecând de la vorbã la fapte,
femeile rome ºi-au ales noua
structurã de conducere a propriei
organizaþii, în urma votului liber
exprimat, Izabela Þuþura Iurman
fiind aleasã ºefa femeilor rome din
Regiunea de Nord-Vest. Izabela
Þuþura Iurman, care este ºi mediator
sanitar în comuna Dumitriþa, judeþul
Bistriþa-Nãsãud, va fi ajutatã în
conducerea acestei structuri de cãtre
Baszo Elisabeta din Cluj ºi Lakatos
Kati din judeþul Sãlaj.
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Regina Maria, despre femeile rome:
„Nicio vrãjitoare din poveºtile de zâne
ale lui Andersen nu poate sta la întrecere
cu aceste ciudate fãpturi bãtrâne“

Regina Maria a descris taberele de romi aºa cum
nimeni nu a fãcut-o pânã atunci: cu dragoste pentru
migratorii care nu îºi gãsesc loc niciunde, cu suflet de
poet pentru copiii care cerºesc oricui, rostogolindu-se în
praf. Regina Maria a povestit în cartea sa despre romi, pe
care i-a cunoscut, cu care a vorbit ºi pe care i-a urmãrit
cum îºi aºeazã taberele, cum pregãtesc mâncãruri
misterioase. Le-a descris portul ºi traiul. „Nesfârºit mai
pitoresce sunt taberele de þigani. Acest neam ciudat îºi
înfige corturile în tot felul de locuri. Pe cale vin, nu în
trãsuri acoperite, cum îi vedem prin þeri mai blânde, ci în
carã stricat, trase de cai slabi, pe jumãtate morþi de
foame, uneori de catâri ori rãbdãtori mãgari cenuºii. Pe
aceste care, în mijlocul unui amestec nedescriptibil de
prãjini, de scoarþe, de acoperiºuri de cort, de tigãi ºi alte
multe, întregi familii îºi aflã locul; mame ºi copii, bunice
ºi moºnegi, bãieþaºi ºi tineri mai de vârstã“, scrie regina.

3

Imaginea romilor în mass-media. O
retrospectivã a ultimelor douã decenii
La începutul anilor ’90, un finanþator
vizionar, Fundaþia Soros pentru o
Societate Deschisã, ºi iniþiativa unor
studente de la Universitatea „BabeºBolyai“ din Cluj Napoca (Laura Budiu,
Burda Codruþa, Reprezentãri sociale cu
privire la populaþia de romi, Press
Monitor, Agenþia de monitorizare a
presei, 1996-1997) au fãcut posibilã
explorarea reprezentãrii romilor în presa
anilor 1990-1993. Aproape toate
publicaþiile analizate prezentau romii ca
actori ai unor acþiuni cu semnificaþie
negativã într-o proporþie covîrºitoare –
peste 90%. Interesul tot mai mare al
presei pentru problemele legate de romi
era în concordanþã cu un fenomen social
dramatic care a fost ca-rac-teristic
primilor ani de dupã 1989: pogromurile
declanºate în mai multe localitãþi de
populaþia non-romã (români ºi maghiari)
împotriva comunitãþilor de romi
(fenomen analizat de activistul Istvan
Haller, care a documentat 15 astfel de
conflicte). Cum arãtau romii prezentaþi de
presã pe aceastã scenã însîngeratã?
Analiza discursului din publicaþii aratã
cam aºa: substantive ºi adjective frecvent
asociate cu romii: „ arme (cuþite, furci,
topoare, baionete, sãbii, pietre, bîte,
ciomege, rãngi, sape, pistoale, sticle,

spray-uri lacrimogene), coloraþi (bruneþi,
negri, oacheºi, tuciurii), furt, tîlhãrie (jaf),
ucigaºi (asasini, criminali), bandã (haitã,
gaºcã, hoardã), beþi (beþivi), crimã
(omor),
închisoare
(condamnare),
violenþã (agresiune)“. Mult mai rar (unadouã apariþii) erau asociate ºi cuvinte cu

conotaþii pozitive: „virtuozitate, fantezie,
patimã, purtãtorii folclorului“. Verbele cel
mai frecvent apãrute în articolele
referitoare la romi au fost: „lovesc (bat),
ucid (omoarã), atacã, ameninþã,
terorizeazã (înspãimîntã), agreseazã
(molesteazã) sau tîlhãresc (jefuiesc)“.

Romii: grup social sau
minoritate etnicã?

Atelier Cultural Interetnic la Centrul
Social „Maria Ward”

Centrul Social „Maria Ward” din municipiul Rãdãuþi,
centru care oferã servicii socio-educative copiilor ºcolari
ºi preºcolari aflaþi în dificultate, va desfãºura la finele
acestei sãptãmâni manifestarea „Atelierul Cultural
Interetnic”. Activitatea face parte din proiectul „Prin paºi
mici vom reuºi”, beneficiarii acestuia fiind 50 de ºcolari
care vor participa la un program axat pe cunoaºterea
tradiþiilor ºi culturii etniilor din zona Rãdãuþi, dar ºi la
activitãþile de educaþie informalã pentru copiii ºcolari
aflaþi în situaþii de risc, mai exact la excursii, activitãþi
recreative ºi servicii de consiliere.Programul va
cuprinde câte o prezentare susþinutã de reprezentanþii
ruºilor lipoveni, ucrainenilor, romilor ºi românilor, dupã
care va urma un moment artistic prezentat de perechi de
dans reprezentative pentru fiecare etnie. Tot atunci vor fi
organizate atelierele de dans, în cadrul cãrora
beneficiarii vor afla mai multe despre dansurile
specifice, semnificaþia costumelor tradiþionale ºi
informaþii cu referire la cultura fiecãrei etnii. La
„Atelierul Cultural Interetnic” vor participa
reprezentanþi din partea Holzindustrie Schweighoffer,
reprezentanþi ai Primãriei municipiului Rãdãuþi, ai
Direcþiei de Asistenþã Socialã Rãdãuþi, profesori ºi elevi
voluntari.
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Social

În mentalul colectiv, romii sînt fie
foarte sãraci (cerºetorii), fie foarte
bogaþi (cei cu „palate“ ºi „maneliºtii“).
Între cele douã categorii, pentru foarte
mulþi din jurul nostru nu e nimic, toþi
romii care muncesc, studiazã, plãtesc
taxe ºi locuiesc oriunde printre ceilalþi
fiind total invizibili atît pentru
societatea româneascã, cît ºi,
paradoxal, pentru leadership-ul rom.
Nevoile lor, chiar dacã existã ºi þin mai

degrabã de respectarea drepturilor
culturale, egalitate de ºanse, stimã de
sine ºi autorealizare, sînt ignorate ºi nu
sînt cuprinse de discursul nimãnui. A fi
rom/þigan era definit, pînã de curînd, ca
un „epitet acordat unei persoane cu
apucãturi rele“ (DEX, 2013), acest
lucru fiind posibil ºi din cauza unui
mod profund deficitar de reprezentare a
intereselor etnice pus în practicã de
societatea civilã ºi politicã romã.

De la „naþiuni conlocuitoare“ la „poporul muncitor
Primul
stereotip
s-a
conturat în perioada anilor
’40-’50, cei ai instalãrii ºi
consolidãrii comunismului.
Atunci, pe un fond încã
marcat de naþionalismul anilor
’30,
implementarea
principiului
marxist
al
solidaritãþii de clasã în locul
celei bazate pe etnie a generat
resentimente mai ales la
adresa evreilor, care erau bine
reprezentaþi în structurile de
conducere ale Partidului
Muncitoresc Român. Nu a
mai contat cã, în aceeaºi
perioadã, numeroºi alþi evrei
erau arestaþi doar pentru cã
erau evrei. Însã, odatã cu
evoluþia regimului ºi cu
schimbarea
prioritãþilor
acestuia, solidaritatea etnicã
româneascã a ajuns sã

prevaleze sub Ceauºescu, iar
stereotipul principal a luat
forma unui „pericol unguresc“
iminent. De altfel, deºi la
începuturi regimurile de
extracþie marxistã au vãzut în
naþionalism
principalul
adversar
politic,
odatã
consolidate, au transformat
sentimentele naþionale în
principalele lor arme politice.
Deportarea germanilor în
URSS din 1945 a fost prima
experienþã pe care comuniºtii
români au avut-o legatã de
minoritãþi. Aºa cum a fost
cazul ºi cu deportarea sîrbilor
din Banat, în urma conflictului
dintre Tito ºi Stalin, în 1951. O
dovadã cã regimul nu mai
respecta „învãþãtura marxistã“
atunci cînd imperativele
politice cereau altceva. De

altfel, perioada de tranziþie
cãtre Republica Popularã
Românã (1944-1948) s-a
caracterizat printr-o raportare
diferenþiatã la principalele

grupuri etnice, marcatã mai
mult de experienþa recentã a
acestora cu majoritatea ºi de
interesul politic, ºi mai puþin
de preceptele ideologice.
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The Sun: Excluºi din România ºi Bulgaria,
romii intenþioneazã sã vinã în masã în
Marea Britanie

Grupuri masive de romi din România ºi Bulgaria
intenþioneazã sã se mute în Marea Britanie imediat ce
restricþiile privind imigraþia vor fi ridicate, dupã ce au
fost excluºi din propriile þãri, relateazã publicaþia
britanicã The Sun, care a realizat un amplu reportaj în
comunitatea de romi din apropierea gropii de gunoi de la
Pata Rât (la marginea oraºului Cluj-Napoca), loc pe care
îl numeºte ‘iadul pe pãmânt’. Mai mult de un milion de
romi ºi-au instalat deja taberele în þãri bogate din vestul
Europei, inclusiv în Marea Britanie ºi Irlanda. Însã ºi
mai mulþi ar urma sã vinã dupã deschiderea graniþelor la
1 ianuarie 2014, scrie publicaþia citatã. The Sun a trimis
o echipã de jurnaliºti în Transilvania pentru a vedea ‘la
prima mânã cum sunt forþaþi romii sã plece de cãtre
autoritãþi, care îi vãd ca hoþi ºi cerºetori’.
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Diaspora

Celebra Aura Urziceanu îi face praf pe
români: 90% dintre ei sunt impostori ºi
refulaþi mintal
Cântãreaþa de jazz Aura Urziceanu,
stabilitã de mulþi ani în Statele Unite ale
Americii, ºi-a vãrsat nervii pe
compatrioþii sãi, prin intermediul unei
postãri pe blogul personal.
Furia Aurei Urziceanu pe români are
un motiv banal: în 2011, unul dintre
colaboratorii Wikipedia i-a adãugat în CV
etnia romã. Revoltatã, ea a eliminat
informaþia ºi a blocat editarea paginii,
potrivit www.ziarulring.ro.
“Româneii... Grup mare de cel puþin
90% impostori ºi «locuitori» temporari pe
pãmântul sfânt românesc! Fiecare
naþionalitate are etnia ei de þigani. (...) Nam absolut nimic de admirat la ei ºi
niciodatã n-am avut vreo legãturã cu ei.

