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Ar fi trebuit
sa ma
obisnuiesc

pana acum cu prostii, dar n-am reusit,
imi cer scuze. Meseria mea imi cere sa
scriu mult online, acolo unde oricine are
puls poate sa comenteze ce-i trece prin
tartacuta. Se pare ca, in ciuda
retardului, multi nimeresc tastele. Sigur,
nu toti gasesc cratimele si spatiile, dar
gasesc literele, din pacate. Alfabetizarea
cu forta are efecte adverse.Cei care
traiesc numai ca sa te ocarasca, sa li se
umfle venele zburlindu-se pe internet
(in anonimat, desigur), sunt o patura
sociala din ce in ce mai groasa . Pentru
ceea ce scriu, mi se ofera mult mai putin
decat stiu eu ca valorez. N-am cerut
niciodata sume mari, gogonate,
nerealiste, mai ales ca stiu ca presa e la
perfuzii, deci nu abuzez de conturile

nimanui  la  primari.  Nu scriu asta aici
ca sa-mi plang (sau sa-mi planga
altcineva) de mila, 

Oamenii sunt fie vagoane, fie
locomotive. Aparent, ai zice ca
sunt de invidiat locomotivele,

dar nu e chiar asa. Locomotivele duc, in
general, tot greul, grijile, raspunderea.
Chiar daca esti vagon politicos si curat
si nu scartai, vei ramane vesnic un
element care depinde de ceva .Voi cum
va simtiti, vagoane sau locomotive? Ca
sa fiu sincer, eu  ma simt locomotiva,
dar simt si provizoratul. suplimenteaza
garniturile, ii pun astia piese mai multe
si-l avanseaza in functie, eu nu sunt
locomotiva de ocazie.. Uneori, un
vagon trist, de mocanita. Traim vremuri
ciudate, despuiate, incerte.

Alexandru Diamant



Fetita de doar 3 saptamâni ramâne la
fosta groapa de gunoi...momentan!

Reprezentantii Protectiei Copilului Bistrita
au fost pe strada Zavoaie sa vada situatia
minorilor de acolo. Romii au refuzat ajutorul
oferit de acestia, asa ca momentan copiii
ramân sa se joace tot pe terenul fostei gropi
de gunoi.

Pe strada Zavoaie, între fosta groapa de gunoi si
râul Bistrita sunt amplasate 7 corturi în care locuiesc
aproape 20 de copii, majoritatea minori, mezina fiind
o fetita de doar 3 saptamâni. Mai multe despre ei
puteti Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Bistrita - Nasaud au fost
în vizita pentru a vedea ce pot face. „Am fost acolo si
am luat datele lor. Am gasit 13 adulti si 16 copii.
Majoritatea sunt din Sarata 151, Viisoara, Nasaud,
Floresti si sunt si trei persoane adulte din alte judete,
dar sunt în concubinaj cu femei de la noi din judet", a
declarat pentru Bistriþeanul.ro, Teodor Sângeorzan din
cadrul DGASPC BN. Mamelor le-a fost oferita sansa
de a se caza în centru maternal împreuna cu copiii,
macar pe perioada iernii, însa acestea au refuzat.

„Nu au vrut sa vina în centrul maternal. Nu
accepta ajutorul acesta. Mi-au spus ca vine lumea si le
mai aduce cadouri la copii, sau îi mai ajuta cu una,
alta. Nu vor sa plece doar ele, cu copiii mici. Mi-au
spus ca au dosare întocmite pentru locuinte sociale
doar ca înca asteapta," a mai adaugat Sângeorzan.

Soferi, suntem terorizati de agentii de
circulatie

Lumea justitiei solutioneaza plangerile contra
proceselor-verbale de constatare a contraventiilor
rutiere. Ca si cum nu ar fi suficient, destui politisti
abuzeaza de uniforma si forteaza mâna soferilor, care,
de teama unor amenzi uriase, prefera în dese rânduri sa
fie „atenti" cu organul. La mijlocul acestei luni vom
avea noi reguli pe care trebuie sa le învatam rapid, ca
sa nu fim nevoiti sa vindem masina sau casa pentru a
plati amenzile. Cel mai rasist judet din România este
Vâlcea, cu politisti fitosi, care fac cele mai mari
abuzuri,  si considera ca soferi romii sunt infractori,
dar nedovediti, romi cu un caazier  care exista numai
în imaginatia lui. Un judet cu politisti care te opresc
fara vreun motiv, apoi te ia la înjuraturi, iar daca ai
ghinionul ca prin apropiere sa fie gura-casca, acestia

bat din palme si încurajeaza politistul.

Pe scurt
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„La spital, o tânara
asistenta îi citeste o
poveste unei fetite de cinci
ani de etnie roma. A venit
cu o carte, a întrebat-o pe
mama daca stie sa
citeasca. Nu stie!"

O fotografie instantanee,
surprinsa de o mama într-un spital
de pediatrie din Capitala, a
impresionat românii, aratând ca
într-o tara în care toate par a fi pe
dos, macar umanitatea nu a murit!
În numai câteva ore de la postarea
pe o retea de socializare, imaginea
a devenit virala în mediul virtual.

În cifre: în numai o ora de la
postarea pe Facebook, imaginea a
adunat peste 2.000 de Like-uri si
circa o mie de distribuiri. Fara

îndoiala, dincolo de masuratori si
cuantificari de orice fel, fie ele si
virtuale,fotografia poate fi
considerata, fara doar si poate,
„Fotografia Zilei de 16 noiembrie
2018"!

Cum numai o mama poate
simti. Mama unui alt
pacient

Mama unui baietel internat la
rândul lui la Spitalul Clinic de
Urgenta pentru Copii „Grigore
Alexandrescu" din Capitala,
Tincuta Apateanu, fondatoarea
unei asociatii care militeaza pentru
drepturile egale ale copiilor la
Educatie,  a surprins un cadru rar
întâlnit în unitatile medicale din
România, despre care auzim în
ultima vreme numai de rau.

Cu trei ani înainte ca Jesee
Owens, atletul negru, sa-l
umileasca pe Hitler chiar la
Berlin, cucerind patru medalii la
Jocurile Olimpice menite sa
demonstreze superioritatea rasei
ariene, Johann Trollmann, un
boxer cu origini rome, s-a
încumetat sa înfrunte Reich-ul.

Nascut pe la 1907, baiatul
fusese, de mic, pasionat de box.
La 20 de ani cucerise aproape tot
ce se putea cuceri în Hannoverul
natal si prin împrejurimi, dar
tragea dupa el o tinichea: era
tigan. Cel de-la Treilea Reich
începea sa-si arate coltii în
Germania, Johann nu era un
boxer "conventional", venea cu
un stil aparte: se impunea mai
mult prin agilitate decât prin
forta, excela la jocul de picioare,
extrem de rapid. Nemtii nu-l
haleau, nu putea sa-i reprezinte
un astfel de personaj, desi era
campion, avea sa fie "uitat"
pentru Jocurile Olimpice din
1928. Dar Trollmann îsi vedea de

treaba. Pe 9 iunie 1933
încruciseaza manusile cu Adolf
Witt, arian, în finala
"semigreilor". "Rukeli", cum e
poreclit si stiut de lumea boxului,
îi cara la pumni cu nemiluita.
Meciul e oprit fara un motiv
anume. Din tribune, publicul
tipa. Organizatorii nu au ce face
si îi acorda titlul de "Campion
National". Il retrag o saptamâna
mai tîrziu: "Stilul sau nu

cadreaza cu normele germane",
vine comunicatul, dar e clar ca
adevarul e altul: un tigan nu
putea fi numarul 1 în noua
orânduire.

Germanii fac rost de alta
finala, pe 21 iulie. "Rukeli"
primeste instructiuni: sa o lase
mai moale, sa termine cu a mai
dansa ca un tigan, sa lupte
precum un german autentic.
Atunci urla: "Vreti un arian:

Uitati un arian!" Intra în ring uns,
din cap-n picioare, cu faina, parul
e vopsit blond. Se aseaza în
centru, nu se misca. Primeste
pumni, rezista la cinci atacuri,
fara a riposta, apoi lesina, a
relatat Partida Romilor Pro-
Europa. E finalul carierei sale.
Este sterilizat - precum alti multi
tigani din Germania. Divorteaza,
pentru a nu-si pune în pericol si
mai mult familia.  Spre a scapa
de persecutie, se înroleaza în
Wehrmacht, în 1939. Nu rezista
mult pe front, din cauza
presiunilor constante. În 1942 e
dat afara, urmarit de Gestapo,
torturat si trimis într-un lagar de
concentrare, la Neuengamme.
Aici, sefii îl obliga sa boxeze,
pentru a-i distra. Ajunge fata în
fata cu un "kapo", Emil
Cornelius, pe care îl bate de-l
îndoaie. Când îsi revine,
prizonierul cu ceva
responsabilitati, ia un par si-l
omoara pe Trollmann în fata
celorlalti detinuti…

Povestea din spatele fotografiei
care a impresionat România!

Ce simbolizeaza, de fapt, salbele
tiganesti? Unde îsi fac tiganii banutii
de aur si câte monede se pun în salba
unei fete considerata o „partida buna"

Vestitele salbe tiganesti au origini românesti, spun
reprezentantii romilor, însa în jurul lor au ajuns sa se
construiasca, în timp, adevarate povesti de viata. Fetele
de maritat, de exemplu, pot intra într-o familie buna
doar daca au o salba corespunzatoare.

Obiceiul salbelor este împrumutat de romi de la
români, însa a devenit în timp unul dintre simbolurile
etniei. „E un obicei pe care romii l-au împrumutat din
zona Banatului, de la românii banateni. E o solutie pe
care au adoptat-o pentru ca, fiind nomazi, aveau nevoie
sa-si investeasca banii în ceva de valoare, însa nu
puteau investi în lucruri care sa fie greu sau imposibil
de transportat", povesteste Dorin Cioaba, regele
international al romilor.    A fost doar începutul pentru
obiectul de podoaba care a devenit o adevarata marca a
comunitatii. Si astazi, aurul este principala avutie a
romilor, si se considera ca esti bogat în functie de aurul
pe care îl detii, nu de celelalte proprietati sau obiecte
chiar daca acestea, de multe ori, depasesc aurul ca
valoare.    De la primele salbe, ale nomazilor, lasate
mostenire, a aparut salba pentru fetele de maritat, la
început formata dintr-un singur banut si apoi din tot
mai multi. În zilele noastre, s-a ajuns pâna la a se
negocia numarul banutilor din salba, pentru ca o
fata sa ajunga într-o familie cât mai înstarita. Pentru
a fi considerata „din familie buna", salba fetei
trebuie sa aiba cel putin 30 de banuti de aur.
Exista atât salbe „de zi", cu 3-5 monede, cât si salbe
„de ocazie", cu banuti mai multi, iar fetele le mai
poarta si împletite în par.     Vânate de comunisti
Salbele de aur le-au adus, însa, romilor si probleme.

Povestea boxerului de etnie romã trimis
la exterminare pentru cã ºi-a bãtut joc
de Hitler: „Vrei un arian?! Îþi arãt eu!"
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Sunt invatatoare la O scoala cu copii
romii din Romania si am paduchi!!! Da,
am "câtiva" paduchi, vreo 2-3, asa se
scuza lumea in 2018, si nu mi-e rusine!
Am eu si poate alte câteva sute de elevi si
parinti din Valcea . Si nu este prima data,
este a 2-a oara.

Si câtiva dintre elevii mei au, asa ca
probabil ne-am dat paduchii între noi
pentru ca haina mea sta lânga a lor, iar din
când in când ii sarut pe frunte si ii iau in
brate, asa cum s-a întâmplat azi. Firele
mele de par se întâlnesc cu ale lor
si...gata, saltul s-a produs, au schimbat
scalpul!

