
Vocea Romilor
Nr. 313 � 23 decembrie 2017 � 1 RON � Râmnicu Vâlcea, str. Lucian Blaga nr. 56 � Tel. 0350/426839 � Fax 0350/426839

ROMI DE TOATE NEAMURILE, UNIÞI-VÃ! ZIAR NAÞIONAL   

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

SCUFIÞA NEAGRÃ
E D I T O R I A L

www.vocearomilor.ro

Cea mai cruntã
perioada din
viaþa copiilor

rromi, care deseori le
deformeazã personalitatea, este perioada ºcolarã
dintre grãdiniþã ºi terminarea facultãþii. Sunt mai
degrabã vârste ale deformãrii, decât ale formãrii,
pentru cã le lipsesc copiilor rromi strategiile de
eliberare de stresul rasial care abundã în scolile
româneºti. Cadrele didactice se fac cã nu vãd sau
participã ele însele la victimizarea copiilor rromi,
de aceea, deseori, copiii abandoneazã ºcoala sau
au probleme de intercomunicare toatã viaþa. Afli,
la 4 ani, cã “þiganul e om de departe”, cã eºti
considerat inferior, un fel de ratat genetic,
indiferent ce-ai face, oricât de isteþ sau bogat ai
fi! Nu iei premiul întâi pentru cã este rezervat
unui copil român (excepþiile confirmã regula!),
iar dacã eºti pus în prima bancã e ca ºi cum ai fi
pus în ultima, tot un “ciumat” eºti, pentru cã eºti
”discriminat pozitiv”, din milã, ca ºi cum ai avea
un handicap.
Cea mai tristã situaþie este neîncrederea în
prieteni. Dacã sunt români, sentimentele lor sunt
schimbãtoare ca vremea, devin într-o clipã din

angelici, diabolici (excepþiile confirmã regula!).
Dacã sunt rromi, sunt ca niºte tovarãºi de
suferinþã, de infern, nu discutãm, de ruºine,
despre rana  rasismului pe care o simþim în suflet!

Cel mai adesea, ne este atât de ruºine de
ruºinarea (nedreaptã) a rasismului, încât
nu le spunem nici mãcar pãrinþilor (nici ei

nouã), evitând un subiect care pare taboo ºi fãrã
rezolvare. În toþi acei ani,  dar ºi acum, pierd timp
mai mult decât alþii, pentru a  avea grijã de cum
mã vãd alþii, pentru a fi acceptatã.

Cum sã ne eliberãm de trauma rasismului,
ce soluþii, dacã pânã ºi termenul rasism
este evitat în România (nu ºi în alte þãri)?

E clar cã aceste mentalitãþi vin din istorie, din
perioada Sclaviei rromilor, a Holocaustului – de
ce nu discutãm public despre ele ? De ruºine?
Campaniei S.O.S. Copiii rromi, care urmeazã sã
fie lansatã în 8 aprilie 2015 în România, cu
îndemnul ca sã discutãm despre rasism ºi sã ne
aliem impotriva lui. Aºtept poveºtile voastre
despre cum aþi simþit rasismul! “Anul acesta o sã
jucãm Scufiþa Rosie”, a spus educatoarea ºi a fost
de ajuns o secundã pentru cã toate fetele sã de
viseze prinþese.



FANI AI ROMILOR – Au renuntat la viata
de oras pentru o saptamana ca la satra

Nu cunosti mai bine un om decat in momentul in
care imparti cu el aceeasi bucata de paine. Probabil
asta si-au spus 12 tineri din Norvegia, care au renuntat
la traiul confortabil de acasa ca sa traiasca in satra, in
localitatea maramureseana Somcuta Mare. Au ajuns
pe Calea Miresului, strada unde sta comunitatea de
romi din zona, cu ajutorul profesorului Tudor Lakatos,
Elvis Romano cum ii spune toata lumea de cand canta
in tiganeste piesele regelui rock’n’roll-ului.
Maramureseanul s-a nascut si a crescut acolo, iar cu
ocazia unei vizite in Norvegia le-a lansat o provocare
adolescentilor obisnuiti doar cu agitatia marilor orase.
I-a invitat la el acasa ca sa le arate cum sunt romii sai. 

Cersetori, nespalati, lenesi sau agresivi sunt cateva
dintre cuvintele care li se alatura romilor atunci cand
se vorbeste sau scrie despre ei, iar presa nationala si
internationala abunda de asemenea etichete. Ideea
asta au avut-o si norvegienii cu varste cuprinse intre
18 si 24 de ani chemati sa experimenteze viata ca la
satra. 

”Le-am dat de inteles sa vina in comunitate, sa nu
mai stea pe la hoteluri daca vor sa vada comunitatile
de romi, sa vina sa stea in «inima tiganilor», in
«inima romilor», in comunitate… Sa stea sa mance
impreuna cu noi, sa participe la caramida, sa vada
cum a fost viata noastra”, a marturisit Tudor Lakatos. 

Vacanta in ”inima tiganimii” din Somcuta
Mare 

Prejudecatile societatii i-au marginalizat pe romi
si le-au creat dificultati in ceea ce priveste integrarea
lor in viata sociala. De aici a pornit si ideea proiectului
romano-norvegian prin care se lupta impotriva
discriminarii, dar prin care se doreste si promovarea
traditiilor etniei.