Nu sunt fana þiganilor”, a scris artista pe
blog. Nici artiºtii români nu au scãpat de
atacurile Aurei Urziceanu, aceasta

adresându-le cuvinte dure unor cântãreþi
precum Marcel Pavel, Angela Similea sau
Mihaela Mihai.

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

“Nu serviti tigani si romani”: Un mesaj
atribuit conducerii unui magazin
McDonald’s din Spania starneste polemica
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. Romii din Germania cer
interzicerea revistei elevetiene Die
Weltwoche, pentru publicarea unui articol
“rasist” despre tiganiDe 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.
Articolul, care a fost titrat “Vin, fura si

pleaca”, sugereaza ca “familiile de tigani din
Europa de Est sunt in mare parte vinovate de
cresterea turismului infractional”.Materialul
mentioneaza infractiuni precum prostitutia si
folosirea copiilor pentru cersit si furturi,
precizand totodata ca “nu toti tiganii sunt
implicati”.
Cu toate acestea, articolul a starnit reactii
negative, in special in Germania, unde
jumatate de milion de tigani au fost ucisi de
nazisti in timpul Holocaustului. Consiliul
Central al tiganilor a anuntat ca a intentat
proces la un tribunal din Heidelberg, pentru
a incerca blocarea difuzarii publicatiei
elvetiene in Germania, si ca a facut plangere
penala pentru instigare la ura rasiala si
defaimare. Actiuni similare in instanta au
fost deschise in Austria si Elvetia, potrivit
agentiei Associated Press.

Liberation: Nu, romii nu sunt nomazi... plus alte 4 clisee

O nota care ar fi fost postata in vestiarul unui magazin
McDonald’s din Spania cere angajatilor sa nu serveasca
romani sau tigani, potrivit unei fotografii publicate pe cel
mai mare forum din Spania, Forocoches, arata un articol
postat pe site-ul postului spaniol de radio vozpopuli.
Fotografia a fost publicata duminica noaptea de catre
un utilizator care spune ca lucreaza la un restaurant
McDonald’s. Mesajul ar fi fost postat in vestiarul
angajatilor.

Postarea a devenit rapid virala si a generat 9
pagini de comentari
FADERE (Federatia asociatiilor de romani din Europa)
a precizat, intr-un comunicat remis HotNews, ca a depus
miercuri o plangere penala impotriva companiei Mc
Donald’s din Spania.
“Cu sprijinul casei de avocatura Paredes y Asociados,
FADERE a depus in cursul zilei de ieri o plangere penala
impotriva companiei Mc Donald’s. De asemenea FADERE
a cerut explicatie companiei cu privire la aceasta atitudine
xenofoba. Deja ni s-a confirmat ca vor deschide o ancheta
interna”, se arata in acest comunicat.

Presa franceza relateaza pe larg despre
sedinta de Guvern de miercuri dupaamiaza, care va aborda problema romilor
si in care va fi evocata in special ridicarea
masurilor care limiteaza accesul acestora
pe piata muncii. In acest context,
cotidianul
Liberationincearca
sa
demonteze, intr-un articol publicat in
editia electronica, principalele prejudecati
despre romi, citeaza Mediafax.
Cliseul numarul unu: sunt nomazi prin
natura lor”Nu exista romi sau tigani
nomazi”, sustine antropologul Martin
Olivera, membru al Observatorului
european Urba-rom. “Exista o minoritate
de grupuri care au o traditie de mobilitate
sezoniera, pe distante mici si intotdeauna
in functie de un punct de ancorare, legat
de munca lor: feronerie, muzica ... Dar
imensa majoritate este sedentara”, explica
el.
Cliseul numarul doi: ei invadeaza
Europa. Acest cliseu rezista cu greu in fata
cifrelor, care arata ca in Europa sunt intre
10 si 12 milioane de romi, dintre care sase
milioane in cadrul UE. Multi dintre ei sunt
romani (intre 500.000 si 2,5 milioane) si
bulgari (aproximativ 700.000).
In Franta, numarul romilor “imigranti”

ar fi de 15.000, dintre care jumatate copii,
potrivit mai multor estimari. Aceasta cifra
este stabila de mai multi ani, in pofida
politicilor de expulzare. Altfel spus, sunt
aceleasi grupuri care vin si pleaca prin
sistemul de ajutor acordat la repatriere, nu
un “rezervor inepuizabil”, asa cum sustine
Frontul National.
Cliseul numarul trei: ei se aduna in
tabere. Acesta este rezultatul saraciei in

care se afla. “Multi romi traiesc mai
mult decat normal, in apartamente,
case, dar acestia sunt invizibili pentru
societate. Exista prin urmare un efect
de lupa asupra altora, care sunt in
tabere pentru ca nu au unde sa mearga
in alta parte”, subliniaza Malik
Salemkour, vicepresedintele Ligii
pentru
drepturile
omului
si
cofondatorul Romeurope.
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Pe scurt
Cine pe cine mai tolereazã?
Îl cunosc de multã vreme pe Cãlin Diamant. În
timp, acesta mi- a demonstrat mie (nu conteazã ce
cred alþii) cã are o calitate greu de gãsit la mulþi
semeni de-ai noºtri într-o vreme în carfe se pare cã a
devenit un lait-motiv ideea cã fiecare e pentru el. Are
suflet mare. De curând, Cãlin Diamant a mai
demonstrat încã ceva: cã e ºi bun organizator.
Cuvîntul, sau exprimarea par pompoase. Nu e deloc
aºa. A fost Ziua toleranþei. A fost sãrbãtoritã ºi la
Vâlcea. A fost o manifestare de anvergurã la care au
fost ºi eu prezent. În Sala mare a Consiliului Judeþean.
Organizator, Cãlin Diamant (ruda mea cea bogatã, aºa
cum ne spunewm noi de mult timp) ºi Partida Romilor
– Vâlcea. Sincer, aveam sentimentul cã va fi un bluf
toatã aceastã acþiune pusã la cale de Diamant cu vreo
douã sãptãmâni în urmã. A fost, însã, un semn cã
autoritãþile uitã (voit sau nu) sã conjuge sau, mai grav,
sã accepte cuvântul toleranþã. Au lipsit cu desãvârºire
de la acest eveniment, deºi fusesrã rugaþi sã vinã chiar
în ziua în care evenimentul a avut loc.
Au fost tineri din diferite þãri, care fac voluntariat
în România. AS fost o trupa de dansuri tradiþionale,
venitã tocmai de la Tg. Mureº. Au fost copii veniþi din
oraºul copilãriei mele, Horezu. Toate astea au dat
culoare ºi bunã dispoziþie, demonstrând cã atunci
când se vrea, se poate face ceva frumos, cu bun gust,
cu sau fãrã implicarea, chiar dacã la nivelul
discursurilor scurte, a unora sau altora Dincolo de
ceea ce se vrea a fi o zi recunoscutã ºi chiar iniþiatã pe
plan mondial, Ziua Toleranþei, la Vâlcea, cu acest
prilej au ieºit în evidenþã douã lucruri. Pe de o parte
nepãsarea autoritãþilor, care nu contenesc sã arate cu
degetul, acuzator, atunci când un tânãr rrom „iese în
decor”, uitând, însã, sã „trateze” cauza pentru a
diminua efectul. Pe de altã parte, spiritul organizatoric
al lui Diamant, care ºi cu acest prilej a fãcut bici ºi
chiar a pocnit.
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Un profesor de teologie, cãtre
elevi: “ Antonescu a fãcut bine
cã i-a exterminat pe þigani.”
Un profesor de teologie a fost filmat în
timp ce le spunea elevilor la orã cã
Antonescu a fãcut bine cã i-a exterminat
pe þigani. Imaginile au fost postate pe
YouTube în 2 februarie, dar se pare cã sunt
mai vechi. Profesorul Andrei Lehaci le
spune elevilor sãi cã are un singur regret:
acela cã mareºalul Antonescu nu a mai
trãit un an, pentru a-i extermina pe romi.
”Mã, dacã Antonescu a fãcut un lucru bun,
a fãcut cã i-a exterminat. Mã, dacã ar mai
fi trãit un an, mã, batã-i Dumnezeu sã mai
fi trãit (…) Mã, nu vã uitaþi în gurã la toþi
rahaþii cã i-au exterminat pe evrei. Mã, nu
fiþi tâmpiþei, mã, nu fiþi ghiolbani. Nu vã
uitaþi în gurã la toþi rahaþii”, spune preotul.
El le-a mai spus cã dacã ar vedea þigani la
semafor ar trece cu maºina peste ei.

In orasul Pecica (Arad) au fost construite 49 de locuinte
pentru comunitatile de romi

Þigãncile ºi alãptatul la sân

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),
Bistrita-Nasaud
(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 Brasov.

Povestea fetei care s-a spânzurat la 17 ani îþi aratã de
ce e nevoie de un teatru rom în România
Am plecat azi la cumpãrãturi. În maºinã fiind, dau
drumul la radio ºi tot butonând aud vorbindu-se despre
alãptare. Pro alãptare. A fost o surprizã incredibil de
frumoasã ºi gând la gând cu poza pe care aveam de gând
sã o publicãm în seara asta. Am auzit puþin din emisiune,
10 minute în cel mai bun caz, dar a fost suficient sã
înþeleg cã existã mulþi oameni ca noi, care conºtientizezã
ce înseamnã ºi susþin alãptarea. Pe lângã beneficiile fizice
ºi dovedite: imunitate crescutã, protecþie pentru multe
boli, celule stem, anti-cancer pentru mame, existã ºi
beneficii psihice: iubire necondiþionatã, confort, una peste
alta, psihic puternic pentru viitor. Nu avem încã
mentalitatea alãptãrii, România este pe locurile codaºe ale
Europei când vine vorba de alãptare. Citez din ce am
auzit la radio: femeile erau obiºnuite sã stea 3 luni acasã
dupã naºtere, apoi revenind la serviciu, varianta cea mai
uºoarã era laptele praf. Noii tigancile am alaptat si
alaptam copii nostrii si daca o romanca ne solicita sa i
alaptam copilul eii ca nu are lapte în tate sau nu vrea sa si strice sanii sau vre sa ºi mentina siluieta noi femeile
rome o ajutam cu drag.