Este momentul sa renuntam la
prejudecati fata de copii romii si sa ne
purtam ca niste oameni maturi. Nu pot sa
mai aud ca paduchii sunt o rusine si ca
purtatorii ar trebui arsi pe rug in piata
publica!!!

Va rog din suflet sa le spuneti acasa
copiilor ca paduchii nu mai sunt o rusine,
ca oricine poate lua si ca nu ar trebui sa
rada de colegii lor romii la scoala

Le rog si pe colegele mele sa
vorbeasca deschis cu copiii si sa le
explice realitatea. Le puteti spune ca si

doamna invatatoare. Preda cu tableta, face
inca un master si se da cu parfum, deci nu
este nespalata sau proasta!

Sunt învãþãtoare la
romi ºi-mi place

Documentele pe care le
publicam aici surprind
primele manifestari politice
ale tiganilor din România.
Acestea au avut loc în
Transilvania, în prima
jumatate a anului 1919, când
tiganii au demonstrat o
anumita constiinta etnica,
organizându-se si exprimând
deziderate proprii, cu caracter
social si etnic1 . Prima
manifestare de acest fel a fost
adunarea judeteana a tiganilor
din Târnava Mare,
desfasurata la Rupea, în 16
ianuarie 1919 st. n. Au urmat
adunarile din aprilie 1919 din
mai multe localitati
transilvanene: Iclodul Mare
(judetul Solnoc-Dobâca),
Cris, Seica Mare si Mosna
(judetul Târnava Mare), Ucea
de Jos (judetul Fagaras),
Talmacel si Avrig (judetul

Sibiu), Blajel, Velt si
Dumbraveni (judetul Târnava
Mica). Pentru fiecare dintre
localitatile sus-mentionate
dispunem de memorii sau
credentionale emise de
adunarile tiganilor sau de
autoritatile locale.
Presupunem ca au mai existat
alte patru adunari tiganesti în
localitatile Sorostin (judetul
Sibiu), Apold, Copsa Mare si
Soala (judetul Târnava Mare),
întrucât gasim numele
reprezentantilor tigani din
aceste localitati în tabelul
nominal cu participantii la
adunarea generala de la
Dumbraveni. Cel mai
probabil, aceste adunari locale
au avut loc între 25 si 27
aprilie. La 25 aprilie au avut
loc adunarile din Ucea de Jos,
Seica Mare si Iclodu Mare, la
26 aprilie cele din Mosna

Blajel si Velt, iar pentru 27
aprilie avem un credentional
eliberat de biserica din Cris
reprezentantului adunarii
locale tiganesti. În afara
acestora exista alte trei adunari
nedatate, la Talmacel, Avrig si

Dumbraveni, despre care
presupunem ca au avut loc în
ziua de 26 aprilie. Momentul
culminant a fost constituit de
„Adunarea Nationala
Tiganeasca" de la Dumbraveni
din 27 aprilie 1919..

Sarutul negrului si Pippi Sosetica în
impas

Ti-am tot asteptat nerabdator raspunsul, care însa nu
a venit, nici dupa limita celor doua saptamîni stabilite,
nici dupa aia. Asa ca voi continua tot eu, povestindu-ti
cîte ceva despre refugiatii arabi din vecini, asa cum ti-am
promis data trecuta.

Acestia stau pe strada alaturata, la circa 200 de metri
distanta, într-un bloc cu un singur etaj. Cînd orasul a
hotarît ca o parte din miile de refugiati primiti la
Düsseldorf sa fie plasata acolo, viitorii vecini au
protestat: „Da, da, sa vina refugiatii, dar nu exact aici
lînga noi, ci ceva mai departe, asa la vreo zece, douazeci
de kilometri, dincolo de autostrada, în afara orasului,
unde e loc cît cuprinde. S-au facut întruniri democratice
la primaria cartierului, la care au luat parte primarul
cartierului, politicieni din partidele de conducere si
cetatenii protestatari care si-au exprimat bucuria de a-i
primi pe refugiati, dar nu la ei, ci într-un spatiu mult mai
generos, în afara orasului. Primarul a dat aprobator din
cap, ascultînd si notîndu-si atent argumentele cetatenilor,
apoi, dupa doua luni, au început lucrarile de constructie
ale locuintelor pentru refugiati, exact acolo unde
fusesera initial planificate.

Acasa, pe drum. 4 ani teleleu

„Sunt entuziasmat de aceasta carte. O consider un
document teribil de impresionant si-o opera de arta
admirabila. Elena si Cosmin sînt eroii mei. Rareori am
admirat, am respectat si-am invidiat mai mult pe cineva.
Spre deosebire de noi toti, visatori si exploratori de birou, ei
au avut curajul sa renunte la o viata comoda, cu salarii mari
si cariera asigurata, ca sa plece într-o aventura pe care noi,
ceilalti, nu ne-o putem imagina decît în romane sau în filme.
Viata lor de-a lungul ultimilor ani, cînd au luat-o teleleu prin
lume într-o rulota de cinci metri patrati, în care-au trait, s-au
iubit, au scris, au fotografiat si-au suferit împreuna, ni se
pare o fantastica fictiune, cînd în realitate noi sîntem cei
fictivi. Elena si Cosmin au plecat în cautarea «vietii care se
vietuieste» si-a omului real, care se reveleaza nu în lumea
standardizata si domesticita în care traim noi, consumatorii
de cultura, ci în saracie crunta, în case darapanate, în
violenta incredibila, în comunitati uitate de Dumnezeu, în
puscarii si-n ghetouri. Cei doi au baut peturi de bere cot la
cot cu oamenii întîlniti, au povestit cu ei, uneori despre
omoruri si tîlharii, au luat purici si paduchi de la ei. Au trait
la fel ca ei, uneori mai rau, impregnîndu-se de damful
umanitatii reale. Vorbim adesea de «România profunda»
fara sa avem habar despre ce vorbim. Prin cartea celor doi
ajungem sa masuram aceasta profunzime.

Ura îmi vine natural. Nu fac
discriminari. Urasc tot. Urasc barbatii
(ca-s misogini), femeile (ca-s proaste),
homosexualii (mai mult decît
lesbienele), copiii (altora), parintii (las'
ca stiu eu mai bine cum e cu parenting-
ul), tinerii (cum învatam eu pe vremea
mea si cum e acum…), batrînii (îi cauta
moartea pe-acasa si ei ne încurca toate
treburile), romii, ungurii (strainii-n
general), dar si românii (mai ales pe aia
plecati în strainatate), veganii (eu nu
pot decît cu carne), slabii, dar si grasii,
ateii, dar si credinciosii de orice fel (în
special musulmanii), pe oricine cîstiga
mai mult decît mine (ca sigur fac ei
ceva necurat), dar si pe cei care cîstiga
mai putin. Cu toata tehnologia la

degetul mic, e atît de usor. În pauza de
masa, citesc stirile cele mai recente,
bîrfesc cu colegii si-mi postez opiniile
pe Facebook. Vorbeam cu un prieten si
mi-a zis ca sînt exhibitionista. Dar eu
admir oamenii sinceri, stii? Am citit un
studiu si onestitatea era printre cele mai
pretuite valori ale românilor. Nu-mi
plac oamenii falsi. E important sa spui
ce crezi. Sinceritatea e foarte
importanta în ziua de azi, la fel si
libertatea de exprimare. Pe aia nu mi-o
poate lua nimeni. Sînt foarte
vehementa în privinta asta. Nu mai
sîntem în comunism, n-am de ce sa-mi
pun bariere si tu nu poti sa ma
cenzurezi. Vreau sa exprim public ceea
ce cred. E dreptul meu.

Documente de arhiva despre adunarile tiganilor din Transilvania din anul 1919

Sunt eu hater?
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Aproape jumatate din copiii din
România erau expusi, anul
trecut, riscului saraciei si
excluziunii sociale, cel mai înalt
procent din rândul statelor
membre ale Uniunii Europene, si
aproape dublu fata de media de
26,4% înregistrata la nivelul UE.

Asa arata datele publicate luni de
Eurostat.De cealalta parte, tarile UE unde
copiii sunt cel mai putin expusi riscului
saraciei si excluziunii sociale sunt
Danemarca (13,8%), Finlanda (14,7%),
Slovenia (14,9%) si Cehia (17,4%).
Conform datelor Eurostat, în anul 2016,
aproximativ 24,8 milioane de copii cu
vârsta cuprinsa între 0 si 17 ani din UE
erau expusi riscului saraciei si
excluziunii sociale. În România, anul
trecut un numar de aproximativ 1,8
milioane de copii erau expusi acestui
risc, mai multi decât cei 1,6 milioane de
copii din Polonia aflati într-o situatie
similara, noteaza digi24.ro.   Potrivit
sursei citate, în perioada 2010-2016, la

nivelul Uniunii Europene, proportia
co“excluziunii sociale a scazut de la
27,5% în 2010 pâna la 26,4% în 2016. În
rândul statelor membre s-au înregistrat
evolutii contrastante.   Ce s-a întâmplat în
România   Statisticile arata ca, în câteva
state membre, inclusiv în România,
proportia copiilor expusi riscului saraciei
si excluziunii sociale a crescut între 2010
si 2016. Cele mai mari cresteri au fost
înregistrate în Grecia, de la 28,7% în

2010 pâna la 37,5% în 2016, adica o
crestere de 8,8 puncte procentuale si
Cipru, crestere de 7,8 puncte
procentuale, urmate de Suedia, crestere
de 5,4 puncte procentuale, si Italia,
crestere de 1,1 puncte procentuale.   În
România, proportia copiilor expusi
riscului saraciei si excluziunii sociale a
crescut de la 48,1% în 2010 pâna la
49,2% în 2016, adica un avans de 1,1
puncte procentuale.

Oamenii pe care îi dispretuim

Cei care au pareri diferite de ale noastre. Cei care se
uita la alte televiziuni si la alte emisiuni decît cele care ne
plac noua. Cei care posteaza pe Facebook alte citate, alte
poze, alte mesaje decît cele pe care le consideram noi
interesante. Cei care îsi mobileaza casele altfel decît o
facem noi. Cei care asculta alte muzici decît cele care ne
fac pe noi sa vibram. Cei care vorbesc mai îngrijit decît
noi. Cei care vorbesc mai dezlî-nat decît noi. Cei care se
spala pe dinti mai des decît noi. Cei care se spala pe dinti
mai rar decît noi. Cei care manînca mezeluri. Cei care
cred ca mezelurile sînt otrava. Cei care îsi vaccineaza
copiii. Cei care cred ca vaccinul e bratul înarmat al unei
forte malefice. Cei care fumeaza. Cei care nu mai
fumeaza. Cei care n-au fumat niciodata. Cei care dau de
mîncare cîinilor de pe strazi. Cei care cheama hingherii.
Cei care dau spaga pentru ca „altfel nu obtii nimic". Cei
care nu dau spaga nici în ruptul capului. Cei care merg la
serviciu cu bicicleta. Cei care merg cu masina pîna la
magazinul de la coltul strazii pe care locuiesc. Cei care
ies în strada sa protesteze. Cei care cred ca aia care
protesteaza sînt manipulati, prosti, tradatori.