Curiozitatea si dorinta de a-i intelege pe cei priviti
ca paria societatii i-au animat pe norvegieni, iar de
curand au ajuns in Maramures, intr-o saptamana de
vacanta. Lidera grupului, Vivian, a povestit ca fiecare
tanar a venit in Romania sa ii cunoasca mai bine pe
romi si sa invete ceva din cultura lor.

„Nimic nu e mai amar ca otrava
prieteniei false. ªi perverse 

Scriu aceste rânduri provocat de niºte reacþii la un
recent articol de-al meu întitulat „rudaru Luta  nu  e  sifon
Minciunii”. Iatã fragmentul la care mã refer: „Cât va dura
acest spectacol?”. Cele mai dezvoltate categorii sociale
dupã 27 ani de libertate în România sunt proºtii. ªi
prãduitorul, adicã sifonul, om prost, te va duºmani. În loc
de mobilizare, scot pe gâtlejurile lor iresponsabile strigãte
isterice de demobilizare. Tradarea este efectul tuturor
celorlalte defecte din oameni: lenea, minciuna,
inselaciunea, nesimtirea, necinstea, rautatea. Ca sã vezi,
marea crimã pe care am comis-o eu ca Presedinte  Partida
Romilor Valcea  … am fost sifonat de un labagiu rudar
mediator ºcolar,  cu o mutrã de tigru oligrofen. Acest
labagiu turnãtor, fãrã caracter, dezbinã romii  ºi rudari  din
Valcea  în prostia lui.

Pe scurt
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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%.

Limba mandarina est vorbita de circa 1,4
miliarde de vorbitori fiind de departe cea mai
vorbita limba de glob, depasind engleza, din
punct de vedere al numarului de vorbitori,
intr-un raport de cel putin 2 la 1? ? Mandarina
este limba oficiala in China si Taiwan, mai
fiind vorbita in Singapore, Indonezia, Macau,
Filipine si in puternice comunitati chineze din
SUA, Australia, Peru, Canada, Mauritius sau
Rusia. Limba mandarina este una dintre cele
mai dificile limbaje de pe glob, un incepator
fiind incapabil sa inteleaga fiecare nuanta a
cuvintelor rostite de un nativ. Spre exemplu,
fiecare cuvant poate fi exprimat in cel putin 4
moduri sau tonuri si putand insemna altceva
in functie de modul in care este pronuntat si
de felul in care sunt accentuate sunetele.
Chineza mandarina este una dintre cele mai
vechi limbi ale lumii care, mai mult, a pastrat
neschimbata aceeasi scriere de acum cel putin
3-4000 de ani.

Ursarii erau tiganii care se ocupau cu
dresarea ursilor? Stramosii lor au fost
magicieni, dresori, saltimbanci etc. In Evul
Mediu, colindau satele si orasele cu ursul,
castigandu-si traiul. Dupa ce mestesugul a
disparut, la inceputul secolului trecut, ursarii

au invatat din meseriile altor neamuri. Dupa
sedentarizare, s-au asezat in grupuri relativ
compacte, pastrandu-si limba si traditiile.

Fierarii erau tiganii care se ocupau cu
fabricarea uneltelor si obiectelor din fier?
Acestia au detinut monopolul prelucrarii
fierului in tot Evul Mediu, pana in secolul XX
cand multi au devenit agricultori sau
muncitori in industrie. Dupa 1989, putinii
fierari ramasi la sate lucreaza iar carute si

unelte.
Caldararii erau tiganii care se ocupau cu

fabricarea de caldari, tigai, oale, alambicuri
etc. din tabla de arama si din aluminiu? De la
inceputuri au trait in corturi, calatorind in
carute colorate. Multi si-au pastrat stilul
traditional de viata pana foarte recent. Au fost
sedentarizati ultimii. La caldarari se pastreaza
pozitia de bulibasa (sef) si practica judecarii
(kris) de catre batrani ai comunitatii.

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

Avem de trei ori mai multi
copii saraci in Romania
decat media din tarile UE

33% din din copiii cu varsta cuprinsa intre

0 si 6 ani sufera de privare materiala

severa in Romania, de peste trei ori mai

multi decat media celor 28 de state

europene.

Informatia a fost dezvaluita de vicepresedintele
Colegiului National al Asistentilor Sociali din
Romania (CNASR), Cristian Rosu, care s-a bazat pe
un raport de evaluare in domeniu.

“Asta inseamna ca nu-si permit nici macar sase
din urmatoarele noua lucruri: caldura in casa, chiria,
ipoteca, sa manance carne regulat, sa mearga in
vacanta, sa aiba televizor, masina de spalat, telefon
sau sa faca fata unor cheltuieli neasteptate”, a
declarat joi, Cristian Rosu.

Raportul a fost prezentat public joi seara, in
timpul unei conferinte nationale despre asistenta
sociala care a avut loc la Agnita (judetul Sibiu) si la
care au participat peste o suta de specialisti,
profesori si preoti.

Romania este tara cu cei mai multi
analfabeti din Uniunea Europeana
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Se pare cã Charlie
Chaplin s-ar fi nãscut
într-o comunitate de
þigani din West
Midlands, susþine o
scrisoare adresatã
acestuia, descoperitã
recent de cãtre familia
sa.
Nãscut la Londra, Anglia, în 1889,

Charlie Spencer Chaplin a fost fiul unui
cabaretist ºi a apãrut pe scenã de la o vârstã
fragedã. Ulterior, tatal sãu a murit, iar
mama sa a fost internatã la un spital de boli
mintale, ceea ce a dus la o copilãrie
dificilã, care a luat sfârºit în momentul în
care Chaplin s-a alãturat, la vârsta de 17
ani, trupei de vodevil a fratelui sau vitreg.