Trupa „Giuvlipen” este
singura din România care
îndrãzneºte
sã
combine
teatrul, cultura romã ºi
feminismul.Repetã dupã mine:
Giu-vli-pen. Vine de la
„giuvli”, care în limba romani
înseamnã femeie, ºi sufixul „ipen”, care reprezintã o
mulþime. Deci, cuvântul
pentru feminism, în romani. Lau inventat Mihaela Drãgan
(31) ºi Zita Moldovan (38),
douã actriþe rome. ªi apoi, i-au
spus aºa companiei lor de
teatru rom feminist, pe care au
fondat-o împreunã în vara lui
2014.
Giuvlipen
înseamnã
culturã romã contemporanã.
„Cultura romã nu e doar
tradiþionalã, folclorizatã. Ea e
vie, e dinamicã ºi meritã sã fie

sprijinitã”, scrie pe pagina lor
de Facebook. Porajmos,
cãsãtoriile timpurii, sclavia,
sexualitatea sau sexismul sunt
fix genul ãla de poveºti despre
care romii conservatori nu
vorbesc, iar neromii nu vor sã
le audã.

ªcoala sunt eu
„Cine a omorât-o pe
Szomna Grancsa?” e povestea
tragicã ºi complexã inspiratã
din viaþa unei fete rome care,
la 17 ani, s-a spânzurat.
Moartea ei e înconjuratã întrun soi de mitologie. Szomna
era o rebelã, zic oamenii. Se
spune despre ea cã fusese
primul copil din sat care a
terminat opt clase. Prima care
a intrat la liceu, în Miercurea
Ciuc. A fost prima care a

purtat blugi.
Diriga clasei a IX-a C, de
la liceul din Miercurea,
povesteºte cum în prima zi de
ºcoalã, Szomna le-ar fi zis:
„Fiþi atenþi, vã spun
dinainte cã eu sunt þigancã ºi

dacã aveþi ceva cu mine cã
sunt þigancã, vã rog sã îmi
spuneþi de pe acum, vã rog sã
nu mã faceþi mai târziu sã
sufãr din cauza asta. Pentru cã
eu vreau sã fiu ca voi toþi,
vreau sã învãþ.”
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Diverse

Gaborul din Alba Iulia, celebru
pentru expresia „ºasã cai frumoºi“,
protagonist al unui spot publicitar

ProEtnica 2017. Crina
Morteanu, Centrul Naþional de
Culturã a Romilor: „Învãþãm
sã construim împreunã”

Festivalul
Interetnic
ProEtnica 2017 a gãzduit
sâmbãtã, 19 august, în cadrul
secþiunii de conferinþe, masa
rotundã „Contribuþia Culturalã
a Romilor în Societatea
Româneascã”. Crina Marina
Morteanu, consilier Programe,
proiecte ºi acþiuni în cadrul
Centrului Naþional de Culturã a
Romilor – Romano Kher
(CNCR-RK) a declarat cã
pentru foarte mulþi membri ai
etniei asumarea identitãþii
romilor reprezintã o provocare.
„Învãþãm sã construim
împreunã”
Crina Morteanu a subliniat
cã instituþia pe care o reprezintã
încearcã sã foloseascã acest
„statut unic” pe care îl are –
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acela
de
de
instituþie
guvernamentalã
care
promoveazã cultura, limba ºi
identitatea romã. „Încercãm sã
ne folosim toate resursele.
Avem avantaje, dar ºi
dezavantaje, avem limitãri care
þin de implementarea tuturor
ideilor pe care le putem face.
Încercãm sã le gestionãm cât se
poate de coerent. (…)
Asumarea identitãþii rome este
o provocare pentru foarte mulþi
romi în Romania, ºi asta este
clar la 635.000 de romi
declaraþi, cãci sunt estimaþi 2
milioane de romi de cãtre
cercetãtori ºi specialiºti în
domeniu. Noi avem o
contribuþie constantã în ceea ce
priveºte România astãzi. (…)

Autorul celebrei expresii „ºasã cai
frumoºi” ºi-a vãzut visul cu ochii.
Gaborul tinichigiu din Alba Iulia apare
într-o reclamã pentru o companie de
furnizare servicii de internet. Dupã
apariþia “viralului”, în anul 2008,
bãrbatul a avut multe oferte de a apãrea
în reclame, dar a cerut sume foarte
mari, de pânã la 10.000 de euro. Gabor
Gabor are 49 de ani ºi locuieºte în Alba
Iulia, aproape în centrul oraºului, întrun cartier mixt, unde convieþuiesc
românii ºi þiganii-gabori. A devenit
celebru cu expresia „doi cai frumoºi
sau ºasã cai”, repetatã obsesiv într-un
clip video filmat pentru un bal al
bobocilor. Tricouri „ºasã cai“, marcã
înregistratã la OSIM, zeci de mixuri
realizate dupã clip, unele filmate chiar
cu personajul în sine, reclame ori
legende urbane, toate au luat proporþia

unui fenomen naþional. Viralul, care a

Tiganii fac furori in centrul Madridului! Toata
lumea ii filmeaza - Canta dumnezeieste la tambal
Toti turistii din Madrid se
duc in Puerta del Sol, in
centrul capitalei spaniole, sa
ii asculte si sa ii filmeze pe
cei doi tigani cu tambalul.
Lautarii canta cu mare
pasiune in mijlocul strazii si
oamenii se strang in jurul lor
sa ii asculte.Doi tigani au
ajuns celebri in Spania.

2.000.000 de familii de români, distruse de decizia
lui Ceauºescu. Izgoniþi din propriile case. Miºcarea
care i-a grãbit sfârºitul

În octombrie 1974 Marea
Adunare Naþionalã adopta
Legea nr. 58/29.10.1974,
care a devenit cunoscutã sub
denumirea
de
legea
sistematizãrii. Oficial, planul
era ca oamenii din mediul

rural sã se bucure de toate
avantajele epocii moderne.
Practic, legea urmãrea
demolarea a peste 2 milioane
de gospodãrii þãrãneºti
pentru a câºtiga mai mult
teren pentru agriculturã.

“Sistematizarea”
este
numele atribuit programului
iniþiat de Nicolae Ceauºescu
în 1974, cu scopul de a
urbaniza, reorganiza ºi
uniformiza
localitãþile
urbane ºi rurale. În acest
scop,
Marea
Adunare
Naþionalã a adoptat Legea
nr.58/29-10-1974 “privind
sistematizarea teritoriului ºi
localitãþilor
urbane
ºi
rurale”.
Ideea nu era nouã, ea
fiind discutatã încã din anii
50 în ºedinþele comuniºtilor.
În practicã programul a
constat în demolarea parþialã
sau totalã a satelor ºi
oraºelor în configuraþia lor
de pânã la acea datã, ºi
reconstruirea dupã principii
comuniste de “dezvoltare

socialã multilateralã” a
României.
Acest
lucru
era
reglementat la punctul 13 al
legii care specifica: “Pentru
centrele de comunã, schiþele
de sistematizare vor stabili
dotãrile social- culturale
necesare tuturor locuitorilor
din comunã, iar pentru
celelalte sate componente ale
comunei se vor prevedea
numai acele dotãri legate de
satisfacerea nevoilor curente
ale populaþiei. În centrul
civic al centrelor de comunã
se vor amplasa sediul
politicoadministrativ,
unitãþi
culturale,
de
învãþãmînt ºi ocrotirea
sãnãtãþii, de prestãri de
servicii ºi comerciale,
precum ºi locuinþe.

doar la primul clip postate peste 3
milioane de vizualizãri, a inspirat o altã
campanie, la Banca Transilvania, dar ºi
o bãuturã alcoolicã. Cel care a urcat
filmul pe internet a fost chiar
cameramanul care a surprins imaginile,
Claudiu Miclãuº, acum editor de
imagine la staþia localã Realitatea TV
din Alba Iuli aOfertele pentru Gabor
Gabor nu au întârziat sã aparã. Un
„þigan boier“ din Germania l-a chemat
ca vornic la nunta fiicei sale, în
schimbul a 4.000 de euro. Pentru alte
2.000 de euro, bãrbatul a acceptat sã
filmeze un videoclip cu Denisa, o
cântãreaþã de manele.

Aroganþã marca Buºu Adrian
Cum apucã o primã bucatã
de ciolan, politicianului român
începe sã i se ridice nasul
BUSU ADRIAN ce a fost ºi
ce a ajuns, mândru de
realizãrile pe care încã nu le-a
înfãptuit, el începe sã-i
priveascã de sus, cu dispreþ, pe
cei din rândul cãrora s-a
ridicat. Printre primele critici
pe care i le-a adresat a fost cã
este aroganta Deoarece mai
avem câte ceva de spus ºi de sesizat o sã mai scriem despre indivizi,
despre nesimþirea funcþionarilor publici, despre lucrurile Doar
aroganþa, cea nãscãtoare de vot negativ, fata de poporul rom din
judetul Valcea. Astãzi o sã vã relatãm despre AROGANTA în
administraþia localã (la vârf) din orasul Ramnicu- Valcea. În
încercarea noastrã de a contacta pe dl Vice Presedinte al Consilul
Judetean Valcea Busu ne-am lovit de un zid ce se numeºte
REFUZUL COMUNICÃRII. Am sunat de câteva ori dar fãrã
rezultat. Pe surse am aflat numãrul de serviciu ºi am sunat de 6-7
ori. Nimic. Nu a vrut sa raspunda. Dupa 2 ore mi a raspuns: “A,
Diamant tu esti?” ªI MI-A ÎNCHIS TELEFONUL si aspus ca el e
lacomanda CJ în locul lui Costi Radulescu si nu are tinp de ziua
tolerantei desi eram 5oo de persoane in sala Cosilºului Judetean
Si credeþi-mã cã a durut, cã eu am NAS!