Slobozia, partea de mijloc

Pentru cine este interesat de lumea în sepia - cea care
vorbeste înca pentru cine vrea, pentru cine trebuie sa o
asculte - minunatele fotografii ale lui Costica Axinte,
fotograful din Slobozia cu forta de Ulise al lui Joyce care
l-a citit bine pe cel al lui Homer, cum bine ne învata
profesorii buni de literatura comparata si universala, acele
fotografii minunate, care rezista mai ales prin Povestea pe
care o spun, acele fotografii sînt, pentru memoria unui oras
cu chipul complet schimbat sub comunism, cu adevarat
niste „obiecte gasite", cum zice Susan Sontag în cartea ei
despre fotografie. Ele „beneficiaza simultan de prestigiul
artei si de magia realului. Sînt nori ai fanteziei si bulgari de
informatie." Receptarea extraordinara, meritata pe deplin,
a acestei comori prea mult timp ascunse sta marturie pentru
forta acestor „obiecte gasite". Din afirmatia imensei
teoreticiene, eseiste americane ramîne însa o suspendare.
Se vede, pe drept cuvînt, imprevizibilul, descoperirea
iluminatoare, binele care iese deasupra. Sta însa putin
ascuns motorul acestei actiuni. Ca sa fie „gasit", asa cum
ne învata criticul, comparatistul si teoreticianul american
de origine româna Matei Calinescu, acel obiect trebuie
(re)gasit. Întocmai precum o carte nu e niciodata doar citita
(la propriu, decît daca nu vrei s-o mai deschizi si a doua
oara), ci (re)citita. Nu exista lectura fara relectura.

Jumatate dintre copiii din România, expusi saraciei si excluderii sociale

Nu conteaza ceea ce privim,
conteaza ceea ce vedem. Nu conteaza
ceea ce auzim, conteaza ceea ce
ascultam.....si cum multi doar privesc si
aud ne miram de ce se plang ca nu se
afla in locul potrivit.  suntem toti singuri
sau in cautarea unei relatii.Multi dintre
noi au nevoie de urechi care sa le asculte
povestea vietii sau de ochi care sa le
inteleaga tristetea din spatele
zambetului. Sa iubesc a doua oara nu
inseamna neaparat sa iubesti un singur
om, inseamna si sa regasesti in tine

puterea de a iubi viata si oamenii din
jurul tau,sa regasesti puterea si speranta
de a merge mai departe chiar si atunci
cand simti ca totul in jurul tau se
prabuseste. ..Asta este un alt inteles:Sa
iubesti a doua oara! Ptr cei care înca nu
au inteles si nu vor sa inteleaga cine
suntem usa e deschisa,sunteti liberi sa
plecati acolo unde gasiti ceea ce vreti
voi.Ne setam propriile scopuri si ne
determinam propriile miscari prin viata
chiar daca foarte rar suntem constienti
de scopurile alese.

Nu conteazã ce privim, conteazã ce vedem

În anul 1847, compozitorul si
pianistul Franz Liszt se afla în
turneu în Moldova. La o întâlnire
avuta cu boierii moldoveni, a
improvizat un mars unguresc, pe
care Barbu Lautaru l-a reprodus cu
usurinta, impresionându-l pe Liszt.

Barbu Lautaru, pe numele sau real Vasile
Barbu, s-a nascut la Iasi în anul 1780. Acesta
provenea dintr-o familie de moldoveni
lautari, devenind la rândul sau un cântaret a
carui faima a dainuit pâna în zilele noastre.
Fiind staroste al lautarilor din Moldova,
Barbu Lautaru a fost unul dintre cei mai
cunoscuti cântareti de muzica populara din
România, având o contributie importanta în
formarea si îmbogatirea muzicii populare de
tip lautaresc. Acesta a avut mai multe turnee
în tarile române, însa una dintre marile sale
realizari este faptul ca a reusit sa-l
impresioneze cu muzica sa pâna si pe
compozitorul austriac Franz Liszt. Întâlnirea
dintre cei doi a avut loc în anul 1847, când
cunoscutul compozitor si pianist se afla în
turneu prin Moldova. „Dupa acestea Liszt
fiind invitat seara la boierul Alecu Bals,
acesta chema si taraful de lautari al lui
Barbu, spre a arata lui Liszt ce soi de musica

era obicinuit în Moldova. În ziarul francez
<> sub directia lui Marcelin, Paris 1874, nr.
48 din 28 Noembrie, gasim urmatoarea
descriere interesanta despre impresia pe care
taraful lui Barbu Lautarul o facu asupra
marelui musicant: Acestia erau tiganii din
Iasi si capetenia lor se numea Barbu
Lautarul. Toti purtau anterie mari strânse la
piept, legate cu brâe, cu caciuli de piele de
miel si opinci. Pletele lor lungi si groase le
cadeau pe umere; capetenia lor Barbu era
batrân, barba sa carunta împletita în doua
cadea pâna la piept si sub caciula ce
acoperea fruntea sa se vedeau stralucind
ochii sai plini de inteligenta si când intrara în
casa, toti pusera mâna la piept si se închinara

pâna la pamânt; li se dadu apoi sampanie", a
aratat Teodor Burada în articolul „Cronica
muzicala a orasului Iasi", publicat în revista
„Convorbiri literare". La aceasta întâlnire a
luat parte si poetul Vasile Alecsandri.
Instrumentele lautarilor din taraful lui Barbu
Lautaru erau o violina, un nai, o cobza si un
instrument ce semana cu o mandolina.
Batrânul lautar i-a pus pe ucenicii sai sa
cânte un mars national, ce i-a facut pe toti
boierii aflati în sala sa arunce cu galbeni în
paharul sau. Barbu Lautaru a continuat cu
mai multe cântece tiganesti, timp în care
Liszt în asculta cu foarte mare atentie.

Barbu Lautaru avea sa moara la Iasi, la
data de 18 august 1858.

Cum a reuºit sã-l impresioneze Barbu Lãutaru pe marele compozitor Franz Liszt

„Dumnezeu te-a facut artist ºi tu eºti mai
mare decât mine!"



Scrisoare catre baiatul meu

Am decis sa-ti scriu o scrisoare, pentru ca nu sunt
sigura ca, atunci când vei avea mai multa nevoie de
mine, voi fi lânga tine. Esti cea mai mare realizare a
vietii mele, un miracol de-a dreptul.

Dragul meu,

Când am aflat ca vei fi baietel, îti spun sincer, m-
am cam speriat, mi se parea ca nu stiu ce trebuie sa fac
cu un baiat. Am avut timp sa ma pregatesc, cât te-am
tinut la mine, ne-am conectat. Te-am simtit cum
reactionai la emotiile mele, te-am simtit cum te jucai
si ma îngrijorai când dormeai.

Când ai venit pe lume, am stiut ca te iubesc, cum
nu am mai facut-o niciodata în viata mea.Ma simt
extrem de norocoasa ca sunt mama ta! Vreau sa cresti
liber, frumos si responsabil.Dar vreau sa te asigur ca
te voi iubi toata viata mea si dupa aceea, toata viata ta

Ce e în mintea ta de zombie

Orice prost (lider) care-mi mai trimite pe privat
postarea suparata despre autonomia culturala sa afle
ca si rromii, ca minoritate nationala, se bucura de
acest drept (prezervare si dezvoltare a limbii si
culturii) M-am saturat de tigani prosti cu ifose !Sunt
sigur ca rromii manelizati nu au acces la informatie, în
sensul ca nu au avut pe nimeni care sa le explice ce
înseamna jazzul, rockul, bluesul. Ce înseamna sa
citesti o carte, etc. Asta nu înseamna educatie cu forta,
ci cunostinta pe care o acumuleaza.Cum tiganul, ca si
popa, are mâna doar de luat, putine sperante!

Pana în 1990 nu am avut drept la istorie si
reprezentare etnica, nici la memorie colectiva. Acum
mai avem nevoie de Adevar comun!

Câta vreme elitele rrome sunt slabe (desi acum
lautarii si rudari au studii), cultura rroma va ramâne

populara, orala, inculta.

Pe scurt
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Muzeul de Arta din Cluj a
organizat în perioada 7
decembrie 2017 - 8 ianuarie
2018 o expozitie numita Imagini
ale tiganilor în colectia
Muzeului de Arta Cluj-Napoca,
cu lucrari de Nicolae
Grigorescu, Theodor Aman,
Cecilia Cutescu-Storck sau
Nicolae Vermont. Expozitia,
care a inclus picturi si desene din
sec. 19 si începutul sec. 20, a
fost criticata de unii
reprezentanti ai societatii civile
pentru ca ar reproduce clisee
rasiste si ar exotiza. Gelu
Duminica, profesor asociat al
Facultatii de Sociologie si
Asistenta Sociala, Universitatea
din Bucuresti, a scris în
Adevarul ca modul de
prezentare a expozitiei îi aduce
aminte de eugenism, o teorie

care sustine ideea împartirii
oamenilor în rase inferioare si
superioare. Lucian Nastasa,
directorul muzeului din Cluj-
Napoca, a declarat ca a organizat
expozitia pentru a schimba
imaginea predominant negativa
a romilor din presa româneasca
si pentru a valorifica
patrimoniul. Cum epoca sclaviei
romilor a coincis cu perioada
romantica în pictura (care
idealiza realitatea, personajele),
lucrarile în sine sunt, în mod
previzibil, tacute fata de tema
robiei. La distanta de peste o
suta de ani, vedem în ele o
ghicitoare, un baietel care
amesteca varul, o femeie
dezgolita care fumeaza pipa sau
romi care vând la târg fusuri de
tors lâna si cosuri de nuiele.

În lipsa unor cunostinte

despre istoria romilor, poti sa
reperezi în picturi semne ale
saraciei si ale unei vieti grele,
dar nu e nimic care sa vorbeasca
despre cât de brutal a fost
secolul 19 pentru populatia
roma. În 1818, legea din Tara

Româneasca prevedea ca „Robi
sunt cîti sunt dobînda altuia.
Acest fel sunt tiganii în tara
Romîneasca" si „Cîti tigani în
tara Romîneasca nu vor avea
stapîn cu dovada sunt
domnesti".

Viata familiei Florin si Florentina Stoica
din comuna bacauana Corbasca s-a schimbat
in urma cu doi ani. In anul 2014, fara nicio
tinta, dar cu un singur tel, Florin a pornit spre
Germania, in cautarea unui loc de munca. A
inceput sa munceasca vânzând ziare, iar dupa
ce a mai invatat limba germana si le-a
câstigat increderea nemtilor, s-a angajat la
serviciul de curatenie al orasului. In primele
patru luni, a câstigat 700 de euro, bani pe care
i-a trimis in tara sotiei, ca sa le faca
pasapoarte celor doua fiice. A reusit in ultimii
doi ani sa-si aduca familia lânga el, iar ceea
ce-l bucura cel mai tare este faptul ca fetele s-
au acomodat foarte repede in Germania si nu
mai vor sa vina in România, la Corbasca.

Laura, in vârsta de 13 ani si Andreea de
11 ani, spun ca nici nu vor sa mai auda de
Corbasca, locul in care si-au petrecut
copilaria. Se stie ca multi dintre oamenii de
acolo, supravietuiesc la limita de jos a
saraciei, iar comuna nu-i ofera tinerei
generatii prea multe posibilitati de
dezvoltare. La inceput, Florin Stoica a

plecat singur in lume, cu gândul sa razbata
pentru o viata mai buna. Când a adunat
primii 700 de euro, i-a trimis acasa, sotiei
Florentina, pentru a le face fetelor
pasapoarte. Banii i-a strâns greu, a dormit pe
unde a apucat, iar dupa un an de zile, Florin
s-a angajat la serviciul de salubritate din
Hamburg. Din luna februarie a anului 2015,
lucreaza la curatenie, in gara din Hamburg.
Si-a gasit intre timp o casuta, a inchiriat-o si

s-a mutat in ea, impreuna cu familia, la
periferia orasului.