Mack Sennett, inovatorul comediilor
americane de tip scenetã, l-a descoperit pe
Chaplin în timpul unei apariþii în America
a trupei de vodevil. În 1913, a semnat un
contract pentru a aparea în filmele produse
de Compania Keystone a lui Sennett.

În al doilea sãu film, Kid Auto Races at
Venice (1914), Chaplin a creat personajul
care avea sa-l faca faimos, “micul
vagabond”. Vagabondul purta o ºapcã,
avea o mustaþã bine întreþinutã, pantaloni
largi ºi baston, ºi mergea cracanat, în

pantofii sãi mult prea mari.
Personajul sau era un ratat, iubit însã de

cinefili. Chaplin avea sã interpreteze acest
personaj în mai bine de 70 de filme. În era
filmului mut, umorul grosolan era rege, iar
Chaplin era un maestru al comediei fizice.
A devenit una dintre cele mai cunoscute
personalitãþi americane ºi cerea salarii din
ce în ce mai mari. A început sã-ºi regizeze
singur filmele, iar împreunã cu Mary
Pickford, Douglas Fairbanks ºi D.W.
Griffith, a fondat în 1919 compania United
Artists, pentru a controla mai eficient
proiectele sale.

Trecutul lui Chaplin, închis intr-un
sertar

Figura lui Chaplin încã reprezintã una
dintre imaginile cele mai recunoscute de
pe planetã. Scrisoarea, descoperitã recent
de familia lui Chaplin, sugereazã cã ar
putea fi nevoie sã ne revizuim ipotezele
cele mai fundamentale despre omul din
spatele mustãþii, scrie The Guardian.

Dupã ce vãduva lui Charlie, Oona, a
murit în 1991, fiica lor, Victoria Chaplin, a
moºtenit un birou care a aparþinut tatãlui
ei. Un sertar a rãmas blocat cu
încãpãþanare.

A fost Charlie Chaplin þigan?

ªcoala „Bogdan Petriceicu
Haºdeu” ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean (IªJ) Iaºi au fost
amendate cu 8.000 de lei dupã
ce s-a constatat cã elevii romi
sunt repartizaþi în corpuri de
clãdire diferite faþã de cele în
care învaþã elevii români.

Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii
(CNCD) a sancþionat un caz de
segregare rasialã ce a fost
descoperit la o unitate ºcolarã
din municipiul Iaºi. ªcoala
„Bogdan Petriceicu Haºdeu”,
dar ºi IªJ Iaºi, au primit câte o
amendã de 3.000, respectiv
5.000 de lei dupã ce ar fi
discriminat copiii romi, prin
distribuirea acestora într-un
corp de clãdire diferit de cele în
care învaþã elevii români.
Decizia CNCD a venit urmare a

unei plângeri ce a fost înaintatã
de o asociaþie ce luptã împotriva
discriminãrii ºi, potrivit
acesteia, atât unitatea ºcolarã
din Iaºi cât ºi inspectoratul vor
trebui sã realizeze un plan de
desgregare, în urma cãruia sã fie
alcãtuite clase mixte, din care sã
facã parte atât copii români cât
ºi romi. Reprezentanþii IªJ Iaºi
nu sunt de acord cu decizia
luatã de CNCD ºi au precizat cã
vor face recurs împotriva
deciziei CNCD, având ºi
susþinerea ministerului de resort
în acest sens. Care au fost
acuzaþiile Reclamaþia din acest
caz a fost formulatã de Centrul
de Advocacy ºi Drepturile
Omului (CADO), o organizaþie
nonguvernamentalã care a
realizat un studiu la nivelul
regiunii Moldovei cu privire la

segregarea ºcolarã a copiilor
romi. Potrivit plângerii înaintate
CNCD, reprezentanþii ªcolii
„Bogdan Petriceicu Heºdeu“
din cartierul ieºean Tãtãraºi ar

distribui pe criterii etnice elevii
care se înscriu la aceastã unitate,
cei romi fiind repartizaþi în
proporþie majoritarã în corpul C
al ºcolii.

Nu suntem muritori,
e clar

Dcidem zile intregi, cu goana noastra descreierata
dupa cadouri de Creciun   vacante si Revelioane.
Alungam timp din propria viata, ca sa ajungem mai
repede  De zeci de ori pe zi, mintea noastra toarce un
pacat autodistructiv: sa treaca si asta, sa vina mai repede
clipa cind…

Cind murim, de fapt .Noi,romii  , ne simþim datori
faþã de stirpea noastrã sã ne evidenþiem inestimabilele
calitãþi

Învatand eu jurnalismul din goana tirajelor, am
priceput devreme ca, indiferent daca scriu o stire chioara
sau un material labartat pe doua pagini de ziar, în  Vocea
Romilor   continutul trebuie sa faca lumina in cinci
chestiuni obligatorii: cand, unde, cine, cum si de ce.
Daca lipsea una dintre aceste piese,alti jurnalisti  mai
destepti  ca mine   daca e   cazu  ca era mai destept ca
mine  , la momentul dat

Niciodata n-am uitat sa raspund la cele cinci
intrebari, in textele mele. Ba mai mult, obsedata de cap
si de coada, am inceput sa extind metoda si in viata mea
civila. Orice-mi bubuia prin cap, orice iubire inceputa si
neterminata, orice nebunie, orice risc si orice suferinta
raspun  in presa si o scriu nu pot dormi   nu pot sa halesc  