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.
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Pe scurt
Cum a ajuns ura faþã de romi singura
formã de rasism acceptabil din Europa

Romii au fost ultimii sclavi legali ai Europei: ºi-au
rupt spinãrile pe câmpurile proprietarilor români pânã
la jumãtatea secolului XIX. Astãzi, poate cã nu mai
sunt sclavi, dar sunt în continuare ostracizaþi,
marginalizaþi ºi sãraci: unul din patru romi europeni
trãiesc fãrã apã curentã, iar nouãzeci de procente
trãiesc în sãrãcie cruntã. Doar 54 de procente dintre
europeni ar fi de acord sã lucreze cu o persoanã romã,
iar grupãrile de extremã dreaptã îi hãituiesc prin tot
estul Europei.
În timp ce sunt exilaþi în masã din þãri europene
precum Franþa, obligaþi sã trãiascã în sãrãcie în
tabere, atitudinea generalã a oamenilor despre ei e cã
romii au ales sã fie nomazi ºi cã refuzã sã se integreze
în societate. În cartea lui, Romafobia: Ultima formã
acceptabilã de rasism, dr. Aidan McGarry, lector în
politicã la Universitatea Brighton, se întreabã cum sa ajuns aici ºi analizeazã felul în care o generaþie mai
tânãrã de romi a început sã riposteze.

Trebuie sã explicãm acest lucru
Europei: cã românii sunt români,
iar þiganii sunt þigani

Este incorect în primul rând pentru þigani. Cine îi
respectã ca oameni trebuie sã admitã cã sunt nomazi,
cã o culturã cu totul specialã ºi incomparabilã, cã nu
au o þarã ºi nici nu îºi doresc una. Ei nu sunt ºi nu vor
dori sã fie niciodatã altceva decât þigani. Iar dacã ar fi
sã aleagã sã devinã altceva, nu ar alege sã fie români.
Poate germani, francezi, norvegieni. Pentru români,
aceastã confuzie este aproape un blestem. Noi vrem
sã fim români ºi nimic altceva. Nici germani, nici
francezi, nici norvegieni. ªi cu atât mai puþin vrem sã
fim þigani. Nimeni nu are dreptul sã ne oblige sã
perpetuãm, sub pretextul cã aºa e corect, o astfel de
negare a evidenþelor. Am devenit victima unei eror
Integrarea apare ºi dintr-o parte ºi din cealaltã, chiar
aº spune cã sunt mai mulþi români care se integreazã
stilului þigãnesc decât invers. Trebuie sã explicãm
acest lucru Europei ºi sã terminãm cu pudibonderia.

Vocea Romilor
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De la Craiova la Malmo, prin
educaþie ºi studii academice
Un copil nãscut în
municipiul Craiova, într-o
familie de romi tradiþionali. O
fetiþã, care cu ochiºorii
iscodeºte de jur împrejur.
Vede tot, ascultã tot, reþine
tot. Are noroc. Un mare noroc.
Familia în care a venit pe lume
este una aparte în peisajul
familiilor,
neamurilor
ºi
“clanurilor“ de romi. Familia ei
depãºeºte unele bariere. Îºi duce
copilul la grãdiniþã, apoi la
ºcoalã. Membrii familiei se
rânduiesc zilnic ºi copilul este
atent supravegheat.
Prin acest copil, în fapt,
începe o luptã socialã,
împotriva abandonului ºcolar.
Ea este exemplul promnovat de
cãtre familia sa. Fetiþa creºte,
ajunge elevã a unui prestigios
Colegiu al Craiovei, la Carol I.
Cu mari eforturi. Are note de

excepþie ºi este acceptatã la
aceastã ºcoalã a Bãniei. Pentru
cã provine dintr-o familie de
romi. Ea suportã cu stoicism
totul, are rezultate remarcabile
la
învãþãturã,
iar
comportamental, devine un
exemplu pentru întreaga unitate
de învãþãmânt. De aici începe

drumul Izabelei cãtre Malmo
University.
Izabela. Un nume frumos,
cu rezonanta andaluza si nuante
exotice. Un copil cu ochi
patrunzatori, melancolici. O
fetita
sfioasa.
Eleva
a
Colegiului National Carol I,
rareori renunta la portul

Bani ºi case renovate pentru romii
din Valea Seacã de la suedezi,
numai sã se întoarcã în þarã. Ei
nu vor “da dãloc-dãloc-dãloc”

Exasperate de numãrul mare de
cetãþeni români de etnie romã care le-au
invadat þara, autoritãþile din Suedia au
decis sã punã piciorul în prag ºi sã îi
convingã pe aceºtia sã se întoarcã în
România. În aceastã situaþie sunt
majoritatea etnicilor din comuna Valea
Seacã, unde sãrãcia ºi natalitatea crescutã
i-a determinat pe romi sã plece în
Norvegia ºi Suedia, renunþând la Spania
sau Italia. Þiganii fac bani frumoºi din
cerºit în þãrile scandinave, unde nivelul
de trai este cel mai ridicat din Europa, iar
salariul mediu este în jur de 2.200-2.300
de dolari. Se pare cã Suedia, unde legile
sunt mai blânde, iar oamenii mai darnici,
a devenit noul Paradis al cerºetorilor de
etnie romã plecaþi din România. E
adevãrat, câºtigul zilnic nu depãºeºte, de
cele mai multe ori, echivalentul a 20 de

dolari pe zi, dar aproape toþi mãnâncã în
cantinele pentru sãraci ºi dorm pe unde
apucã, bineînþeles, gratis. Mii de cerºetori
au venit în Suedia în ultimii trei ani. Din
datele publicate anul trecut de
Administraþia Socialã din Stockholm,
90% provin din România. La nivelul
regatului, existã o legislaþie clarã privind
ajutarea cerºetorilor. Legea este însã
flexibilã ºi permite fiecãrie regiuni sã
decidã cât ºi ce fel de Tãnase, abia întors
de la Goteborg împreunã cu soþia. Ca el
gândesc aproape toþi cei peste 1.700 de
romi înregistraþi oficial în comuna Valea
Seacã, a treia comunitate de romi ca
dimensiune din judeþ. Totodatã, comuna
Valea Seacã este una dintre comunele
cele mai sãrace din judeþul Bacãu ºi din
þarã, fãrã locuri de muncã, unde învaþã
417 elevi, din care 286 sunt romi.

traditional tiganesc. Pentru ea
acest port este o mandrie.
Inainte de a-l fi purtat mama,
bunica si strabunica, il
purtarsera
nomazii
care
plecasera in lume, tocmai din
India si Pakistan. Pentru
Izabela, portul traditional
tiganesc este o marturie a
istoriei,
dincolo
de
modernismul colegilor ei de
generatie.
Izabela se distinge la
Colegiul National Carol I prin
rezultate exceptionale. Scolar si
extrascolar. La ore, ea este
exemplu de disciplina, de bun
simt in relatiile cu colegii, ea
este ca o lectie deschisa, despre
respect, in raport cu profesorii.
Prin munca asidua, copila isi
depaseste conditia. Este la
randul ei respectata de catre
colegi si profesori.

Cum se înþelege un
rom din România cu
unul din Franþa, deºi
n-au aceeaºi limbã

Nu poþi sã devii rom, la fel cum nu poþi
deveni chinez, oricât de mult ai crede cã eºti
acceptat ºi oricât de mult ai vorbi limba. Mai
întâi ºi mai întâi a trebuit sã devin þigan de
onoare, iar asta nu se poate decât prin bluf. De
mic am învãþat þigãneºte, romanès. Am mers
pe la ei cu un carnet ºi un pix ºi-i întrebam,
insistând încãpãþânat: Cum ziceþi voi la aia, la
aia? Raþã =papìn; pâine: manrò; câþi ani ai? =
kîki bãºt si tu? etc. Gelem, gelem lungane
dromenþa. De aceea spun þigan, în acest
articol, iar nu corectul politic rom sau rrom.
Opereta lui Strauss se numeºte Voievodul
þiganilor ( Der Zigeunerbaron - orig.) ºi nu al
romilor, iar noi mâncãm muºchi þigãnesc, nu
muºchi rrom. Sã începem. A trebuit mai întâi
a trebuit sã devin þigan de onoare. Asta nu se
poate decât prin bluf. Adolescent în Buzãu, în
vremea lui Ceauºescu, l-am întâlnit pe cel
care avea sã mã iniþieze, gangsterul Pãpãdie,
care domina cartierul central. Era susþinut cu
un certificat medical de nebun clinic eliberat
o doamnã doctoriþã, care îl pusese sã mã
schilodeascã pentru cã umblam cu nepoata ei.

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.
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Cât munceºte un rom care vrea sã
reuºeascã în viaþã. „Dublu. De la
oameni mari vin discriminãrile,
nu de la copii“

Mihaela Lavinia Mihai, o tânãrã de etnie romã din
Strehaia, a trebuit sã lupte de douã ori mai mult decât
tinerii care nu sunt de etnie pentru a reuºi în viaþã.
Tânãra, care a devenit poliþist de frontierã în judeþul
Mehedinþi, crede cã mulþi copii romi cad victime ale
prejudecãþilor sociale ºi din acest motiv renunþã sã mai
lupte sã-ºi croiascã un viitor.ihaela Lavinia Mihai s-a
nãscut în 1990, la Comanda, o suburbie a Strehaiei, unde
trãieºte o mare comunitate de romi din Mehedinþi. De
altfel, Strehaia este celebrã pentru castelele þiganilor
clãdite cu banii negri din „afacerile“ cu facturi fictive,
dar ºi din cauza scandalurilor în care este implicat Leo –
prinþul þiganilor.