Este destul de departe de locul de
munca, drept pentru care face 40 de minute
cu metroul. Cu toate acestea este multumit.
Fetele merg la scoala, Laura vorbeste fluent
germana, iar Andreea face cursuri intensive
de limba germana. Recent i-a gasit de
munca si sotiei, la aeroport, tot in domeniul
curateniei/intretinerii.

O expoziþie de picturã naºte controverse
privind intergrarea þiganilor în societate

Ti-ai inchipuit cum va
trebui sa-i explici lui taica-tu de
ce te mariti asa tanara, cum va fi
necesar sa-i amintesti pitigaiat
ca a fost si el fecior grabit si ca,
atunci cand s-a insurat cu

maica-ta, era ceva mai mucos
decat esti tu acum. Taica-tu o
sa-ti spuna ca te plesneste de nu
te vezi peste botul ala obraznic,
fiindca acum sunt alte vremuri,
numai ca tu ai sa-i spui mieunat

ca iubitul tau e un om minunat,
fleasca dupa tine, are job bun,
are bani, are caracter si e foarte,
foarte destept. „Si seamana cu
tine, tati…" Asta e replica de
rezistenta, face pilaf toti tatanii
de pe glob. La final, toata
familia ta se va intalni de Paste
cu familia lui, cuscrele se vor
giugiuli si se vor placea la
nebunie, Am realizat relativ
devreme ca e simplu sa
cuceresti acei 12 - hai, 18, desi
marimea nu conteaza -
centimetri dintr-un barbat.Unu:
el nu observa niciodata ce scrie
pe chilotii mei, pentru ca mana

lui tupeista acoperea vesnic
modelul.Trei: in cele din urma
m-a parasit pentru o femeie mai
urata, mai proasta si mai putin
asortata ca mine .A urmat faza
prin care trecem toate: aia in
care crezi ca sexul inrobeste un
barbat. Doamne, uneori ma
crucesc ce proaste suntem  Ma
rog, teoria tine perfect, dar
numai pentru cateva minute,
alea in care faci sex. Daca apuci
sa-i tragi de slit la 9 si 20 seara,
un barbat e sclavul tau pana pe
la 9.35. Alelei! Dupa care,
ramburs, e sclavul naravurilor
lui, ca si pana atunci.

Daca esti marfa de raft, te pipaie toti, dar 
nu te vrea niciunul

Poveste de viata: De la Corbasca
la Hamburg
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Copilarie in Romania: Fara bani, fara
scoala, fara vaccinuri, fara parinti

Salvati Copiii
Romania a
monitorizat, pe
parcursul a sapte
ani mai multi
indicatori specifici,
ca fundament
pentru Raportul
Alternativ Periodic
care va fi prezentat
Comitetului ONU
pentru Drepturile
Copilului in 3
octombrie 2016, la
Geneva. 

"Mai mult de
jumatate dintre copiii din Romania (52,2%) traiesc in risc de
saracie sau excluziune sociala, media in statele membre ale UE
fiind de 28%. Insuficienta resurselor alocate pentru educatie,
sanatate si protectie sociala adanceste vulnerabilitatea copiilor
din zonele defavorizate". In plus, Salvati Copiii a realizat o
analiza a bugetului copiilor in Romania privind perioada 2008 -
2014 in cele trei domenii definitorii ale drepturilor copilului
(educatie, protectie sociala si sanatate) si a constatat ca
Romania cheltuieste mult mai putin in aceste domenii decat
statele membre UE, uneori chiar jumatate.

Pe langa sechestrare,
satisfacerea zilnica a zecilor de
clienti, cu pretentii care de care
mai desucheate, fetele sunt
batute, drogate, vandute ca
vitele. Sunt trimise pe strada cu
boli sau cu burta la gura.
Indiferent de anotimp. Unora li
se scot dintii, pentru a practica
mai bine sexul oral. Altele sunt
arse cu tigarile sau devin tinta
de tir. Li se da foc sau sunt
omorate si ciopartite in bucati.
Nu le mai cauta nimeni, de
plans nici atat. Saracie,
credulitate, nevoia unei
afectiuni refuzate in propria
familie. Sunt cateva dintre
motivele pentru care minorele
cad in ghearele retelelor de

proxeneti. 
Corpurile lor tinere sunt

puse la vanzare, silit, de oameni
fara scrupule, care practica
sclavia umana in secolul 21. Cu
banii storsi de la victime,
acestia isi cumpara case, masini
si bunuri de lux. Isi mai
cumpara politisti, procurori si
judecatori, care sa ii scoata la
procese basma curata. Mlastina
prostitutiei e adanca. Sunt insa
oameni care au curajul sa dea
cu bata in lac si sa tulbure niste
ape oricum tulburi. Unul dintre
acestia este romanca Iana
Matei, care depune o
cutremuratoare marturie despre
experientele ei legate de
prostitutia juvenila silita.

De multe ori, chiar si în
justitie[, se invoca traditia
pentru a justifica un tip de
casatorie, numit de unii ca fiind
traditionala a romilor si care,
de multe ori, reprezinta un
contrast puternic fata de ceea
ce casatoria reprezinta în
epoca noastra si în societatile
occidentale.

Modelul casatoriei aranjate si
timpurii nu este inventat de catre romi,
ci este documentat cu mult înainte în
aristrocratie. Scopul este evident si
acceptat, respectiv pastrarea averii într-
un grup anume si, totodata,
consolidarea sau dezvoltarea unor
relatii de putere. Cu alte cuvinte, te
asiguri ca în familie intra doar
persoane cu un dosar bun si care pot
aduce beneficii politice, economice, de
prestigiu etc.  Astfel, pentru unele

grupuri casatoria este de fapt o politica
de încuscrire, dictata de interese
pragmatice, nu de sentimente, emotii
sau alte trairi pe care tinerii le-ar putea
simti. Competitia iubirii fata de
casatorie[ii] e un fapt relativ recent. În
spatiul românesc, atât boierimea, cât si
taranii, din generatiile anterioare noua,
practicau petitul[iii]. Acum e o practica
aproape disparuta, dar care ilustra
traditia acestui tip de întelegere, de
contract politic de încuscrire între doua
familii. Nu stiu daca iubirea a învins
sau daca comunismul a destabilizat

orânduirea practicata în diversele sate
românesti si în aceasta privinta (prin
urbanizare), dar este cert ca tinerii care
urmeaza sa se casatoreasca au o
autonomie mai mare fata de generatiile
anterioare. Practica casatoriei timpurii
pare, cel putin în spatiul public, o
traditie a romilor în contrast cu
practicile societatii contemporane, dar
tolerata atât de autoritati, cât si de mass
media care mai prinde prilej de
audienta exotica. Spun ca pare pentru
ca ea nu este o regula de casatorie a
romilor, a tuturor romilor, ci se reduce
la câteva neamuri de romi, în special
caldararii, dar si spoitorii sau gaborii.
Romii vatrasi (cei din neamul
lautarilor, fierarilor sau a
caramidarilor) nu au pastrat aceasta
practica si, asa cum sociologul Mihai
Surdu (2004) a identificat, aceasta
forma de casatorie poate fi întâlnita si
la alte grupuri în România
contemporana. În acelasi sens,
Antropologul Vintila Mihailescu
(2014) considera ca practica de
casatoriei între grupuri, ca politica de
încuscrire, istoric, a fost regula
universala si nu exceptia.

Diferenþa dintre cãsãtoria timpurie
ºi viol

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.

Romii traiesc in medie cu
16 ani mai putin comparativ
cu populatia generala si
decesele survenite in randul
populatiei rome apar la o
varsta medie de 52,5 ani, fata
de 68,8 ani cat este sesizata

la populatia generala, releva
un raport al Centrului
European pentru Drepturile
Romilor privind Romania
(CEDR), citat de Agerpres.

Raportul CEDR dat
publicitatii vineri a mai

aratat o rata a mortalitatii
pentru copiii romi sub 10 ani
de trei ori mai mare.

Potrivit directorului
executiv al CEDR, Gergely
Dezideriu, romii se
confrunta cu obstacole si
dificultati mari in ceea ce
priveste accesarea asistentei
medicale si plata
medicamentelor si o mare
lipsa de informare in
domeniul sanatatii. 11%
dintre romi au raportat in
ultimul an ca au avut nevoie
de asistenta medicala si nu
au obtinut-o, comparativ cu
5% din populatia generala.

"Situatia romilor pentru
Europa constituie un test.
Din perspectiva europeana
putem spune ca exista doua
tipuri de progrese, respectiv
angajamente politice
asumate de sefi de state la
nivelul UE si daca ne uitam

la nivel local si national
exista o discrepanta. Pe de o
parte avem dezbateri publice
in care romii sunt asimilati
cu animale, persoane
inadaptabile, care nu doresc
sa se integreze si care au
valori diferite de majoritate
si pe de alta avem
angajamentele guvernelor",
a spus Gergely Dezideriu, cu
ocazia prezentarii datelor din
raport.

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

Romii traiesc cu 16 ani mai putin decat populatia generala, media
deceselor este la 52,5 ani 

De vanzare: Mariana, 15
ani. In mlastina prostitutiei
silite cu minore

S-au împlinit 25 de ani de când profesorul Gheorghe Sarau
a reusit sa introduca studiul limbii rromani

Un moment istoric important al limbii si culturii rrome.
S-au împlinit 25 de ani de când profesorul Gheorghe Sarau
a reusit sa introduca studiul limbii rromani în sistemul
educational universitar din România, la Facultatea de
Limbi si Literaturi Straine - Universitatea din Bucuresti.
Cu un an înainte, în 1991, doar la Praga mai fusese
introdusa studierea acestei limbi la universitate, gratie
regretatei Milena Hubschmannova. De doi ani
experimentul a fost preluat si de UBB Cluj Napoca, unde
Ionel Cordovan si Yusuke Sumi, ajutati de inimosul Ioan
Craciunas (Craciunel), predau rromani, ca un curs optional. 



Marian Mandache (Romani CRISS) la
RFI: Copiii romi sunt segregati în scoli
si spitale

Romii sunt discriminati în România la aproape
toate nivelurile. O spune la RFI directorul executiv al
organizatiei Romani CRISS, Marian Mandache, în
conditiile în care luni este marcata Ziua Internationala
pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale.

Cum se manifesta discriminarea romilor în
România? "În cazul romilor vorbim despre
discriminare la aproape toate nivelurile. Vorbim
despre faptul ca atunci când se nasc, copiii sunt de la
vârsta mica segregati în spitale. Apoi în scoli, când
încep scoala, se formeaza clasele întâi, în care ei sunt
separati dupa culoarea pielii, un lucru absolut
inacceptabil. Vorbim de faptul ca exista în continuare
foarte multe abuzuri, interventii în forta ale Politiei,
care se soldeaza de multe ori cu persoane ranite sau
chiar ucise, în sensul asta au fost si câteva decizii la
Strasbourg, care au venit anul asta si anul trecut.
Vorbim despre faptul ca accesul la locurile de munca
este în continuare restrictionat discriminatoriu pentru
romi", explica Marian Mandache.

Limba romani - conservatoare a istoriei,
cutumelor, a portului, a traditiilor si
obiceiurilor rome

Departamentul pentru Relatii Interetnice a
organizat proiectul "Limba rromani - conservatoare a
istoriei, cutumelor, a portului, a traditiilor si
obiceiurilor rrome", la Sinaia.

În cadrul proiectului au fost abordate urmatoarele
teme:

- Contextul actual al limbii romani (din
perspectiva prezervarii si cultivarii acesteia) în
sistemul scolar, al formarii initiale si permanente a
cadrelor didactice de limba, istoria, traditiile si
muzica în limba romani;

- Descifrarea socio-lingvistica a textelor
contemporane din întreaga arie de raspândire
mondiala a limbii romani, pornind de la elementele de
limba, cutume, mentalitati, traditii si obiceiuri
conservate/induse de textele de analizat;

- Designul actual al limbii romani la nivel
international si national.