Cand   La asta raspund eu: de Sarbatori. La restul va
astept pe voi sa-mi raspundeti: unde, cine, cum si de ce
e plecat de Sarbatori? Unde mergeti voi de aceste
Craciunuri, Revelioane, sfinti de sezon sau weekend-uri
2017-2018, inghesuite printre ocaziile laice si
religioase? Ce planuri aveti pe langa brazii, soti  amante
si prietenii din acest an

Eu inca nu stiu ce sa va spun, e posibil orice, poate
stau singura, poate ma voi distra incendiar. Ma voi
surprinde pe mine insami. Habar n-am. Dar daca n-am sa
pun nicio poza pe blog, dupa Revelion, va implor sa nu
ma intrebati de ce.În concluzie, cum spuneam, trãim pe
o planetã de ingraþi. Adevãraþii distruºi trãiesc discret ºi
zboarã sub radar, din respect pentru suferinþa altora.

Imagini incredibile
surprinse intr-un tren
din Romania! Doua
femei au urcat in vagon
cu porcul!

Calatorii dintr-un tren au avut parte de scene
halucinante astazi dupa ce doua femei de etnie roma au
urcat in vagon cu un bagaj… neobisnuit!

Da, se petrece in Romania! Si, da! Este 2017!
Acestor femei li s-a parut absolut normal sa urce in

tren cu porcul. Ce conteaza ce zic ceilalti calatori?!
Insa intrebarea de pe buzele tuturor este urmatoarea.

Animalul o fi avut bilet sau mergea cu nasul?

In perioada interbelica tiganii se
ocupau cu fieraria, fabricarea caramizilor,
unii erau rudari. Azi nu mai exista
asemenea meserii, probabil pentru ca nu-
si mai gasesc cautare. In schimb, au luat
amploare activitati ca ghicitoria, cersitul.
Cum credeti ca se pot integra romii in
lumea de azi? La noi, populatia de tigani a
fost, vreme de secole, relativ bine integrata
sub aspect economic si social. Tiganii au
avut rolul lor în economia tarii, ei fiind de

regula mestesugarii satelor. Aceasta
situatie s-a schimbat însa la mijlocul
secolului al XIX-lea. Atunci Romania a
cunoscut transformari economice si
sociale însemnate. Sub aspect cronologic,
aceste transformari au coincis cu procesul
de dezrobire a tiganilor (aproximativ
1830-1860). Noul tip de economie si de
societate care s-a forjat atunci a facut ca
fostii robi sa piarda mult din pozitia pe
care o avusesera înainte.

ªcoala în care copiii romi sunt fugãriþi de lângã cei
români. Caz de discriminare sancþionat drastic de CNCD

Integrare fara
pierderea identitatii
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Câteva standuri în care romii au scos la
vânzare ibrice, oale, alambice, ii, bijuterii
ºi haine de piele. O scenã pe care seara
începe sã se anime cu muzicã ºi dansuri.
Câþiva romi care-ºi invitã clienþii sã le
încerce produsele. Încep un dialog cu ei ºi
observ încã de la început deschiderea de a-
mi rãspunde la întrebãri. În Piaþa Micã se
desfãºoarã în aceste zile ”Zilele culturale
ale romilor”. Acest eveniment reprezintã
pentru romii din judeþ ºi din þarã, un prilej
de a sãrbãtori cultura þigãneascã ºi de a
promova tradiþiile ºi obiceiurile de care se
simt legaþi. Veniþi din mai multe oraºe ale
României (Bucureºti, Târgu Mureº,
Mediaº), participând la diverse
evenimente adresate etniei romilor,
bucurându-se cã reuºesc sã fie prezenþi de
atâþia ani la acest eveniment, aceºtia
prezinta sibienilor ºi vizitatorilor acestui
oraº, cultura þigãneascã.

”În trecut, þigãncile purtau cele
mai scumpe ii”
Uneori, romii ezitã sã declare faptul

cã sunt þigani, din cauza opiniei generale

a publicului ºi a stereotipurilor din jurul
etniei lor. E cazul ºi unei vânzãtoare din
cadrul evenimentului. ”Eu respect
tradiþia româneascã. Eu sunt româncã,
pentru cã nu am învãþat þigãneºte”, spune
ea. Cu toate acestea, tradiþiile merg mai
departe, în multe cazuri. Încã de mici,
copiii învaþã o meserie, ajutându-ºi
pãrinþii sã desfãºoare afacerea de
familie. Astfel, producãtorii de blãnuri,

cãldãrarii, creatorii de vase de cupru,
olarii, argintarii, prezenþi aici spun cã
produsele lor vor fi realizate ºi în viitor.
”De când sunt mici, copiii stau alãturi de
pãrinþi ºi sunt învãþaþi cum sã ardã
cuprul în foc ºi cum sã producã aceste
vase pe care mai apoi, le vindem. Noi,
femeile, nu suntem producãtoare de
vase”, spune o femeie venitã sã vândã
produsele realizate de bãrbaþii familiei.

Cum sã îþi pãstrezi calmul în
orice situaþie enervantã

Acum este trendy sã comentezi despre exodul
musulman sau despre teroriºtii automobiliºti. Dar, odatã
cu apropierea perioadelor electorale, mesajul politic
internaþional se va axa tot pe romi.