Tu ce ai regreta?
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Eu sunt discriminatã zi de zi de cãtre
cetãþenii discriminaþi. ªi nimeni, dar
nimeni, nu îmi apãrã drepturile
Romii sunt discriminati. Un jurnalist
de la Adevarul s-a costumat cam cum a
crezut el ca se imbraca un rom si trait sub
acoperire o saptamana. I-a fost foarte
greu, s-a simtit discriminat aproape in
permanenta. Dar de cealalta parte a
baricadei cum o fi? Noi, romanii, care nu
apartinem niciunei etnii si care nu ne
putem deghiza, nu suntem discriminati
in fiecare zi?
Haideti sa privim un pic tabloul si din
unghiul celor care discrimineaza oficial:
a romanilor care traiesc intr-un oras, intrun cartier, cu destul de multi cetateni
romi. Ca sa fim “politically correct”. Sa
alegem un cartier bucurestean, cu istorie,
case vechi, in care in proportie de 30 la
suta traiesc cetateni romi. Traiesc in case
ocupate ilegal, in cea mai mare parte, la
15 minute de kilometrul zero din
Bucuresti. Trebuie sa fac un efort ca sa
pot scrie cateva aspecte care se constituie
intr-o discrimare crasa la adresa
romanilor care au privilegiul sa traiasca
intr-un astfel de cartier. Sa incepem!
Iesi pe poarta, la prima ora, sa duci
copilul la cresa. Niciodata nu faci
dreapta, cum ar fi normal, fiind drumul
cel mai scurt. Este o strada pe care, desi
nu e vreun semn de interzis pentru cei

care nu locuiesc pe ea, e bine sa nu
mergi. La fiece ora din zi si noapte exista
2-3 caini care sar la tine, chiar daca
stapanul e in preajma. Daca nu ai copilul
dupa tine, te mai incumeti. Altfel, e o
experienta inutila, preferabil sa nu o
traiesti alaturi de un copil de gradinita.
Asadar, din moment ce am hotarit
ca ai interzis pe partea dreapta, faci
stang* Important e sa nu dai niciodata
replica. Faptul ca nu ai masina

personala poate fi un cosmar de zile
mari. In statia de unde trebuie sa iei
autobuzul, sunt tot timpul in jur de 5 si
30 de cetateni de etnie roma.
Discriminati, dealtfel! E un parculet
unde isi fac veacul linistiti. Si care,
culmea, este curatat zilnic de muncitorii
de la salubritate, nu ca restul strazilor.
Te rogi sa vina autobuzul mai repede si
poti purta ochelari de soare la orice ora.
Asta ca sa nu ai contact vizual direct.

Festivalul „Ziua toleranþei ºi diversitãþii”, ediþia a III-a
A intrat în tradiþia Partidei
Romilor ca, în fiecare an, sã
organizeze cu un mare fast
sãrbãtorirea Zilei Internaþionale
a Toleranþei ºi Diversitãþii. Ziua
respectivã este marcatã prin
numeroase activitãþi specifice,
desfãºurate
sub
egida
Institutului Român pentru
Dreptului Omului. În acest
sens, vã informãm cã joi, 16
noiembrie 2017, începând cu
orele 12.30, în Sala mare a
Consiliului Judeþean Vâlcea, se
va desfãºura festivalul sub
genericul „Ziua Toleranþei ºi

Azi, pe la 9 dimineaþa, mã conversam cu colega de
pat pe messenger deja de 2 ore, când ei îi scapã remarca
Cum, nu e decât ora 9?? Moment în care m-a lovit brusc
ºi complet somnul ºi m-am dus învârtindu-mã direc sub
plãpumioara de puf. ªi m-am mai trezit la 11.30.
Problema e cã am visat cã o þigancã mi-a furat din
buzunarul de la spate portofelul în care aveam 60 000 de
euro. Partea bunã a fost cã am prins-o. Partea proastã e
cã, pânã am prins-o, apucase sã extragã din portofel 13
000 de euro ºi a fugit, iar banii nu i-am mai recuperat.
Aºa cum bine m-a întrebat posesoarea mea, nu ºtiam
exact cum sã mã simt când m-am trezit. Fericit cã a fost
doar un vis ºi de fapt nu mi-a furat þiganca 13 000 sau
trist cã eram cu 60 000 mai sãrac?

Diversitãþii”. Evantaiul de
activitãþi ºi acþiuni, ce va avea
loc cu aceastã ocazie, este
extrem de diversificat. Nu vor
lipsi din program sesiunea de
informare privind respectarea
drepturilor
copilului
ºi
respectarea dreptului pentru
valori. Organizatorii, folosind
metode ºi mijloace specifice,
vor continua sã valorifice toate
informaþiile
primite,
transformând
„Sãptãmâna
Educaþiei Globale”, 18-26
noiembrie
2017,
într-o
provocare educaþionalã.

Activitate intensã la Apavil
În perioada 20-24 noiembrie
2017, SC Apavil SA a desfãºurat o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu
autoritãþile locale. Astfel, s-au
executat lucrãri de amenajare teren
prin betonare/ asfaltare pe strãzile:
Timiº nr. 30, Cãzãneºti nr. 12,
Remus Belu, Matei Basarab Bl N9,
Viilor ºi Buda. S-au remediat, în
timp util, pierderile de apã potabilã
la adresele: Timiº nr. 30 ºi Cãzãneºti
nr. 12. De asemenea, au fost curãþate
pompele de canalizare menajerã din
zonele: Arinilor, bulevardul Dem
Rãdulescu, Goranu ºi Bogdan
Amaru. Au mai fost realizate o serie
de lucrãri punctuale: s-au verificat ºi
curãþat manual cãminele de
canalizare ºi gurile de scurgere pe
strãzile Alexandru Papiu, Vasile

Alecsandri, Constantin Dãlban,
Decebal, Sergiu Purice, Nicolae
Labiº, Doru Popian, Tineretului,
aleea Narciselor, aleea Bradului,
aleea Teilor, Marin Sorescu, Nichita
Stãnescu, Lucian Blaga; s-a refãcut
racordul la canalizarea menajerã
pentru bl. 110, sc. A; s-a adus la cotã
un cãmin canalizare menajerã tasat
str. Arinilor nr. 51-53; s-au finalizat
lucrãrile de înlocuire a reþelei de apã
potabilã ºi efectuare de branºamente
pe strada Matei Basarab Bl N 9; s-au
continuat lucrãrile de dezafectare a
branºamentului PT ACR, strada
Eleodor
Constantinescu;
s-au
continuat lucrãrile de prelungire a
reþelei de canalizare menajerã pe
strada Ciocãneºtilor; s-au continuat
lucrãrile de întregire reþea apã
potabilã
pe
strada
Tudor

Vladimirescu intersecþie cu strada
Libertãþii, pânã la intersecþia strãzii
Nicolae Bãlcescu cu strada
Ferdinand ºi s-au înlocuit conducte
de serviciu. Totodatã, au fost curãþate
gurile de scurgere ºi cãminele de
canalizare în mai multe zone din
municipiul Râmnicu Vâlcea: l
desfundat ºi curãþat canalizare
menajerã pe str. Mihai Eminescu Bl.C9, str. I. C. Brãtianu - Bl. A65,
A66, str. L. Blaga- Bl. A42/1 ºi
A32/2 str. N. Iorga- Bl. A27/2 ºi str.
I. L. Caragiale Bl. A38/1; l desfundat
canalizare menajerã pe strãzile: Gral Magheru Bl.C1, Calea lui TraianBl. 4, Bl. 1-sc. E, Bl. S33/1; Lucian
Blaga- Bl. A33, Bl. A39. sc. A, B;
Aleea Panseluþelor- Bl. B14 ºi Bl.
C32; Ostroveni - Bl. 11/3; Aleea
Melodiei - bl. N9; Petre

Constantinescu nr. 13; Calistrat
Hogaº
nr.
12-14;
Episcop
Damaschin, nr. 6 ºi Bl.4 Zãvoi. Tot
în cursul sãptãmânii trecute au fost
montate 22 apometre dintre care 17

verificate ºi înlocuite ºi 5 montaje
apometre noi. Au fost realizate 10
lucrãri de intervenþie la contoarele
montate în reþea, dintre care 6 au fost
de trecere pe branºamente noi.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

MAGIA NEAGRÃ
Atunci când femeile sunt hotãrâte sã
cucereascã un bãrbat sunt în stare de orice;
unele ajung sã apeleze chiar la resursele
magiei negre. Astfel de femei sunt gata sã
foloseascã reþete cu ingrediente greu de
imaginat cum ar fi sângele menstrual sau
pielea de broascã.
Magia neagrã a fost utilizata timp de
secole pentru a face sã cadã o persoanã în
mrejele iubirii. În urmã cu 300 de ani,
soþia þarului Petru Întâi, Evdokia, încerca
sã o îndepãrteze de soþul ei pe Anna Mons,
o amantã germanã extrem de pasionalã. În
disperare de cauzã Evdokia s-a hotãrât sa
apeleze la o vrãjitoare, care a procedat la
infingerea de ace în ochi ºi la stropirea cu
cearã a portretului Annei. În cele din urma
þarina a fost trimisã într-o mânãstire, iar
vrãjitoarea a împãrtãºit soarta altor colege
de breaslã: arderea pe rug.
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Existã ºi altfel de romi. Florin
Nicoi are douã facultãþi ºi vrea
sã ducã toþi etnicii la ºcoalã
Florin Nicoi este o figurã
aparte în rândul comunitãþii de
romi din Botoºani. În principal
datoritã faptului cã are cu totul alte
prioritãþi. În vârstã de 30 de ani,
este membru în consiliul director
al Asociaþiei de Dezvoltare
Comunitarã
”Inter-Activã”
(ADCIA) ºi a realizat cã, pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor,
condiþia esenþialã este ca aceºtia
sã aibã acces la educaþie, adicã sã
meargã la ºcoalã.
Nu deþine statistici exacte, dar
crede cã nici mãcar jumãtate din
membrii comunitãþii care au
vârsta de ºcolarizare nu
frecventeazã cursurile. ªi asta
întrucât în etnie încã este cultivatã
concepþia cã, pentru a te descurca
în viaþã, trebuie sã ai cu totul alte
calitãþi decât aceea de a fi absolvit
diverse forme de învãþãmânt.

Ori Florin crede cã lucrurile
stau exact pe dos ºi cã sãrãcia, dar
ºi delicvenþa juvenilã ºi
infracþionalitatea în rândul
adulþilor s-ar reduce drastic dacã
romii ar ºti carte. Acesta crede
însã cã tocmai liderii comunitãþii,
care sunt plãtiþi din bani publici,
dar ºi cei de la Partida Romilor, nu
îºi
doresc
cu
adevãrat
emanciparea etnicilor deoarece în
acest fel n-ar mai fi atât de uºor de
manipulate, iar unele organizaþii,
care dupã spusele sale ”mãnâncã
an de an milioane de euro, dar nu
fac nimic pentru Botoºani”, nu ar
mai avea acces facil la proiecte
implementate mai mult teoretic
pentru romi.
Florin Nicoi, care a subliniat
cã atacã sistemul ºi nu anumite
persoane, a dat ºi douã exemple
concrete: posturile de inspector

pentru romi de la Inspectoratul
ªcolar Judeþean (IªJ) ºi cel de
expert pentru romi de la Primãria
Botoºani, care în opinia sa existã

mai mult de formã, fãrã ca banii
cheltuiþi cu salarizarea acestor
persoane sã se resimtã cu adevãrat
în rândurile etnicilor.