Pe scurt
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Statul ceh a preluat o
societate care exploata o
controversata crescatorie de
porci, situata pe locul unui fost
lagar de concentrare nazist
pentru romi, au anuntat joi surse
oficiale de la Praga citate de AFP.
Achizitia crescatoriei din Lety
(sud-vestul Republicii Cehe) de
la societatea Agpi a fost evaluata
la 450 milioane de coroane (17,7
milioane de euro), iar statul ceh
va mai plati alte 120 milioane de
coroane (4,7 milioane de euro)
pentru asanarea terenului

"Dupa 20 de ani, am reusit în
sfârsit sa ne debarasam de
aceasta mostenire nefasta", a
declarat ministrul culturii, Daniel
Herman, unul dintre semnatarii
contractului.

Existenta vastei crescatorii,
construita în era comunista pe

unul din locurile holocaustului
romilor, unde în 1942-1943 si-au
gasit sfârsitul sute de barbati,
femei si copii, a fost denuntata în
repetate rânduri de aparatori ai
drepturilor omului cehi si straini.

Guvernul ceh în exercitiu
condus de premierul Bohuslav
Sobotka si-a tinut promisiunea
de a rezolva aceasta problema
înainte de încheierea mandatului.
Cabinetul de centru-stânga
urmeaza sa-si prezinte oficial
demisia în zilele care vin, ca
urmare a alegerilor legislative de
la 20-21 octombrie, câstigate de
miscarea populista ANO.

Contractul privind
achizitionarea crescatoriei
porcine de catre stat mai trebuie
aprobat de adunarea generala a
societatii Agpi, prevazuta pentru
4 decembrie. Printre semnatarii

acordului de achizitie se numara
si directoarea Muzeului culturii
rome de la Brno (centru), Jana
Horvathova. Muzeul sau se va
ocupa de reamenajarea sitului,
dupa desfiintarea exploatarii
porcine, care se întinde pe mai
mult de sapte hectare.

Circa 1300 de barbati, femei

si copii romi au trecut între
august 1942 si mai 1943 prin
lagarul de la Lety, care a fost
pentru cea mai mare parte dintre
ei ultima etapa înainte de a
ajunge în camerele de gazare de
la Auschwitz-Birkenau. Aproape
330 de romi, între care cel putin
241 de copii, au murit la Lety.

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.

Preotul antisemit a fost
dat afara din biserica

Mitropolia Banatului a anuntat ca preotul
care promova rasismul la orele de religie nu
mai este paroh, acesta fiind demis dupa ce
elevii l-au inregistrat la ora sustinand un
discurs nepotrivit despre tigani. Preotul era
paroh in Mehala, judetul Timis, iar filmarea a
fost facuta cu cativa ani in urma, pe cand
acesta preda la seminarul teologic de la Liceul
Pedagogic din Timisoara.

"Arhiepiscopia Timisoarei regreta situatia
cauzata si se delimiteaza ferm de afirmatiile
fostului suplinitor, exprimate in urma cu 7
ani, despre care nu a avut cunostinta. In ceea
ce priveste climatul confesional in
Arhiepiscopia Timisoarei, este binecunoscuta
armonia dintre toate etniile si cultele
religioase, inclusiv cu cel mozaic, climat
binecuvantat de Inaltpreasfintitul Parinte
Nicolae - Arhiepiscop al Timisoarei si
Mitropolit al Banatului.

Vasile Ernu în discutie cu Eniko
Vincze, membra echipei ziarului
„Caramida", care se ocupa cu
dreptul la oras si dreptul la
locuire.

Eniko Vincze este doctor în filosofie.
În momentul de fata, ea este profesor la
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-
Napoca, unde se ocupa cu cercetari despre
nationalism, feminism, excludare socio-
teritoriala si marginalizare, inegalitate
locuirii, rasializarea excluderii sociale si
altele. Este activista pentru dreptul la
locuire la Fundatia Desire, începând cu
2010. În 2017 Vincze a participat la
înfiintarea ziarului „Caramida", care se
ocupa cu dreptul la oras si dreptul la
locuire. Zilele acestea am primit prin
posta de la Cluj ziarul Caramida - Ziarul

dreptatii locative. Felicit echipa pentru un
astfel de material mediatic important.
Draga Eniko Vincze, spune-mi te rog care
e scopul si miza acestui ziar? Caramida
este un instrument al initiativei "Casi
sociale ACUM!" Ne propunem ca
inclusiv prin intermediul ziarului sa
transformam campania începuta în 2016
de Fundatia Desire pentru impunerea
drepturilor legate de locuire, într-o
miscare activist-politica pentru dreptate
locativa. Pe lânga actiunile noastre
stradale, o vreme ne-am adresat
municipalitatii clujene cu propuneri
privind modificarea criteriilor de atribuire
a locuintelor sociale si de crestere a
fondului de locuinte sociale/publice.
Apoi, constatând ca acestea nu au adus
rezultatele dorite, în ultimii doi ani am
pornit actiuni în justitie împotriva ei.

Cehia a cumpãrat o crescãtorie de porci
situatã pe locul unui fost lagãr de concentrare
pentru romi

„Ne luptãm pentru
dreptul la locuire"
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În opinia redactiei
prestigiosului saptamânal The
Economist, tiganii sunt o
"patura care nu tine cont de

clase sociale" si care sunt
victimele prejudecatilor, o
realitate care "defineste,
uneori, Europa de Est". "Este

putin probabil ca guvernele sa
rezolve o problema care exista
de secole doar pentru ca li se
spune de la Bruxelles",
constata publicatia, care-i
acuza laolalta pe politicienii
din vestul si estul Europei.

În zilele noastre, în state
precum Slovacia, copiii
tiganilor reprezinta 60% din
cei înscrisi cu forta în scolile
pentru copii cu probleme
psihice, ceea ce favorizeaza
abandonul scolar, scrie The
Economist. În Ungaria, un
parlamentar al Jobbik, partid

nationalist din Parlament, a
cerut internarea în lagare a
romilor, dupa ce, în 2009, în
tara au avut loc cel putin sase
asasinate împotriva tiganilor,
motivate rasial.

Nici în vechile state UE,
situatia romilor nu este
mai buna.

Din Irlanda de Nord, pâna
în Italia sau Grecia si acum în
Franta, ei au facut obiectul
furiei localnicilor sau a
deciziilor de evacuare a
taberelor în care locuiau.

Craioveanul Silidor Didila avea sapte
ani când, împreuna cu familia, a fost
deportat în Transnistria, în anul 1942. A
reusit sa supravietuiasca deportarii si
perioadei din lagarul unde si-a pierdut
mama si unul dintre frati. Si dupa 75 ani
îsi aminteste cu groaza de acea perioada
în care a fost nevoit sa priveasca la tiganii
care erau în stare sa mânânce carne de
om pentru a supravietui. Guvernul
german l-a despagubit cu 15.000 euro, iar
statul român îi da o pensie lunara pentru
deportare de 400 lei. Amintirile, însa, nu
pot fi sterse cu bani.

În toamna anului 1942, Silidor Didila
a fost ridicat din casa împreuna cu cei
patru frati ai sai, cu mama si cu tata, urcat
în trenul ce avea sa-i duca spre
Transnistria pe cei peste 13.000 de tigani
nenomazi, dintre care jumatate copii,
dupa cum arata arhivele Inspectoratului
Jandarmeriei de la vremea respectiva.

"Ne-au ridicat de acasa, spunându-ne
ca acolo ni se da pamânt, ni se dau
pluguri si boi pentru a ara, pentru a avea
gospodaria noastra. Noi am stiut ca e o
minciuna si nu ne-a convenit sa plecam,
dar era ceva obligatoriu. Cât a durat
plecarea asta din România pâna am ajuns
acolo, au mai murit tigani. Pe noi ne-au

ridicat pe toti, frati, surori, parinti, a
ramas casa goala. Când am ajuns, era un
centru mare, cum ar fi un judet - Golta,
cam asa ceva. De acolo, îi repartiza în
comune, unde era nevoie de sclavi, de
muncitori. Si ne-a trimis si pe noi, lotul
nostru, în localitatea Micetca. Acolo ne-a
bagat în lagar. Carutele au fost
confiscate, cai, catâri si le-a bagat la
colhoz, un fel de CAP", îsi aminteste
Silidor Didila.

Mâncare si apa cu ratia

Toti tiganii care au ajuns în Bug-ul
din Transnitria erau hraniti cu ratia,
fiecare familie, indiferent de numarul
membrilor sai, trebuia sa împarta un
pumn de faina sau de fasole pentru a
supravietui. "Acolo, aveam paza în lagar,
la porti. Erau niste saivane, scoase vitele
si ne-au bagat pe noi si acolo am trait.
Am stat acolo toamna - iarna, unde au
murit foarte multi”.

Amintirile din Transnistria ale unui
supravieþuitor al Holocaustului: "Am vãzut
þigani care au vrut sa mãnânce un copil mort"

SC Apavil SA a desfasurat o
activitate intensa în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu
autoritatile locale. Astfel, s-au
executat lucrari de amenajare teren
prin betonare/ asfaltare pe strazile:
Timis nr. 30, Cazanesti nr. 12,
Remus Belu, Matei Basarab Bl N9,
Viilor si Buda. S-au remediat, în
timp util, pierderile de apa potabila
la adresele: Timis nr. 30 si Cazanesti
nr. 12. De asemenea, au fost curatate
pompele de canalizare menajera din
zonele: Arinilor, bulevardul Dem
Radulescu, Goranu si Bogdan
Amaru. Au mai fost realizate o serie
de lucrari punctuale: s-au verificat si
curatat manual caminele de
canalizare si gurile de scurgere pe
strazile Alexandru Papiu, Vasile
Alecsandri, Constantin Dalban,

Decebal, Sergiu Purice, Nicolae
Labis, Doru Popian, Tineretului,
aleea Narciselor, aleea Bradului,
aleea Teilor, Marin Sorescu, Nichita
Stanescu, Lucian Blaga; s-a refacut
racordul la canalizarea menajera
pentru bl. 110, sc. A; s-a adus la cota
un camin canalizare menajera tasat
str. Arinilor nr. 51-53; s-au finalizat
lucrarile de înlocuire a retelei de apa
potabila si efectuare de bransamente
pe strada Matei Basarab Bl N 9; s-au
continuat lucrarile de dezafectare a
bransamentului PT ACR, strada
Eleodor Constantinescu; s-au
continuat lucrarile de prelungire a
retelei de canalizare menajera pe
strada Ciocanestilor; s-au continuat
lucrarile de întregire retea apa
potabila pe strada Tudor
Vladimirescu intersectie cu strada

Libertatii, pâna la intersectia strazii
Nicolae Balcescu cu strada
Ferdinand si s-au înlocuit conducte
de serviciu. Totodata, au fost
curatate gurile de scurgere si
caminele de canalizare în mai multe
zone din municipiul Râmnicu
Vâlcea: l desfundat si curatat
canalizare menajera pe str. Mihai
Eminescu - Bl.C9, str. I. C. Bratianu
- Bl. A65, A66, str. L. Blaga- Bl.
A42/1 si A32/2 str. N. Iorga- Bl.
A27/2 si str. I. L. Caragiale Bl.
A38/1; l desfundat canalizare
menajera pe strazile: G-ral Magheru
Bl.C1, Calea lui Traian- Bl. 4, Bl. 1-
sc. E, Bl. S33/1; Lucian Blaga- Bl.
A33, Bl. A39. sc. A, B; Aleea
Panselutelor- Bl. B14 si Bl. C32;
Ostroveni - Bl. 11/3; Aleea Melodiei
- bl. N9; Petre Constantinescu nr.