În Românika, Dragnea ºi cu Tãriceanu au fãcut din
þarã, propria feudã. Orban nu are nici tãria, nici
anvergura unui lider capabil sã se lupte cu cei “rãi”. Azi,
subiectul la ordine este axat pe legile justiþiei sau pe
Ordonanþele favorabile penalului teleormãnean. Mâine,
indiferent de coloratura politicã, romii vor deveni “carne
de tun”.Sã vedem ce se întâmplã în “curtea” noastrã…O
introducere, doar pentru cine vrea sã ºtie tradiþia despre
cum sã-ºi priveascã sufletul, a gândi cu inima (iluminare
interioarã),  ºi originile culturii rrome

Zilnic sunt anunþate întâlniri, simpozioane ºi alte
sindrofii bugetate corespunzãtor, în care problematica
romilor este cap de afiº. Aceastã industrie a devenit atât
de profitabilã încât nimeni nu are vreun interes ca temele
de dezbatere sã fie ºi rezolvate. populatia  roma  intra
intra in normalitate sa nu mai fie cosiderati  persoane
second -hand.

Proiectangii, experþii ºi activiºtii/ariviºtii vor rãmâne
fãrã obiectul muncii.  daca nu fac   proiecte   pentru
comunitatile de romi   saracii   pentru  ca noi romii safim
respectai de majoritari  În concluzie: atât timp cât
interesele meschine sunt tatuate în AND-ul ciocoilor
romani.

Poliþiºtii Ciobotoiu ºi Matei
au reuºit sã opreascã ºi sã
civilizeze poliþiºti vâlceni

Am vorbit ºi acum câteva zile despre caracterul
românilor. Vreau acum sã vã prezint câteva consideraþii
despre caracterul poporului nostru. Roman si rrom. De ce
suntem noi, românii, si rromii atât de invidosi, rãi, egoiºti,
agresivi unii cu alþii? De ce nu putem sã respectãm
valoarea, de ce nu suntem uniþi? Suntem o naþie care de
sifonari si de praduitori   romii valceni nu mai sant agresati
si goniti si amendatii      din  moll  piata centrala    su unde
se aduna  politisti   sub conducere inspectoratoratului  de
Politie   Valcea   a intrat in normalitate  

Nici mascati    care te bateau te injurau  si apoi iti cere
actele   sau civilizat    deci   totul  se desfasoara ca la carte
politisti Valceni lucreaza dupa carte si civilizat  

Lucrurile care nu se spun conteazã mai mult decât cel
care se rãcnesc în gura mare. Toate scandalurile care
deºteaptã în noi mici fiare dornice sã aibã dreptate au la
bazã lucruri pe care nu le-a lãmurit de nimeni nici noi
romii nu ºtimi, de aceea, au declanºat în noi suspiciuni
otrãvitoare. Sigur, am depãºit deja epoca în care ni se tot
spunea cã e esenþialã este comunicarea.

Relele tratamente ºi hãrþuirea romilor de cãtre Poliþia ºi
Jandarmeria Valceana   a disparut ca  prin farmec
ineficienþa aplicãrii legilor privind discriminarea
grupurilor minoritare      a intrat in normalitate adica
santem tratati ca semeni nostri romanii   

În plus, discriminarea sistematicã a romilor le-a afectat
accesul la educaþie adecvatã, locuinþe, îngrijire medicalã ºi
pe piaþa muncii, Tara si mama nu ti alegi.

Cultura romilor, celebratã în Piaþa Micã: ”Sunt
româncã, pentru cã nu am învãþat þigãneºte”

Tragedie într-o familie de
romi din oraºul argeºean

Costeºti. O fetiþã de doar doi
ani a murit dupã ce a fost

strivitã de un dulap de un metru
ºi jumãtate în care se aflau
medicamente ºi jucãrii. Fetiþa
fusese lãsatã nesupravegheatã
aproximativ o jumãtate de orã
Un echipaj de la Ambulanþã a
venit la locuinþa familiei la nici
un sfert de orã dupã ce pãrinþii
au sunat la 112. Fetiþa, care pe
18 decembrie urma sã
împlineascã doi ani, a fost dusã
la spitalul din Costeºti. Medicii
au constatat cã aceasta avea
multiple traumatisme prin
strivire. Din pãcate, dupã ce
medicii au încercat sã o
resusciteze timp de aproape o

orã, a fost constatat decesul
fetiþei, cauza fiind asfixia.
Pãrinþii au declarat cã au lãsat-
o nesupravegheatã
aproximativ 30 de minute. La
jumãtatea dulapului se afla o
uºã, de care, probabil, fetiþa a
tras.  La faþa locului a ajuns ºi
o echipã de la Medicina
Legalã. Cauza exactã a morþii
se va stabili în urma
necropsiei. Zeci de romi au
sosit la spitalul din Costeºti, iar
mama fetiþei este distrusã.
Pentru calmarea spiritelor, au
fost chemate mai multe
echipaje ale Jandarmeriei.  

O fetiþã de doi ani a murit dupã ce un dulap
a cãzut peste ea

Fostul mare tenismen
roman Ilie Nastase a fost
intrebat de presa italiana
“daca este tigan”, cu
ocazia Galei Laureus la
care a luat parte in
aceasta saptamana, la
Shanghai (China).
Fostul numar unu mondial

le-a transmis jurnalistilor
italieni ca s-a obisnuit deja cu
aceste intrebari, dar a mentionat
ca nu face parte din aceasta
etnie.