Þiganul... tot þigan
tovarãºul þigan Medelin Voicu,
când a furat 6 milioane de euro
de la 6000 de þigani. Bani care
le erau destinaþi pentru a-i ridica
puþin, pentru a le trimite copiii
la ºcoalã, pentru a-i face
oameni.

Þine-i
legaþi.

La Therme nu pot intra þiganii
ªi nu, nu o spun la modul
rasist, ci folosesc forma

peiorativã a termenului pentru a
defini ºi sublinia ce a fãcut

proºti,

þine-i

Medelin nu face nimic
diferit faþã de ce fac ceilalþi
politicieni români. El ºtie cã
dacã etnia þigãneascã nu ar mai
fi atât de jos, ei, capii interlopi
ai acestei lumi ºi-ar pierde
raþiunea de a fi ºi sursele de

De ce scriu despre Pãun

Potrivit lui Asztalos Csaba, douã familii au
sesizat CNCD cã au fost discriminate în momentul
în care au încercat sã intre în centrul Therme.
Potrivit sesizãrilor, membri ai acestor familii au
spus cã stãteau la coadã pentru a-ºi achiziþiona bilete
pentru a intra în centrul Therme, moment în care un
grup de zece agenþi de pazã i-ar fi scos de la coadã
ºi le-ar fi explicat cã nu pot sã intre. Persoanele
respective spun cã au solicitat sã stea de vorbã cu
cineva din conducerea centrului Therme pentru a li
se da o explicaþie, dar li s-a spus cã nu este nimeni
din conducere acolo. Ulterior, li s-ar fi cerut sã
plece. Printre persoanele care au sesizat CNCD în
acest caz se numãrã ºi Mihai Neacºu, directorul
Centrului Naþional de Culturã al Romilor.
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De ceva vreme îmi doresc sã scriu un articol pentru cei care, deºi sunt mult
mai deºtepþi, mai curajoºi ºi, desigur, mai buni decât mine, îmi citesc ºi-mi
înjurã articolele. si pe mine ca saînt rom (tigan) Nu e aºa cã ar fi minunat sã
scriu exact ceea ce îþi doreºti ºi exact cum îþi doreºti tu, cititorul meu deºtept,
critic opiniile mele, despre orice ar fi ele, aº face bine sã mi le adaptez sau sã
le cenzurez în aºa fel încât nu cumva sã îþi stârnesc curiozitatea ia sa vad ce
am ai scris Diamant Sigur cã, de fiecare datã când scriu câte ceva care îþi
atinge sensibilitatea, preconcepþiile sau simþul patriotic, fata de Partida
Romilor si despre Paun un om de onoare si de caracter ºi cosider cã nu am
irosit timpul. Timp pe care crezi cã aº fi putut sã îl folosesc mai bine fãcând
voluntariat pentru ajutorarea neamului meu de romii de care ma mandresc. Cã
mã cheamã ºi Dinaur este, desigur, o indicaþie despre caracterul meu. ªi,
automat, chiar din capul locului, articolele mele despre lumea romilor Sigur
cã nu am dreptul sã greºesc ºi nici sã scriu câte un articol mai prost. În fiecare
dintre sutele de articole publicate trebuie sã fiu coerent, echilibrat ºi cât mai
aproape de perfecþiune.Nu pot sã îmi schimb pãrerile despre oameni,despre
tiganii cã doar ºtim cã oamenii ca domnul Paun nu se schimbã.Iar dacã nu
pricepi cã în majoritatea timpului eu scriu sarcastic, desigur cã nu e vina ta, cã
nu întrebi sau nu pricepi, ci a mea, cã scriu pentru tine aºa cum ar trebui.
romule Orice lucru pe care îl scriu despre problemele comunitãþilor în care îmi
petrec timpul liber De la vârsta de 15 ani, marea majoritate a celor din jurul
meu mi-au spus cã nu voi putea sã fac ceea ce îmi doream sã fac. Pentru cã
eram prea þigan sau prea român, prea inalt sau prea gras prea bogat sau prea
în fiþe, prea negru sau nu îndeajuns de negru, prea necivilizat sau prea
românizat, prea neîndemanatic,sau prea tupeist, prea cu gura mare, prea
necultivat sau mult prea interesat de cãrþi, prea încãpãþânat Sigur cã nu o sã
merit ºuturile luate, de romanii sau romi dar prefer asta alternativei de a nu sta
cuminþel pe burtã ºi de a mã preface cã nu ºtiu ce se întamplã în Romania sau
cã nu îmi pasã de ceea ce este în jurul meu.

finanþare. La fel cum ºi
politicienii români ºtiu cã un
popor cult, un popor rupt de
lanþurile stupiditãþii nu mai e un
popor uºor de condus. ªi de aia
religie ºi sãrãcie.
Câtã perversitate, câtã
infatuare din partea domnului
Voicu. Probabil tatãl sãu ºi-ar
face ritualul þigãnesc de
sinucidere dacã ar ºti ce face fiul
sãu. Declaraþiile perverse despre
durerea sa pentru neamul sãu,
despre cum þiganii sunt asupriþi,
despre cum el le reprezintã
drepturile. ªi pe cealaltã parte, 6
milioane de euro.

Nu existã o religie þigãneascã
În Balcanii romii
sunt musulmani, în
România ºi Rusia –
ortodocºi (mai puþin
în Dobrogea, unde
sunt tot musulmani,
moºtenire otomanã).
În Balcani, de altfel,
romii vorbesc în
general ºi turceºte, iar
la
recensãminte
bãrbaþii obiºnuiesc sã se declare turci. În Occident,
indiferent de ce limbã vorbesc, sunt catolici sau
protestanþi, iar pelerinajul catolic anual de la SaintesMaries-de-la-Mer, în sudul Franþei, este cel mai
cunoscut, colorat ºi exotic.
Indiferent însã de religie ºi de dialectul vorbit,
Dumnezeu este Del, din expresia „Bahto del o Del.”
(Noroc sa dea Dumnezeu - n.r.). Del, cu forma oblicã
Devlesa, coboarã direct din sanscritã ºi este printre cei
mai vechi termeni indo-europeni, corespunzând latinului
Deus, sanscritului Deva, grecescului Zeus si
lituanianului Dievas.

Diverse
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Cupã (21 ianuarie – 19 februarie): Cei
nãscuþi sub semnul cupei sunt oameni
încãpãþânaþi, care nu îºi gãsesc uºor
liniºtea sufleteascã. Cel mai potrivit
partener din zodiacul þigãnesc îþi este
pãtimaºa Roatã, care nu or sã-þi þinã piept
ºi care sunt timizi, chiar ºi în pat.
Capelã (20 februarie – 20 martie):
Naivi ºi romantici, nativii din capelã sunt
uºor de dus cu zãhãrelul. De aceea, au
nevoie de un partener tandru, care nu va
profita de puritatea sentimentelor lor. Un
bun partener în aºternut ar fi cei nãscuþi
sub semnul Toporului.
Pumnalul (21 martie – 20 aprilie): Fire
competitivã ºi lider înnãscut, pumnalul
este, însã ºi destul de idealist ºi adesea
suferã atunci când nu reuºeºte sã-ºi punã
planurile în aplicare. Un bun partener
pentru cineva atât de puternic este o zodie
flexibilã, cum ar fi Steaua.
Coroana (21 aprilie – 20 mai): Cei
nãscuþi sub semnul coroanei sunt obsedaþi
de bani ºi avere, de aceea pot fi buni
economiºti. Partenerul ideal pentru
zgârciþii nãscuþi în coroanã ar fi nativii din
Clopot, bine organizaþi ºi chibzuiþi cu
banii.
Sfeºnicul (21 mai – 20 iunie): Cei
nãscuþi sub semnul sfeºnicului sunt
persoane inteligente, lideri ºi persoane de
încredere, pe care te poþi baza la nevoie.
De aceea sunt þinte sigure pentru bãrbaþii
profitori, fãrã ocupaþie sau pasionaþi de
jocuri de noroc. Ca sã te fereºti de ei,
încearcã sã cunoºti un nativ sincer din
Potcoavã.
Roata (21 iunie – 21 iulie): Cei nãscuþi
sub semnul roþii sunt nesiguri, timizi ºi
instabili psihic, dar ºi pãtimaºi ºi curajoºi.
Partenerul tãu trebuie sã fie un bãrbat
puternic ºi neînfricat, un stâlp care sã îþi
ofere stabilitate, cum ar fi un nativ din
Cupã.
Steaua (22 iulie – 22 august): Convinºi
ºi firi foarte puternice, carismatici, cu
personalitate puternicã ºi idei fixe, cei
nãscuþi sub semnul stelei sunt ºi foarte
încãpãþânaþi. Au nevoie de o zodie din
horoscopul þigãnesc plinã de compasiune
ºi iubire curatã. Un bun partener ar fi
romanticul nativ din Capelã.
Clopotul (23 august – 22 septembrie):
Cei nãscuþi sub semnul clopotului sunt
asemãnãtori cu capricornii din zodiacul
nostru. Dacã tot eºti retrasã ºi muncitoare,
ai nevoie de un plus de acþiune în viaþa ta.
Zodiacul þigãnesc þi-l recomandã pe
nativul din Coroanã.
Moneda
(23
septembrie
-22
octombrie): Cei nãscuþi sub semnul
monedei sunt asemãnãtori gemenilor din
zodiacul nostru. Pentru cã þie îþi place mult
comunicarea, ai nevoie de un partener care
sã te asculte, chiar ºi atunci când toatã
lumea a renunþat. Cel mai bun amant
pentru nativele din Monedã sunt atenþii
nativi din Topor.
Cuþitul (23 octombrie – 21 noiembrie):
Agresivi ºi iuþi la mânie, cei nãscuþi sub
acest semn sunt foarte orgolioºi ºi
ãncãpãþânaþi. Dacã tu eºti adesea aiuritã, ai
nevoie de un partener stãpân pe el, care ºtie
ce vrea de la viaþã ºi ce îi place în dormitor.
Un bun amant pentru tine este nativul din
Stea.
Toporul (22 noiembrie – 21
decembrie): Pragmatici ºi cu o gândire
logicã, cei nãscuþi sub semnul Toporului se
pierd adesea în detalii ºi uitã scopul final.
Serioasã cum eºti, ai nevoie de o fire
aiuritã, care sã îþi dezvolte latura creativã.
În pat, vei deveni foarte pasionalã alãturi
de nãrãvaºa Cupã.
Potcoavã (22 decembrie – 20
ianuarie): Atunci când iubirea nu vine sau
este pierdutã pentru o vreme, potcoava se
adânceºte în muncã ºi asta îi aduce ºi mai
multã productivitate. În pat, potcoava are
nevoie de o iubire curatã, romanticã,
alãturi de un partener înþelegãtor, cum ar fi
pumnalul.