13; Calistrat Hogas nr. 12-14;
Episcop Damaschin, nr. 6 si Bl.4
Zavoi. Tot în cursul saptamânii
trecute au fost montate 22 apometre
dintre care 17 verificate si înlocuite

si 5 montaje apometre noi. Au fost
realizate 10 lucrari de interventie la
contoarele montate în retea, dintre
care 6 au fost de trecere pe
bransamente noi.

Activitate intensã la Apavil

Romii sunt discriminati în societate si în
institutiile de stat

Membri ai organizatiilor societatii civile care
promoveaza drepturile romilor în Moldova sustin ca în
societate si în institutiile de stat se dezvolta fenomenul
discriminarii si a urii rasiale.

Atitudinea fata de persoanele de etnie roma este
dictata de prejudecati, iar în consecinta reprezentantii
etniei devin victime ale violentei. Activistii au relatat,
într-o conferinta de presa la IPN, despre un caz de
violenta asupra unei minore de etnie roma, într-un liceu
din capitala.

Tiganii, catre nicaieri

Nu le mai spunem tigani, ci romi. In afara de nume,
insa, nu s-a schimbat nimic in 20 de ani, decat faptul
ca au impanzit Europa. Sunt cetateni comunitari si pot
circula liber. Daca ani de zile oficialitatilor de la
Bucuresti li s-a reprosat ca nu sunt in stare sa se
preocupe de situatia tiganilor si ca ii discrimineaza,
odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, s-a
dovedit ca nimeni nu a fost in stare sa gaseasca o
solutie aceasta problema.locuirii. Un studiu asupra
problemelor cu care se confrunta copiii romi a fost
realizat de Organizatia Salvati Copiii si Agentia de
Dezvoltare Impreuna, si finantat de Uniunea
Europeana, in iunie 2006. Cercetarea a relevat faptul
ca una din cele mai grave probleme cu care se
confrunta tiganii este cea a locuirii.

Þiganii: origini si raspândire



Descântec pentru
un farmec facut

asupra casei tale
Impotriva farmecelor trimise asupra casei tale,

se poate rosti un descantec aducator de spor si
noroc. Descantecul acesta il puteti rosti singuri,
fara sa fie nevoie de pregatiri speciale inainte.
Trebuie sa aveti la indemana un vas cu apa
neinceputa, cu care dupa rostirea descantecului,
veti stropi prin casa, pragul si ferestrele

Cu buciumul am buciumat
Cu gura am descantat
In asta apa am bagat
Leacul si descantecul lui.....(aici se rosteste

numele de botez al persoanelor care locuiesc in
casa)

Am descantat, am dezlegat
De rele, de facatura am scapat
Din casa, din soarta, din familie

Din spor si din castig.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Primitivismul noilor ziaristi români

În ultima decada, în spatiul public si-a facut aparitia
imaginea alternativa a romilor, cea libera de stereotipuri.
Aceasta perceptie concurenta este produsul activitatii unor
actori care îsi propun explicit- organizatii ale romilor,
organizatii de drepturile omului, institutii publice de
reglementare si monitorizare a discursului din spatiul public,
dar, mai ales de oameni care au înteles ca identitatea se
consolideaza prin cultura si educatie, nu prin ura si
stigmatizare. Se poate constata ca incidenta exprimarilor
rasiste din partea ziaristilor din mass-media  este
incomparabil mai redusa decît în anii anteriori. Universul
comunicational s-a largit infinit, însa, odata cu aparitia
cetatenilor digitali. Persoana cu acces la internet devine
ziarist spontan  Romul din România parea a fi „infractorul
de serviciu". acestei noi generatii de comunicatori pare sa
reia istoria imaginii romilor,  . Primitivismul anilor '90 nu se
mai manifesta în articolul semnat de un ziarist pe site-ul
publicatiei,Cazna civilizarii în epoca preaderarii la UE
Cum arata azii   romii   arme (cutite, furci, topoare, baionete,
sabii, pietre, bîte, ciomege, rangi, sape, pistoale, sticle,
spray-uri lacrimogene), colorati (bruneti, negri, oachesi,
tuciurii), furt, tîlharie (jaf), ucigasi (asasini, criminali), banda
(haita, gasca, hoarda), beti, crima (omor).

Evident, titlul „Paul Hitter e
un Hitler?" e paradoxal, la fel ca
si „cioara borata" si celelalte
caricaturi, despre care autorul ne
spune ca trebuiesc gandite
/interpretate…invers ! Asa ca
ganditi invers! In fapt, uzul
public al formularii „cioara
borata" nu este justificat in nicio
circumstanta, este chiar similar
cu termenul 'nigger' in engleza si
altele. Este mult mai contondent

decat termenul 'tigan', si este
asemanator cu o injuratura
romaneasca sanatoasa, basca
conotatiile rasiste. Nu e o opinie
critica singulara, ci si a altor
romi si neromi, intelectuali si
artisti ei insisi. 

In acelasi sens, „banalizarea
raului", in varianta caricaturizata
propusa de Paul Hitter, e de o
ambiguitate naiva si riscanta, in
efectele sale, rasismul fiind un

fenomen ingrijorator, in special
cel antirrom. Atat Paul Hitter,
cat si curatoarea Valentina
Iancu, sfideaza protestele unui
grup de romi si nerromi, ba
afiseaza fatza de acestia un
dispret si o mandrie inexplicabil
de orgolioase: „În ceea ce
priveste calitatea operelor de
arta expuse de galeria Art
Yourself, ne rezervam dreptul

de-a lasa specialistii nostri sa
analizeze si sa decida. Pe site-ul
galeriei este prezentata echipa,
formata din critici de arta si
curatori, toti cu diplome
universitare în
domeniu.(curatoarea Valentina
Iancu dixit). Atata tafna si
impunitate e in cel mai pur stil
comunist (anarhismul e un
stramos al comunismului).

Training - Advocacy pentru
combaterea atitudinilor negative
despre romi

De curând, la Sinaia, Asociatia Centrul de Resurse
Pentru Incluziune Sociala CRIS, in calitate de membru
ERGO a organizat trainingul cu tema : ,,Advocacy
pentru combaterea antitiganismului si discriminarii
romilor", pentru 10 tineri de etnie roma, studenti sau
absolventi de invatamant superior. Training-ul a facut
parte din Annual Work Program 2017 din cadrul
parteneriatului cu ERGO Network, finantat de Comisia
Europeana. Astazi, cei 10 tineri de etnie roma din
Judetul Prahova sunt prieteni buni si bine instruiti in
ADVOCACY PENTRU COMBATEREA
ANTITIGANISMULUI SI DSCRIMINARII
ROMILOR, dupa cum chiar ei au marturist. Toate
acestea pentru ca au inteles ca daca nu se instruiesc si
nu se implica, maine chiar ei pot fi victime.

Monitor, Agentia de
monitorizare a presei, 1996-1997)
au facut posibila explorarea
reprezentarii romilor în presa
anilor 1990-1993. Aproape toate
publicatiile analizate prezentau

romii ca actori ai unor actiuni cu
semnificatie negativa într-o
proportie covîrsitoare - peste 90%.
Interesul tot mai mare al presei
pentru problemele legate de romi
era în concordanta cu un fenomen

social dramatic care a fost ca-rac-
teristic primilor ani de dupa 1989:
pogromurile declansate în mai
multe localitati de populatia non-
roma (români si maghiari)
împotriva comunitatilor de romi
(fenomen analizat de activistul
Istvan Haller, care a documentat
15 astfel de conflicte). Cum
aratau romii prezentati de presa
pe aceasta scena însîngerata?
Analiza discursului din publicatii
arata cam asa: substantive si
adjective frecvent asociate cu
romii: „ arme (cutite, furci,
topoare, baionete, sabii, pietre,
bîte, ciomege, rangi, sape,
pistoale, sticle, spray-uri

lacrimogene), colorati (bruneti,
negri, oachesi, tuciurii), furt,
tîlharie (jaf), ucigasi (asasini,
criminali), banda (haita, gasca,
hoarda), beti (betivi), crima
(omor), închisoare (condamnare),
violenta (agresiune)". Mult mai
rar (una-doua aparitii) erau
asociate si cuvinte cu conotatii
pozitive: „virtuozitate, fantezie,
patima, purtatorii folclorului".
Verbele cel mai frecvent aparute
în articolele referitoare la romi au
fost: „lovesc (bat), ucid (omoara),
ataca, ameninta, terorizeaza
(înspaimînta), agreseaza
(molesteaza) sau tîlharesc
(jefuiesc)".

Imaginea romilor în mass-media. O retrospectivã a ultimelor douã decenii

Paul Hitter e un Hitler? Elogiu prostiei
"manelelor universalistoide"

Am doi prieteni foarte buni,
frate si sora. Ea este de 20 de ani la
Paris. El a ramas aici. El i-a zis într-
o zi: „Sorella, ce curajoasa ai fost sa
pleci singura si sa te descurci". Ea i-
a raspuns: „Tu ai fost curajos. Voi ati
fost curajosi pentru ati ramas si va
luptati". Este aceeasi situatie ca în
cazul dvs si al fratelui dvs,
antropologul Vintila Mihailescu. V-
a invidiat ca ati plecat? L-ati invidiat
ca a ramas? Ceva curaj trebuie
probabil oriunde si oricând, ca sa iei
viata în serios, sa îi dai un rost, sa îti
faci menirea. Deci într-adevar este o
impresie superficiala ca trebuie mai
mult curaj într-un caz sau în altul.
Trebuie sa simti când esti în
momente de decizii importante, si sa
alegi nu dupa comoditate, ci dupa
perspectiva si rost. Asta cere ceva
curaj, si apoi multa consecventa.
Majoritatea oamenilor, în cele mai
multe circumstante, aleg sa nu
aleaga. Si nu stiu nici macar ca au

facut-o. Când stii ca ai ales, nu ai
nici timp si nici rost pentru prostii de
genul invidie, regret, si alte încercari
sentimentale. Caci a alege înseamna
tocmai a lupta împotriva pierderii
vremii. La început este un efort
necesar, dupa niste ani, este un fel
de a fi. Deci întrebarea
dumneavoastra ma depaseste
cumva, nu stiu cum ar fi sa fie. Si îl
cunosc pe fratele meu destul de
bine, ca sa stiu ca si din partea lui
lucrurile stau la fel - caci si el a
decis, nu a mers cu valul.

Slugarnicia, o problema mai mare decât coruptia

Integrarea romilor necesita mai multe
eforturi din partea
statelor membre UE

Comisia a publicat recent
rezultatele unei evaluari care
analizeaza modul în care statele îsi
pun în aplicare propriile strategii
nationale privind integrarea
romilor.România a înregistrat
progrese în privinta educatiei si
ocuparea fortei de munca. Evaluarea scoate în evidenta evolutia
situatiei romilor începând cu 2011 si arata ca, în ansamblu,
situatia se îmbunatateste încetul cu încetul.
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Coruptia din România,
hartuirea detinutilor si
conditiile din închisori,
violentele împotriva
femeilor si a copiilor în
cadrul familiei, precum si
discrimnarea continua a
romilor si minoritatilor
sexuale sunt criticate de
Departamentul american
pentru Drepturile Omului. 