“In viata mea am fost acuzat
de toate: nu doar ca sunt tigan
roman, ci si ca sunt
homosexual. Zic pas pentru
homosexualitate, dar nu sunt
nici tigan... Chestia asta ma face
sa rad. In realitate, eu nu sunt

tigan. Dar tiganii sunt un popor,
o natiune ca multe altele, cum ar
fi cea italiana. Care e
problema?”, a spus Ilie Nastase.

Afland de la jurnalistii
italieni ca in Peninsula s-a
interzis folosirea apelativului
“tigani”, Ilie Nastase a
reactionat. Este o nebunie! Se
spune tigan in toata lumea. Apoi
o sa doreasca sa scoata cuvantul
tigan din vocabularul englez? Li
se zice rromi. Ce sunt rromii?
Nici macar eu nu stiu! Poate ca
sunt cei aflati acolo pentru a
fura”, a completat Ilie Nastase.

Ilie Nastase a starnit o furtuna
in aceasta saptamana in lumea
tenisului, dupa ce a cerut ca toate
titlurile castigate de Andre Agassi
sa fie retrase deoarece acesta a
admis ca s-a drogat.

Ilie Nastase, intrebat de presa italiana
“daca este tigan” - ce raspuns a dat



Paiul din ochiul celuilalt
Treceam unul pe lângã celãlalt,ne priveam,dar nu

realizam niciodatã cã,poate,eram prea indiferenþi faþã
de semenii noºtri,tratându-i cu superficialitate,dupã
un timp ajungând sã ne parã rãu de multe lucruri,de
ce-am fi putut face ºi nu am fãcut.

Cîinele muºcã. Doctorul face injecþii. Miliþianul
bate. Sînt stereotipurile (sau, mai degrabã,
constructele) care ne ajutã sã operãm atunci cînd nu
avem informaþiile necesare sau ne e lene sã le cãutãm,
ca sã cunoaºtem individul. Dar românul, românul cum
e? Dar ungurul? Dar þiganul (romul)? Dar neamþul?
ªi, în general, celãlalt?  Romii erau ºi ei de acord cã
maghiarii ar fi harnici ºi cumsecade, dar adãugau
dezbinaþi ºi ostili. Atît românii, cît ºi maghiarii
folosesc pentru romi, majoritar, etichete negative. Pe
baza datelor cercetãrii din 2001, se poate observa cã
„maghiarii au reprezentãri mai puþin stereotipizate ºi
mai puþin omogene despre români decît cele ale
românilor despre maghiari“.Din pãcate, pe mulþi
rromi nu adevãrul e preocuparea moralã, pentru cã ºi
ei trãiesc în minciunã Trebuie ca ºi rromii sã se
obiºnuiascã sã respecte ºi sã rãsplãteascã munca ºi
valorile, sã elimine contrafacerile, falsul, nimicul.
Adevãrul este singura cale!

Mã duc la o bere, sã moarã
mama! – zise Moº Crãciun

Am mai parcurs vreo sutã de metri prin mall ºi,
când colo, ce sã vezi: alt Moº Crãciun. Ãsta era gras ºi
avea pomeþii smãcuiþi cu fard de obraz, ca sã parã
sãnãtos, nu palid ca o gãinã de crescãtorie.Moºi
Creciun  în parcarea mallului, adãpându- se dintr-o
þigarã, la aer curat.Pentru mine, orice poveste care se
terminã cu bine devine plauzibila. Fie cã este mitologie
Viflaimul lui Hrusca ne balaceste ochii. Lumea isi
sterge fata cu servetele si crapa de tristete cand aude ca
un crestin nu daschide usa la timp. N-am nimic
personal cu Hrusca, il cunosc, e un tip foarte dragut, am
facut interviuri cu el ne  prefacem ca ne iubim, ca sa
aratam ce uniti sunt romanii.

Jumãtate din producþia de celulozã a þãrii se
tãbãceºte în rotativã cu sfaturi nepreþuite: cum sã þii un
bãrbat în lesã (sau cãpãstru, zgardã, colivie, nãvod,
coteþ), cum sã domini un bãrbat, cum sã-l recuperezi,
cum sã-l schimbi, cum sã-l divorþezi, cum sã-l aºezi în
pat, cum sã-þi vadã frumuseþea interioarã.De aceea,
singurul for de exprimare care i-a rãmas bãrbatului e
peretele veceului public. cã singura femeie care le
citeºte e doamna de serviciu – 

ªtii cã te-ai hodorogit atunci când te trage curentul,
deºi zeci de ani la rând numeai asta “aberaþie”. Eºti moº
atunci când fetele apetisante þi se par niºte dezmãþate.
Când un film sexy þi se pare un film porno.