Într-o lume în care criticãm
spitalele din România ºi medicii ne
pleacã din þarã, în care mai degrabã
urâm decât sã ajutãm, o lume
nesigurã care uitã sã mai spunã
poveºti, un documentar extrem de
emoþionant vine sã ne aducã aminte
cã în România mai existã o realitate
nevãzutã, a oamenilor care ajutã ºi a
celor care reuºesc sã se ridice dintrun loc fãrã speranþã.
Filmul documentar ”Sã nu mor
în vis. Povestã romã despre
sãnãtate” spune o poveste
emoþionantã ºi ascunsã a României,
una care te opreºte în loc ºi-þi
readuce aminte cã se poate face mai
mult. Este acel film care, pentru
puþin timp, îþi opreºte graba, agitaþia
zilnicã în loc ºi te face sã te gândeºti
cã fiecare om are o poveste.

Raed Arafat, omul
spatele filmului

din

Puþini dintre cei care au fãcut
filmul documentar ºtiu cã-n spatele
lui se aflã ºi secretarul de stat Raed
Arafat. Deºi nu vrea sã notifice
implicarea sa în realizarea acestui
minunat documentar, Raed Arafat
ne-a dat câteva detalii importante.
”M-am implicat moral. În fiecare an,
când se fãcea recrutarea studenþilor,
am sprijinit acest proiect pentru cã e
o idee nobilã ºi corectã. Integrarea la
acest nivel a medicilor romi din
România a reuºit. Se gândeau sã-i
ºcolarizeze pentru brancardieri,
secretari, asistente, dar iatã cã au
ajuns medici, unii sunt în Germania
la specializare, sperãm sã se
întoarcã, ºi este dovada cã trebuie

fãcut mai mult pentru integrarea
romilor. Orice copil învaþã dacã are
aceastã ºansã. E un stereotip cã
romii nu vor sã înveþe. Sunt
comunitãþi extrem de izolate ºi

sãrace de unde au fost luaþi aceºti
copii ºi iatã cã au ajuns medici.
Sperãm sã se întoarcã în comunitãþi
sã le dea un exemplu celorlalþi”, a
spus secretarul de stat Raed Arafat.

Cele mai savuroase articole apãrute în 7 iunie 1993 în câteva cotidiene bucureºtene
Bãtaia negrului Nelson pãleºte
în comparaþie cu bandele de
rãufãcãtori care terorizau Iaºiul,
conform aceluiaºi cotidian:
“Îmbrãcaþi în haine de piele sau
înlocuitori, folosind lanþuri furate
din cimitire, bandele de skinheads româneºti încep sã
acþioneze dupã modelul vestic. Ei
luptã împotriva þiganilor ºi
arabilor. La Iaºi au apãrut primele
bande de skin-heads, “capeterase”. Încercînd sã imite pe cei din
occidcent, sînt îmbrãcaþi în haine

O soluþie la problema þigãneascã

Am avut patru þigani colegi de clasã de-a lungul scolii
generale. Doi dintre ei – frate ºi sorã – erau foarte sãraci, trãiau
în mahalaua de case – aducând cu ei mirosul specific – ºi erau
mereu puºi în ultima bancã. Jenicã ºi Anica s-au târâit alãturi
de noi pânã prin clasa VI-a. Învãþaserã sã citeascã cât de cât,
însã ºtiam cu toþii cum treceau dintr-un an într-altul. Jenicã a
dispãrut cu vreo doi ani înaintea surorii lui ºi-l mai vedeam
uneori cãrând gunoaie prin oraº. Anica era mai isteaþã ºi aduc
aminte cã semãna cu maica-sa pe care o ºtiu din vizitele la
ºcoalã. Nu-mi amintesc de probleme legate de ei, nu au bãtut ºi
nu erau bãtuþi de nimeni, erau firi blânde, însã erau izolaþi
printr-un acord tacit al tuturor, elevi ºi profesori. Dispariþia lor
mi-am imaginat-o cauzatã de contextul lor familial. Ceilalþi doi
þigani din clasã erau normali. Gabi ºi Petricã. Învãþau la fel de
bine sau de prost ca majoritatea, erau la fel de obraznici sau
cuminþi, jucau la fel de bine fotbal ca ceilalþi bãieþi. Stãteau la
blocuri normal, în cartiere normale. Am fost colegi pânã în
clasa a VIII-a ºi doar un liceu teoretic/ industrial m-a despãrþit
de ei. Diferenþele dintre ei erau de naturã socialã ºi culturalã.
Unii au avut contexte prielnice, alþii au avut mai puþin noroc.

din piele sau înlocuitori,
ornamentate cu þinte ºi lanþuri,
avînd în permanenþã sticle de
vodcã asupra lor. Ei acþioneazã în
special noaptea: opresc maºini,
cerceteazã actele pasagerilor,
cerînd uneori taxã de trecere.
Scopul principal al activitãþii este
curãþirea oraºului de þigani ºi
arabi. Armele sînt lanþuri furate
din cimitire, lucru ce alarmeazã ºi
indigneazã cetãþenii oraºului,
care-ºi
vãd
mormintele
profanate”.

Sper ca nu-i privesti
pe tigani de sus
Acum cateva zile,
trecand pe la Pasajul
Universitatii, imi atrage
atentia
un
mesaj
imprimat pe asfalt: Sunt
rom si am obosit sa fiu
calcat in picioare in
fiecare zi. Da-mi o
sansa.
Cunoaste-ma
inainte
sa
ma
judecMesajul face parte
dintr-o campanie mai
ampla SPER, ce lupta
impotriva discriminarii
romilor. Mi-am amintit
de el cand l-am vazut
aseara intr-o dezbatere pe, cred, primul candidat tigan la presedintie:
Constantin Ninel Potarca. Bineinteles ca nu are nici o sansa, dar candidatura
lui e un gest simbolic pentru romii care, iata, sunt acum reprezentati in cea
mai importanta competitie electorala.
Nu era genul de tigan educat, cu facultate, exemplul pe care-l dau multi
cand vine vorba de romi: da, dar uite ca sunt si unii care fac si dreg. Nu, era
tigan dintr-o familie de caldarari (parca), s-a ocupat o perioada cu vanzarea
de fier vechi si copiii lui au facut trei-patru clase. Omul vorbea simplu, pe
limba lui, despre problemele reale ale comunitatii de romi, despre obiceiuri,
familie, era rupt dintre ei si reprezentativ pentru o comunitate. Simplul fapt
ca il vedem la tv si e in cursa e un pas spre intelegerea si cunoasterea
comunitatii rome, precum si un bun exercitiu de democratie.
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Ieºiþi din “þigãnie”

Sã halim bine
Retete traditionale
tiganesti

O fundaþie din Oradea a construit 11
grãdiniþe pentru copiii romi, unde sunt
educaþi pãrinþii acestora
Cei care încearcã s-o transforme în
realitate sunt încã ºi mai puþini, dar hotãrâþi.
Sfidând prejudecata cã þiganii nu pot fi
civilizaþi, o mânã de români ºi romi ºi-au pus
laolaltã voinþa, experienþa ºi timpul, iar un
guvern european ºi o sumã considerabilã de
bani, pentru a ajuta sute de familii din aceastã
etnie sã se emancipeze, frãmântând cel mai
moale aluat: copiii. Reuºita e chiar mai mare,
cãci le sunt scoºi din ignoranþã ºi pãrinþii.

Raiul pruncilor

Ingrediente:
•80 g carnati oltenesti;
•100 g muschi tiganesc;
•70 g toba;
•150 g pulpa de porc;
•80 g carnati de porc;
•100 ml ulei;
•200 g ceapa;
•3 linguri bulion;
•100 ml vin;
•100 ml supa de oase;
•10 g patrunjel;
•Sare si piper dupa gust

Dicþionar româno-rrom
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
Socheres merundo – Ce mai sugi curvo
Dela draq – Dã-o dracu`
Has moro car – Mânca-mi-ai pula
Has cai mij – Mânca-mi-ai pizda
Ja draq care – Pleacã dracului acasã

Dimineaþã de dimineaþã, 40 de puradei ies
din cocioabele þigãneºti ale Ineului ºi se
îndreaptã spre staþia de autobuz, de unde sunt
duºi spre centrul comunei. Se întâmplã de
lunea pânã vinerea, dar puþini dintre ceilalþi
locuitori ai comunei îi vãd. Pentru ei, locul de
unde pornesc pruncii romilor e, de fapt,
“ultima staþie”, la marginea aºezãrii. Capãt de
lume.
Supravegheaþi de douã femei, copiii - toþi
curaþi ºi, ciudat, voioºi - urcã în autobuz. Când
intrã în grãdiniþa anume modernizatã pentru ei
salutã ºi îºi ocupã locurile în ordine. Dupã ce

educatoarele fac prezenþa ºi primesc o
gustare, care pentru unii rãmâne singura ori
cea mai bunã masã a zilei, urmeazã puþinã
joacã, iar apoi “programul”. Asistate de cele

douã femei, educatoarele îi învaþã sã se spele,
sã vorbeascã româneºte, sã deseneze, sã cânte,
sã facã cerculeþe ºi bastonaºe, ba pe cei mai
mãriºori ºi sã buchiseascã.

Ai dreptul sa spui ca
nu inchiriezi casa
unui tigan?