Abuzul femeilor si al copiilor
Desi fiecare camera a Parlamentului
are o comisie pentru drepturile
omului, membrii acestora îsi
exprima de obicei viziunea
partidelor politice din care fac parte
decât sapriveasca impatial

problema.   Viziunea asupra violului
ramâne îngrijoratoare, pentru ca,
potrivit unor sondaje, românii
considera în continuare sexul
nonconsensual ca fiind justificat în
anumite circumstante, inclusiv
violul între soti, desi este ilegal.
Violenta împotriva femeilor
continua sa fie o problema serioasa
pentru România întrucât instantele
au judeca destule dintre plângerile
de violenta domestica pe cate
plângeri sunt, doar 2 la suta dintre
plângeri transformându-se în cazuri
criminale. Cele mai multe dosare se
ncheie prin reconcilierea partilor sau
retragerea plângerii.    Totodata, si
rata abuzlui si neglijarii copiilor este
mare.   „Potrivit unui studiu la nivel
national condus de Salvati Copiii în

rOMÂNIA, 63 la suta din copii sunt
palmuiti de catre prainti, în timp ce
18 la suta au fost loviti cu un bat, si
13 la suta cu cureaua", subliniaza
documentul.   Discrimnarea romilor

Discriminarea sistematica sociala a
romilor a afectat accesul acestora la
educatie corespunzatoare, locuinte,
servicii medicale si ocuparea
fortelor de munca.

Departamentul american pentru Drepturile Omului:

Statul român, campion la coruptie,
discriminare, acceptarea violentei si închisori
supraaglomerate

PUMNALUL (BERBEC)
Luna decembrie aduce o serie de

evenimente placute in viata ta. Vei face
cunostinta cu noi persoane care te vor ajuta
sa depasesti cumpana care se anunta pe 16
decembrie seara.

COROANA (TAUR)
Casa Iubirii va avea cateva geamuri

zgariate si numai de tine va depinde daca
acestea se vor sparge. Certurile vor ajuta la
inchegarea relatiei tale. Pe 22 decembrie
lucrurile se vor calma de tot.

SFESNICUL (GEMENI)
Stresul isi va pune amprenta pe viata de

familie, dar mai ales pe relatiile cu
prietenii. La locul de munca vei fi provocat
sa lucrezi contratimp, iar asta iti va scoate
peri albi. Nu vei avea deloc chef sa iesi din
casa.

ROATA (RAC)
Luna decembrie aduce o serie de

schimbari importante in viata ta, zic
tiganii. Potrivit acestui zodiac, vei trece de
niste bariere pe care ceilalti ti le vor pune
in cale. Inteligenta ta se va observa in tot
ce vei intreprinde.

STEAUA (LEU)
Intre 10 si 13 decembrie vei avea de

furca cu un membru al familiei. Vei stabili
in sfarsit care sunt pripritatile voastre
comune si care sunt subiectele in care nu
vor putea interveni niciodata.

HHOORROOSSCCOOPP    ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC

Viaþa într-un WC

Cum traiesc romii din Baia Mare într-o mizerie
incredibila, în fostele birouri ale Cuprom

Cum sa traiesti într-un ghetou? Conditiile „civilizate" în
care s-au mutat romii din cartierul baimarean Craica în urma cu
trei ani s-au transformat în ceva inimaginabil.

În 2012, peste 100 de familii de romi din Baia MARE au
fost mutate din colibele improvizate în cartierul Craica în
fostele birouri ale Combinatului Cuprom. Atunci s-a promis ca
vor locui în conditii decente. Între timp, fostele birouri s-au
transformat într-o noua Craica, un teritoriu al mizeriei, al
disperarii. Imediat ce te apropii de cladire, mirosul pestilential
loveste mortal, iar imaginea este greu de asemanat cu ceva.
Geamuri sparte, pe a caror rama stau niste adolescenti sa le
treaca plictiseala. Casa scarii este plina cu apa pâna la glezne,
pentru ca niste femei spala un covor acolo. Suvoiul de apa ia si
gunoaiele în drumul lui, dar le duce doar pâna la primul colt.
Mirosul ramâne. Zidurile sunt scrijelite, tencuiala cazuta, iar
mirosul, imposibil de suportat. Oamenii locuiesc în încaperi ce
au servit drept birouri ale fostului Combinat Cuprom.

Limuzina de lux cu volan
incalzit si frigider in
cotiera pentru reducerea
saraciei romilor din Vaslui

EMI Call Data, o firma
partenera cu primaria Dragomiresti
din judetul Vaslui intr-un proiect UE
pentru reducerea saraciei in randul
romilor din comuna, vrea sa
contracteze in leasing operational un
autoturism 4x4 cu o valoare estimata
de peste 208.000 de lei (peste
45.000 euro). Firma a cerut initial ca

autoturismul sa aiba minim: volan
incalzit, cotiera centrala cu functie
de refrigerare si tapiterie de piele,
dar ulterior a modificat anuntul
scotand aceste cerinte. "Am scos
anumite lucruri din anunt pentru ca
asa am considerat potrivit.
Contractul a fost evaluat si nu se
incalca nici o lege. Eventual faceti o
petitie la Ministerul Fondurilor
Europene daca credeti ca este prea
mult.', a declarat Alina Jijie,
reprezentantul legal al firmei care
face aceasta achizitie.

Reducerea sãrãciei cu... limuzine

În Evul Mediu,
m o l d o v e n c e l e
erau confundate
cu tigancile

Aparitia romilor pe
teritoriul României este
înca un fenomen
demografic neclarificat
pe deplin. Documentele
atesta existenta etniei în
Evul Mediu pe teritoriul
actual al tarii, dar nu
ofera indicii privind
locurile din care au
venit. Specialistii au
elaborat mai multe teorii în acest sens.

Tigani adusi de Stefan cel Mare în Moldova 

Prezenta romilor pe teritoriul Tarilor Române în Evul Mediu este
incontestabila. La fel ca si statutul acestora. Numeroase documente îi atesta
la început în Tara Româneasca ca robi ai boierilor sau voievozilor. Primul
dintre aceste documente este dat de  Dan I, domnul Tarii Românesti în 1385.
În acest act sunt mentionate nu mai putin de 40 de asezari cu robi tigani
oferiti Manastirii Tismana. Cu alte cuvinte, la sfârsitul secolului al XIV lea,
romii erau o prezenta obisnuita în Tara Româneasca. Totodata în document
se precizeaza ca acesti tigani erau acolo înca de pe timpul lui Vlaicu Voda,
adica din 1364. Romii sunt atestati inclusiv în timpul domniei lui Mircea cel
Batrân, care-i aminteste în 1388, într-un act de donatie catre Manastirea
Cozia.  Numarul romilor crescuse, fiindca în total sunt oferite manastirii nu
mai putin de 300 de salase cu tigani.

Cum au ajuns Tarile Române sa aiba cea
mai numeroasa populatie roma din Europa.

Gaborii cu palarie

Klara e îndragostita de croitorie. Face
haine traditionale tiganesti, la comanda
sau din proprie initiativa, pe care le vinde
cu ajutorul unei pagini de Facebook. Sta
multe ore pe zi în holisorul îngust unde si-
a instalat o veche masina de cusut
„Ileana". Merge mai încet, dar masinile
noi „nu duc toate materialele". Face fuste,
sorturi, camasi, genti, dar si garnituri de
pat si draperii. Fustele se dau cel mai bine,
însa o fusta îi ia cam doua zile de munca,
a cîte opt ore. E migalos, îmi explica
Klara, „doua pliuri, un cui…". Din noua
metri de material trebuie sa ajunga la 65 de
centimetri. Iar apoi urmeaza calcatul, cu
grija fiecarui pliu. Pentru o fusta cu sort,
portul complet, foloseste 12-15 metri de
material. „Pentru cele mai plinute, 15",
glumeste Klara. „Iar femeile rome se
poarta plinute, cu forme", adauga ea
chicotind. „Am cumparatori de toate
felurile, si romi, si nu. Îmi place sa lucrez
mai mult cu turistii. Tiganii nu au chestia
asta cu îmi dai masuratorile si eu ti le
trimit prin posta. E o chestie noua pentru
ei." Pe pagina ei, Klara ofera livrarea la
domiciliu cu plata ramburs.



Tocanita tiganeasca

Timpi de preparare

Timp de preparare: 30 min
Timp de gatire: 0 min
Gata in: 30 min

Ingrediente

800 g carne tocata (pulpa de porc)
2 legaturi ceapa verde
200 g pasta de ardei capia
600 g rosii
2 ardei iuti
sare
cimbru uscat
piper rosu si negru
1 lingurita zahar
50 ml ulei de floarea- soarelui

Mod de preparare

Se curata ceapa, se spala, se taie marunt si se pune
într-o tigaie, cu putin ulei, sa se caleasca. Dupa ce a
devenit sticloasa, se adauga carnea tocata. Cât timp
se calesc, este bine sa se adauge apa putin câte putin,
ca sa nu se lipeasca si sa strice gustul. Dupa ce s-a
calit carnea, se adauga pasta de ardei capia si rosiile
taiate cubulete. Se condimenteaza, dupa gust, cu sare,
piper macinat si boabe si cimbru macinat. Se baga
pentru câteva minute în cuptorul încins. Dupa ce a
scazut, se adauga cimbru si ardei iute pe deasupra. Se
serveste cu mamaliga sau cu pâine calda. Se orneaza
cu verdeata si frunzulite de cimbru.

Sã halim bine
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Cum sa furi, de ce tiganii din prezent nu
au bani si cauzele nostalgiei dupa URSS la
romii din fosta URSS? Am vorbit cu
baronul tiganilor Arthur Cerari, 

Arthur Cerari este fiul celebrului baron
al tiganilor Mircea Cerari. Împreuna cu
fratele sau, Valentin, cei doi înca din
perioada sovietica a facut o avere din
productia de lenjerie de corp sub marca
„Cerari". Mircea si Valentin Cerari au fost
printre primii daca nu chiar primii
milionari din URSS. Potrivit unor zvonuri,
Mircea a avut chiar un avion privat, iar
caîinii sai de paza aveau dinti de aur.

Casele de "lux" de pe dealul Sorocii au
început sa creasca de la mijlocul anilor '80,
în perioada de glorie a activitatii
cooperativelor in URSS. In anul 1998,
baronul Mircea Cerari a murit, si a fost
succedat de Arthur. El spune ca
candidatura lui a fost aprobata la alegerea
generala cu 98% dintre alegatorii romi. Nu
este rege…înca.

Baronul are acum 55 de ani, are un
mostenitor si doua fiice.

O casa de caramida cu doua etaje în
centrul orasului. Arthur isi intampina
musafirii impreuna cu sotia lui. „Am o

sotie buna, pacat ca e doar una singura!" -
glumeste baronul. Casa nu este terminata si
se pare ca nici nu va fi terminata. Tiganii
nu mai au bani…cerari

- Avem de toate, un singur lucru ne
lispeste.

- Ce anume?
- Banii!

Primii milionari din URSS au
fost doi þigani de la Soroca
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FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Adevarul de Sibiu" publica in
exclusivitate scrisorile din inchisoare
ale lui Romulus Mailat. În octombrie,
se împlinesc patru ani de când un
cetatean român de etnie roma tinea
prima pagina a ziarelor din România si
Italia. Romulus Mailat, de 24 ani, din
localitatea sibiana Avrig, era acuzat de
agresarea si violarea italiencei
Giovanna Regianni.

Femeia a fost gasita inconstienta
intr-un sant de langa gara Tor di
Quinto, iar dupa doua zile a murit. Desi

Mailat s-a declarat nevinovat, Inalta
Curte de Casatie de la Roma a decis
condamnarea la inchisoare pe viata a
acestuia, decizia fiind definitiva.
Prietenii lui sunt si acum socati. „Era
un om cumsecade, un baiat bun, care
nu facea rau la nimenea. Eram foarte
buni prieteni, nu era un om rau, n-a
facut nimic rau, niciodata. Nu are cum
sa fie vinovat, nu stiu cum l-au bagat,
ce s-a întâmplat, cred ca plateste el
pentru altii", a povestit Ghiocel
Vasilas, un prieten al lui Mailat.