Pe scurt
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Unii dintre membrii
comunitãþilor bogate de romi din
Galaþi au ajuns sã munceascã
pentru venitul minim garantat,
dupã ce afacerile le-au fost
închise pentru fraude fiscale ºi
înºelãciuni de zeci de milioane
de euro, iar mulþi patroni au
ajuns la închisoare. Imensele
palate în stil oriental par acum
pãrãsite.A intrat sãrãcia în
proprietarii de palate rome din
localitãþile din sudul Moldovei.
Dupã ce, ani la rândul,
comunitãþile de romi din Iveºti ºi
Lieºti (judeþul Galaþi) s-au fãlit
cu averile lor impresionate, de
milioane de euro, recesiunea
economicã, Fiscul ºi Justiþia au
fãcut prãpãd: sutele de palate ºi-
au pierdut strãlucirea de
odinioarã ºi par nelocuite, în
vreme ce mulþi dintre proprietari

au de ispãºit pedepse grele cu
închisoarea pentru evaziune,
înºelãciune sau fals. Pentru
prima oarã de la Revoluþie, romii
de la Iveºti au pus ochii pe
venitul minim garantat, pe uliþele
aºezãrii fiind vãzute grupuri de
femei, îmbrãcate în haine
tradiþionale, trebãluind cu sapa ºi
grebla pentru a obþine
indemnizaþia alocatã persoanelor
sãrace prin celebra Lege 416.
Afaceri cu fier ºi patroni de
carton Nu mai este niciun secret
cã spiritul antreprenorial a
pãtruns adânc în sufletul
comunitãþii rome din judeþul
Galaþi. În ultimele decenii,
membrii clanului Stãnescu au
înfiinþat, la Iveºti, Galaþi, Lieºti ºi
Tecuci, peste 3.000 de SRL-uri
prin care au derulat (la vedere,
fãrã a socoti tranzaþiile

neînregistrate) afaceri de sute de
milioane de euro. În mare parte,
tranzacþiile sunt cu fier vechi ºi
alte metale. Din pãcate, apetitul
pentru afaceri al membrilor
comunitãþii a generat un adevãrat
dezmãþ fiscal. Peste 80% dintre

firmele patronate de oamenii de
afaceri romi au fost prinse fãcând
evaziune fiscalã, paguba produsã
bugetului de stat, dar ºi unor alte
firme private, ridicându-se la o
sumã ameþitoare: peste 20
milioane de euro.

In urma cu 20 de ani isprava unor
tigani care au mancat lebede in centrul
Vienei facea inconjurul lumii. In 2008
jurnalistii de la The Sun se oripilau dupa
ce un grup de imigranti tigani proveniti
din estul Europei mancau lebedele
Reginei. Este acum randul tiganilor sa se
declare bucurosi de fapta brava din
randul etniei: Un pui de lebãdã a fost
salvat de o familie de þigani craioveni.

O familie de romi, care locuieºte în
cartierul Catargiu din Craiova, s-a trezit
în curte, în urmã cu douã sãptãmâni, cu
un pui de lebãdã. Membrii familiei au
anunþat autoritãþile, iar pânã când
pasãrea a fost luatã a primit toatã grija
necesarã. 

Ulterior, lebãda, care a primit numele
de Floricica, a fost preluatã de Protecþia
Animalelor Craiova ºi îngrijitã chiar de
inspectorul-ºef Marin Catrina ºi de
nepoþeii acestuia. „Ei (familia de romi
n.r.) l-au salvat, iar eu ºi nepoþeii mei l-
am îngrijit acasã. Familia respectivã a

sunat la 112 ºi a anunþat cã în curtea lor
a cãzut o lebãdã. Au avut mare grijã de ea
pânã am sosit la faþa locului“, povesteºte

Marin Catrina, inspector-ºef Protecþia
Animalelor Craiova, citat de
craiovaforum.ro.

Dupa 20 de ani, o familie de tigani craioveni
spala rusinea etniei: AU SALVAT O LEBADA

Cum s-a ales praful ºi pulberea de averile
comunitãþilor bogate de romi din sudul Moldovei

Un capac de borcan este
echivalentul unui loc de casã.
Aºa au fost minþiþi romii din
Jilava de primarii lor. Acum au
case, au stradã betonatã, dar furã

curent pentru cã nimeni nu le-a
pus contoare. Se întâmplã în
România.

Oriunde în lume, atunci când
îþi construieºti o casã, ai un act

care sã dovedeascã proprietatea
terenului de sub ea. Un
testament, o moºtenire, un act de
vânzare- cumpãrare, o
împroprietãrire de stat, mã rog, o
hârtie acolo. Existã, însã, un loc
pe planeta noastrã, unde niºte
oameni ºi-au ridicat casele având
ca unic act un capac de borcan.
Dar nu orice fel de capac, ci unul
de bulion! Nu este vorba de vreo
þarã pierdutã în buricul
Pãmântului, ci de una membrã a
UE. România! ªi nu într-un þinut
uitat de vremuri, ci la câþiva
kilometri de Bucureºti.

Ca-n Vestul Sãlbatic

În 2004, un candidat la
primãria comunei Jilava le-a
promis þiganilor din sat cã, în
schimbul voturilor, îi va

împroprietãri cu locuri de casã.
?iganii l-au votat ºi primarul ales
de mâna romilor a împãrþit un
teren de zece hectare în 199 de
loturi. Fiecare avea în mijloc un
þãruº cu un numãr.

Aºa cã, în loc de un act, le-a
dat þiganilor câte un capac de
borcan cu un numãr scris cu
carioca. Apoi, ca în Vestul
sãlbatic, ºi-au luat în primire
„proprietatea”. Primarul le-a zis:
„Construiþi!”. De bunã credinþã,
oamenii ºiau ridicat casele.
Numai cã, odatã mutaþi în ele, au
descoperit adevãrata bubã. Dacã
apã aveau din puþurile sãpate în
bãtãturã, la curentul electric nu se
puteau branºa decât prin furt.
ENEL-ul n-a înþeles cã un capac
de borcan poate þine loc de act de
proprietate!