Oamenii care ne aratã cât de mult greºesc
cei care spun cã „þiganii nu muncesc”

Ilie Fieraru, Dan ªelaru ºi
Hagi Stoican sunt 3 romi care
au muncit din greu pentru aºi pune afacerile pe picioare
Hagi Stoican are 32 de
ani. S-a nãscut într-o
comunitate sãracã de romi
din satul Ocolna, judeþul
Dolj, o localitate aflatã în
sudul Câmpiei Române. De
mic i-a plãcut sã înveþe, chiar
dacã nu a mers la grãdiniþã,

iar în clasa I nu ºtia o boabã
de românã.
„În clasa I a trebuit sã
învãþ limba românã în loc de
noþiunile de bazã”, îºi
aminteºte Hagi. A fãcut apoi
ºcoala profesionalã din
comuna Amãrãºtii de Jos:
„La început colegii m-au
respins din cauza etniei, mã
jigneau. Un profesor i-a auzit
ºi le-a zis: <Faþã de voi

vorbeºte ºi mai civilizat, e
mai educat ºi vine mai
îngrijit>”. La finalul celor 4
ani, Hagi a luat ºi examenul
de Bacalaureat, lucru rar
întâlnit printre locuitorii din
Ocolna.
Familia sa a lucrat
dintotdeauna în agriculturã.
Tatãl sãu a fost tractorist, iar
el ºi fraþii sãi se ocupau de
cultivarea pepenilor (satul
Ocolna se aflã la numai 11
kilometri de Dãbuleni, zonã
faimoasã pentru pepeni).
Problema era însã cã fiecare
dintre membrii familiei avea
în arendã câte o bucãþicã micã
de teren, aºa cã nu aveau
putere sã se impunã pe piaþã.
Însã cu ajutorul unei finanþãri
primite din partea guvernului
elveþian prin intermediul
proiectului Zefir, Hagi, cei 3
fraþi ai sãi ºi tatãl lor, Costel
Stoican, au înfiinþat o
cooperativã,
iar
acum
lucreazã pãmântul împreunã.
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Este dreptul suveran al
proprietarului de a decide cui
inchiriaza, de a selecta chiriasul
pe orice fel de criterii”, sustine
europarlamentarul PDL Sebastian
Bodu intr-o scrisoare deschisa
adresata presedintelui Consiliului
National pentru Combaterea
Discriminarilor
(CNCD).
Scrisoarea vine in contextul in
care CNCD a lansat in dezbatere
publica proiectul de modificare a
unei ordonante prin care stabileste
ca “refuzul de a vinde sau de a
inchiria un teren sau imobil cu
destinatie de locuinta” constituie
contraventie cand se face in mod
discriminatoriu fata de o persoana
de o anumita rasa, nationalitate,
etnie, religie, categorie sociala,
varsta, sex sau orientare sexuala.
“Eu regret ca domnul Sebastian
Bodu,
in
calitate
de
europarlamentar, nu cunoaste
directivele europene si nu
interpreteaza corect legea”, a
declarat presedintele CNCD,
Csaba Asztalos.
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Actualitate

Pentru un bãieþel de etnie romã,
faptul cã a reuºit sã fie admis la
Academia de Poliþie a însemnat
un vis împlinit

Cuzin Toma - de la miner ºi
shaormar, la Firicel din “Las
Fierbinþi”

Cuzin Toma este cunoscut mai ales pentru rolul lui
Firicel din “Las Fierbinti”, prietenul cel mai bun al lui
Celentano, personaj interpretat de Adrian Vancica. Pana
sa ajunga in “Las Fierbinti” a trecut prin multe, putem
spune chiar ca unii nu experimenteaza intr-o viata ceea
ce a trait Cuzin Toma in cativa ani. Este actor si a jucat
pana acum in peste 50 de productii, dar pana sa devina
actor a fost miner, paznic, dansator si a lucrat si intr-o
shaormerie. Televiziunea te face popular, cunoscut.
Daca mai ai si norocul sa apari intr-un serial cum este
“Las Fierbinti”, atunci trebuie sa stii ca vor face
oamenii poze cu tine pe strada. (...) Am terminat liceu
cu profil industrial in 1995. Ba chiar sectia electromecanica, reparatie si intretinere utilaj minier. Cum
suna asta?!:) Am lucrat un an si cateva luni acolo.In
perioada aia se faceau disponibilizari in masa, somaj in
masa, se inchidea tot. Si singurul loc in care te mai
puteai angaja era mina, desi trebuia sa ai pile.

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Valer Tudor

Se eliminã parazitismul
social. La Satu Mare, asistaþii
social muncesc

Primãria Municipiului Satu Mare prin
Serviciul Public de Asistenþã Socialã continuã
sã desfãºoare acþiuni de muncã în folosul
comunitãþii cu acele persoane care beneficiazã
de ajutoare sociale ºi sunt apte de muncã.
Astfel,zece asistaþi social au desfãºurat o
acþiune de igienziare a zonei de lângã fostul
stadion “Unio”. Timp de cinci ore, persoanele
au adunat deºeurile ºi resturile menajere de pe
domeniul public, iar la finalul acþiunii, deºeurile
au fost ridicate de operatorul de salubritate.
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Din Targu-Jiu,
cartierul Meteor,
Radu
Hoatiu
Istrate
este
singurul baietel de
etnie roma, care
merge la facultate,
si nu la orice
facultate. Acesta a
fost admis la
Academia
de
Politie “Alexandru
Ioan Cuza”. Ba mai mult, el este printre putinii care la varsta de 18 ani
nu este inca casatoriti. Tot ce isi doreste el este, sa munceasca mult pentru
visul sau implinit. In urma examenului la Academia la care Horatiu a fost
admis, parintii i-au organizat acestuia o petrecere, pentru a ii recunoaste
meritele. Horatiu este inscirs la Ordine si Siguranta Publica, ocupand
locul al cincilea pe lista celor care au fost admisi pe locurile dedicate
persoanelor de etnie roma, cu media 6,80. Datorita faptului ca a reusit sa
intre la aceasta facultate, Horatiu spune ca este sigur ca daca munceste si
trece cu bine peste anii ce vor urma, va reusi sa faca ceva maret pentru
viitorul sau. Ba mai mult, el este singurul din cartier care a reusit sa ia
Bacalaureatul din prima si care a ales sa urmeze o facultate, insa totul se
datoreaza muncii grele pe care a depus-o prin orele suplimentare pe care
le lua si increderii pe care profesorii i-au oferit-o de-a lungul anului
scolar. Radu Horatiu a mai povestit ca in examenul de Bacalaureat a luat
7,93, deoarece era preocupat sa invete pentru examenul de la academie.
Ba mai mult, el isi doreste sa isi motiveze semenii, ca si acestia sa isi
aleaga un drum in viata care sa le asigure un trai bun, deoarece si ei pot
face aceste lucru daca vor cu adevarat.

Adrian Buºu

Bogdan Matei

Vrãjeli...
adevãrate!
La fel ca Ghiþã Pristanda, unul dintre personajele
piesei de teatru „O scrisoare pierdutã” de Ion Luca
Caragiale, ºi oamenii deputatului Cristian Buican au
„umflat” de patru ori în comunicatele oficiale numãrul
manifestanþilor care au participat la „protesul”
organizat de PNL Vâlcea, luni, 20 noiembrie.
Personajul Pristanda este celebru prin faimoasa sa
numãrare a celor 44 de steaguri (care de fapt erau 11),
similar cu personajul Buican care, în anul 2017, a
numãrat 900 de liberali, când, de fapt, erau maxim
250 de persoane. Mulþi membri care au participat la
manifestaþii ne-au declarat, sub protecþia
anonimatului, cã au fost ameninþaþi cã, dacã nu vor
veni la miting, vor fi aspru pedepsiþi, riscând
excluderea din partid.

Se aude cã ipochimenul de Milorad Cumpãnãºoiu,
directorul Direcþiei Minerit din cadrul CET Govora,
are un „înger pãzitor” în conducerea societãþii care
închide ochii la activitãþile ilicite ale „mafiei
cãrbunelui” de la Berbeºti-Alunu, patronatã de mai
mulþi ani de imperturbabilul Cumpãnãºoiu. Poate ar fi
mai bine dacã Parchetul, Poliþia ºi DNA ar cerceta în
detaliu acest caz

În cele aproape 6 luni de când este prefect, Florian
Marin poate fi dat ca exemplu pozitiv în ceea ce
priveºte transparenþa instituþionalã ºi excelenta relaþie
pe care o are cu presa. Spre exemplu, la toate ºedinþele
sau întâlnirile publice cu factori de decizie, prefectul
Marin invitã reprezentanþii presei sã punã întrebãri
sau sã cearã lãmuriri de la toþi directorii implicaþi,
lucru care nu l-au fãcut prefecþii anteriori.

Romeo Rãdulescu

Victor Popescu

Obiceiuri stranii: “Vasilca”, un colind
preluat de flãcãii din sudul þãrii de la
þiganii robi

O altfel de þigancã

Una dintre tradiþiile de Anul Nou din zona de
munte a judeþului Buzãu se numeºte ”Vasilca”. Cete
de tineri merg cu o pãpuºã împodobitã cu cercei ºi
mãrgele sã colinde barbaþi neînsuraþi, pentru a ºle
duce norocul în casã. Obiceiul a fost preluat de la
þiganii care pe vremuri împodobeau un cap de porc
cu mãrgele, cercei, voal de mireasã, îl puneau pe o
tavã, apoi plecau cu el la colindat. Vasilca sau
Vasâlca, aºa cum mai este cunoscut în anumite pãrþi,
este un colind derivat din obiceiurile robilor þigani,
din Muntenia, Oltenia ºi Dobrogea. Unii îl pãstreazã
ºi acum în varianta sa initialã, care are ca recuzitã o
cãpãþânã de porc pusã pe o tavã ºi împodobitã cu
flori de hârtie ºi alte diverse ornamente.

Irina Copoþ are 20 de
ani ºi este þigancã din zona
Tãbãcari, din cartierul
Humuleºti. ºi se mândreºte
cu
asta.
Frumoasã,
deºteaptã, ambiþioasã, cu o
voce de sopranã, Irina se
luptã de mai mulþi ani cu
mentalitãþile vechi ale
etnieie sale, dar ºi cu
cutumele comunitãþii din
care face parte. A reuºit sã
le învingã. Logoditã pe
când avea numai 13 ani,
Irina
s-a
împotrivit
cãsãtoriei ºi, deci, tradiþiilor
neamului sãu. A ales sã-ºi
urmeze visul de a învãþa ºi de a-ºi face un viitor în viaþã. Acum este elevã în clasa a IXa la Liceul Tehnologic ”Arhimandrit Chiriac Nicolau” din Vânãtori Neamþ.Povestea
mea este minunatã! Îmi doresc ca Dumnezeu sã fi scris povestea vieþii mele ºi sã pot
îndeplini planul Lui. De mic copil, mi-am dorit foarte mult sã fiu o binecuvântare
pentru alþii. Chiar dacã nu mi-a ieºit mereu, mi-am dorit mult sã ofer. Dacã e un lucru
care m-a marcat ºi care îmi dã speranþe cã Dumnezeu mã vrea pe acest pãmânt este
atunci când eram în pântecele mamei mele. Mama mi-a povestit cã tatãl meu i-a dat
bani pentru avort. Nu m-a vrut. Mama s-a dus la spital ºi i s-a fãcut o injecþie.