O definitie resapata

M-am obisnuit cu lumea in  Valcea. Si ei cu
mine. Nu a fost usor, mai ales la început, caci eram
suspect.ca sant ziarist   Perceptia despre mine a
evoluat încet, de la turnator pentru gabori,Presedinte
la Romii  care face bani pe spinarea saraciei din
ghetourile si coloni din judet  diliu (tacanit) zurbagiu
care se cearta cu smecherii  cu Prefectu  cu Primaru
cu Inspectoru scolar   cu tiganii  ca sa trimita copiii
la scoala, si sa respecte societatea  Romneasca  ,
domnu  'Diamant  e scoala    tac-tu. Perian   (aplicabil
pentru o mare parte dintre pariti romi).ce te bagii   ce
daca esti ziarist  tigan    cea mai tare distinctie pe care
am primit-o pîna acum. Si am o gramada de
tinichele si de diplome   Bunicul si bunica au crescut
si au trait  la Cîineni  o comuna în judetul Valcea
tigani argintari  dar renumiti  nu se facea nunta  in sat
fara  plosca   si caii  lui Nicolae Ursaru      La fel ca
ei, si eu am crescut cu televizor si picap  de vene tot
satu  sa vada meciurile de fotbal  si bunicu scotea tv
pe prispa sa se uita gagii din sat , fara talentele si
figuri   eram tot o cioara pentru gusturile majoritatii.
Cu un bunic tigan pe care lumea îl striga Nicolae
Ursaru  , cu un tata judecator  în stabor  romilor   cu
numele de  Perian  . Pentru mult timp, am crezut ca
nici James Bond nu ar fi putut sa iasa din cacatul în
care eram. noi tiganii  Ca adolescent si tînar adult m-
am simtit discriminat si amar. Acum, la aproape 56
de ani, îmi dau seama ca am fost cam alintat si ca de
multe ori mie îmi pasa mult mai mult de ce cred
oamenii din jurul meu despre tigani decît le pasa
acestora ca as fi unul

Scrisorile din închisoare ale lui Romulus Mailat

patradi bahtale - paste fericit
socheres merundo - ce mai sugi curvo
dobroituca - buna ziua
socares? - ce mai faci?
sohalean? - ce ai mancat?
ciplecealma tuta - nu pot sa te sufar
mai bes hatan - stai putin,sau mai stai un pic
socares prala? - ce faci frate?
mishto - bine'
haida jas manta ando foro? - mergi cu mine in

oras?
haida care - hai acasa
sar busos? - cum te cheama?
chechibars satu? - cati ani ai?
motomanga - spune-mi si mie
unde esti? - cai san?
seav - copil
hamasco - mancare
camis te jas manta? - vrei sa mergi cu mine?
cai sans? - unde ai fost?
star? - de ce?
magma an pace - lasa-ma in pace
san dilo - esti prost
hai te plimbosaosame - hai sa ne plimbam
jeav manta ando parko? - mergi cu mine prin

parc?
hai i tu avreal - hai si u pe afara
chechi so ceaso? - cat este ceasul?
tehala la ce ora intalnisaosame? - maine la cat ne

intalnim?
dela draq - da-o draq
bengailo - nebun
sukar san - ce frumos esti
merav anda tu - mor de tine
bar - gard, piatra
poraves - sa belesti
jucal - caine

Dicþionar româno-rrom
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Campioana europeana la
cei mai putini bani
alocati educatiei,
Romania isi ignora copiii
din zonele rurale si de
etnie roma, potrivit unui
studiu al Comisiei
Europene.

O alta tendinta ingrijoratoare
e indepartarea elevilor de
facultate: abandonul scolar
pentru segmentul 18-24 a crescut
de la 17,3% la 18,5% in ultimii
trei ani. Trendul are consecinte
atat pe piata muncii cat si la
nivelul cresterii economice. Alte probleme identificate de Comisia Europeana: avem
profesori slab pregatiti, cresele sunt prea putine, iar lucrul cu elevii cu cerinte
educationale speciale este aproape strain, scrie HotNews.

Desi Romania implementeaza in acest moment un curriculum bazat pe
competente in invatamant si exista planuri pentru pregatirea profesorilor pentru un
curriculum modern, elevii romani sunt printre cei mai slabi la nivelul competentelor
de baza, (citit, matematica, stiinta), dovada sunt in acest sens testele PISA.

ONG-uri: Romii sunt discriminati în
societate si în institutii

Activistii au relatat, într-o conferinta de
presa la IPN, despre un caz de violenta asupra
unei minore de etnie roma, într-un liceu din
capitala.   Aurica Carai, membra a Organizatiei
Radio Patrin Moldova, a spus ca întâmplarea a
avut loc pe 20 decembrie, în incinta liceului B.P.
Hasdeu din Chisinau. O minora de 13 ani a fost
batura de colega ei de clasa. Agresoarea si-ar fi
motivat gestul sau prin faptul ca cealalta „e
tiganca si ca ei mereu se bat". Din discutiile
ulterioare s-a constatat ca fata care a initiat
actiunea de violenta s-ar fi suparat pe cea de
etnie roma pentru ca ar fi aruncat în ea cu un
bulgare de zapada.

Cel mai sarac consilier local din Râmnicu Vâlcea
este chiar si cel mai proaspat numit în functie - Daniel
Condescu de la ALDE. Potrivit declaratiei de avere,
acesta spune ca nu are terenuri, locuinte, bijuterii, bani
în conturi, plasamente, datorii, cadouri, nici… macar
salarii de la vreun angajator. „Noroc" cu sotia, care, în
2016, a câstigat 142 milioane de lei vechi ca asistent
farmacist la SC Teosan SRL.

Cu o nesimtire fara margini, delatorul „de meserie"
Crinu Popescu a scos capul la lumina si a jignit
locuitorii din Râmnicu Vâlcea, pe care i-a facut…
prosti. Iata ce a spus pe un site de socializare Crinu
Popescu despre primarul Gutau: „Asa e. Va face din
nou puscarie, iar când va iesi, o sa candideze! Pun pariu
de pe acum ca o sa câstige! De ce?! Pentru ca avem
(înca) în Râmnicu Vâlcea o populatie majoritara
proasta".

Fostul ministru de trista amintire al Educatiei din
Guvernul Ponta, Remus Pricopie, a petrecut mai multe
zile (inclusiv Revelionul) la Pensiunea „Perla Oltului"
din Calimanesti, alaturi de ambasadorul României în
Albania, Mircea Perpelea.

Chiar daca afacerile sale sunt în declin, afaceristul
Dumitru Becsenescu gaseste resurse sa-si
îmbunatateasca standardul de viata. Recent fostul
miliardar a obtinut o autorizatie de la Primaria
Râmnicului pentru a realiza urmatoarele lucrari la
adresa din strada Calea lui Traian nr. 259 C: garaj, sala
fitness, foisor, crama si împrejmuire.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Gheorghe PãsatCarmen AlexandrescuCristian Nedelcu Ion Nicolae Vasile Cocoº
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Tradiþii þigãneºti dureroase: Ce pãþesc
femeile rome dacã îºi înºalã bãrbaþii

Barbarie pentru noi, normalitate pentru romi.
Vorbim despre unele traditii tiganesti, vechi de secole,
care ne uimesc si ne revolta deopotriva. Pe lânga
casatoriile între copii, nici femeile rome nu au viata
usoara. Daca îsi înseala barbatul sunt pedepsite aspru:
batai sora cu moartea, sunt renegate de rude si, uneori,
se aleg cu nasul si urechile taiate. Cel mai recent gest
socant s-a petrecut zilele trecute. Un tigan care îsi spune
"Militianul de la Vâlcea" si-a pus piranda sa jure în
biserica, în genunchi, ca nu l-a înselat cu doi prieteni de-
ai lui. Socante pentru noi, aceste scene sunt normale
pentru romi. Si, daca e sa judecam dupa traditia
tiganeasca, femeia a scapat chiar ieftin. "La noi, în
traditia noastra, când o fata este maritata si are copii si
barbat si face o prostie în timp ce e casatorita se
sanctioneaza, îi taie nasul, este la stabor, plateste
despagubiri... doamne dumnezeule!", a spus Maria
Câmpina la Antena 1. Desi barbare, astfel de scene
descrise de Maria Câmpina sunt o realitate. Conform
legilor tiganesti, barbatul are drept de viata si de moarte
asupra sotiei. În 1995, un tigan din România a fost
filmat în timp ce-si batea sotia si o ameninta cu un cutit,
pentru ca îl înselase.

Cadou emotionant! Un român de
etnie roma a pictat o icoana pentru
Politia din Bari: «Mi-ati salvat viata»

Politia Municipala din
Bari i-a salvat viata în urma
cu trei ani si el a decis sa
daruiasca comandantului o
icoana lucrata manual chiar
de el. Este povestea lui Filip
Lucian, cetatean român din
tabara de romi din
Munigivacca care pe 2 iunie
2013, în timp ce se afla pe promenada în zona Fortino Sant'Antonio, a
fost cuprins de o criza anafilactica dupa ce a fost întepat de un peste. Doi
agenti care tranzitau prin zona i-au acordat ajutor lui Lucian, salvându-
i astfel viata. Românul a dorit sa-si arate de Craciun recunostinta pentru
gestul politistilor, daruind icoanacomandantului Politiei Municipale:
"As dori sa multumesc agentilor nostri pentru promptitudinea
interventiei - subliniaza colonelul Marzulli. Agentii municipali nu sunt
numai cei care dau amenzi, ci sunt puncte de referinta pentru
comunitate. În acea ocazie si-au demonstrat înca o data valoarea".

Mituri si realitati despre dificultatile de alfabetizare
ale copiilor de etnie roma: Rezultatele partiale ale
primului studiu longitudinal implementat în România

Alfabetizarea precara a copiilor de etnie roma a fost si este în
continuare o problema frecvent identificata la nivelul national si
european. În ciuda numeroaselor programe de interventie si asistenta a
copiilor romi, în mod suprinzator exista foarte putine studii empirice care
sa analizeze cauzele care duc la aceasa situatie. Din pacate, observam ca
multe din studiile asa-zis stiintifice se rezuma la raportarea indicatorilor
descriptivi (ex. Procentul copiilor de etnie roma care nu stiu sa citeasca
este mai mare decât procentul copiilor non-romi sau Multi dintre copiii
romi traiesc în saracie), însa avem putine dovezi stiitifice despre
dinamica evolutiei indicatorilor dezvoltarii alfabetizarii în timp.

Romii astia protejeaza Spania
împotriva drogurilor si infractiunilor

Exista o zona de blocuri în sud-vestul orasului
spaniol Seville, botezata „Las Vegas", desi nu e
deloc o locatie pentru cazinouri. De fapt, zona e
un cartier dur, unde se spune ca gruparile de
traficanti de droguri controleaza blocuri întregi,
saracia e în floare, iar analfabetismul depaseste
25% din populatie. Cum era de asteptat, povestile
principale din media descriu o disperare
coplesitoare. Dar în ultimii opt ani, o asociatie
culturala de tigani, intitulata La Asociación
Cultural Gitana Vencedores sau los Vencederos
(„Învingatorii"), se lupta pentru cartierul pe care
îl numesc caminul lor. Armele? Gantere,
dictionare si mingi de fotbal.

Starea Educatiei: Romania, tara UE
cu cei mai slab pregatiti profesori