Tiganii si-au facut un cartier intreg din capace de borcane
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O campanie de informare ºi
sensiblizare pentru prevenirea
abuzurilor asupra copilului în
cadrul comunitãþilor de romi
din judeþul Maramureº se
deruleazã, în aceastã perioadã,
în judeþ. În cadrul acestei
campanii au loc întâlniri cu
elevi, pãrinþi ºi cadre didactice
din comunitãþile de romi. În
cadrul campaniei, au loc
întâlniri cu elevi ºi pãrinþi,
cãrora li se prezintã informaþii
de bazã privind drepturile
copilului, formele de abuz,
efectele abuzului asupra

dezvoltãrii copilului, precum ºi
modalitãþile de sesizare a unui
abuz. Activitãþile constau în
întâlniri directe cu grupurile
þintã (copii pânã la 10 ani,
adolescenþi, pãrinþi ºi cadre
didactice), având ca obiectiv
informarea, conºtientizarea ºi
prevenirea abuzului asupra
copilului. In cele douã ºcoli din
cadrul comunitãþii de romi din
Chelinþa existã 383 de elevi,
din care 358 sunt romi: 59 sunt
preºcolari, 226 aparþin
învãþãmântului primar, iar 73
învãþãmântului gimnazial.

Europarlamentarul suedez
Soraya Post, ea însãºi
romã, lucreazã la un raport
despre cauzele profunde
ale anti-þiganismului.
Europa trebuie sã
recunoascã faptul cã nu a
reuºit sã integreze aceastã
comunitate, spune ea într-
un interviu.
Principalul obiectiv al acestui raport,

care este primul de acest fel, se referã la
anti-þiganismul pe scarã largã. Doresc sã
vorbesc despre cauza principalã a
excluderii ºi despre motivele stigmatizãrii
romilor. Situaþia este cu adevãrat indecentã
în aproape toate statele membre. În Suedia,
de exemplu, care este o þarã foarte bogatã
ºi dezvoltatã, 80% dintre romi sunt ºomeri.
Nu recunoaºtem niciodatã anti-þiganismul.
Existã la nivel individual ºi la nivel
instituþional. Este structural. ªi este foarte
vechi. Adicã de când romii au venit în
Europa. Acum 800 de ani. 

Europa trebuie sã-ºi recunoascã
eºecurile. Statele membre
trebuie sã-ºi recunoascã
eºecurile. 

Eu însumi sunt romã ºi ºtiu cã m-am
nãscut condamnatã deoarece existã atât
de multe prejudecãþi ºi lumea are atât
de multe împotriva mea din cauza
etniei mele. Este timpul sã recunoaºtem
responsabilitatea pe care o avem faþã de

aceºti oameni. Nimeni nu vrea sã fie
sãrac. Nimeni nu vrea sã trãiascã ca
vitele. Nimeni nu vrea sã nu-ºi trimitã
copiii la ºcoalã. Nimeni nu vrea sã
trãiascã fãrã energie electricã. Nimeni
nu vrea sã trãiascã fãrã apã. Dacã vrem
sã fim o Uniune mândrã, trebuie sã
înþelegem cã nu vom putea fi aºa cât
timp avem printre noi 10, 12 milioane
de oameni care sunt excluºi de la tot.

Europarlamentarul Soraya
Post despre romi: „Nimeni 
nu vrea sã trãiascã ca vitele“

SC  APAVIL SA – Centru
Exploatare Vest a desfãºurat în
perioada 02 – 08  decembrie 2017 o
serie de activitãþi în întreaga arie de
operare.

PROBLEME PUNCTUALE .
Au fost realizate o serie de lucrãri
punctuale :

–    au fost identificate ºi
înlocuite piesele ºi apometrele
defecte ale branºamentelor de apã pe
strãzile Viorelelor ºi Andrei
Mureºanu din oraºul Bãile Govora .

–    s-a montat branºament nou
de apã în satul ªerbãneºti, com.
Pãuºeºti-Otãsãu;

–    s-a efectuat supravegherea
sistemului de alimentare cu apã a
rezervorului de înmagazinare apã
Pietrari;

–    s-a efectuat igienizarea
perimetrului, toaletarea copacilor ºi
refacerea cu macadam a drumului de
acces de la staþia de epurare
Mihãeºti ºi igienizarea perimetrului

rezervorului de inmagazinare apã
Palangine, Bãile Govora;

–    s-a urmãrit în permanenþã
funcþionarea echipamentelor la
staþiile de pompare din cadrul
Sectorului Govora (Pãuºeºti –
Otãsãu, Pietrari ºi Buneºti), la
staþiile de epurare Pietrari, Mihãeºti
ºi Buneºti ºi la staþiile de repompare
din Pãuºeºti – Otãsãu, Pietrari ºi
Buneºti;

–    au fost verificaþi parametrii
apei potabile furnizate în sistemele
Govora, Mihãeºti, Buneºti, Pãuºeºti
– Otãsãu, Pietrari ºi Frânceºti, cât ºi
ai apei menajere descãrcate în pârâul
Govora de la cele 2 staþii de epurare,
Buneºti ºi Mihãeºti, respectiv în râul
Otãsãu de la staþia de epurare
Pietrari;

–    s-au golit manual cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã
nr.10 ºi nr. 17 din localitatea N.
Bãlcescu;

–    s-a asigurat buna funcþionare

a staþiilor de repompare apã potabilã
SP1-Romani, SP2- Pãdureþu din
oraºul Bãbeni;

–    s-au vidanjat cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã din
localitãþile ªirineasa ºi N. Bãlcescu;

–    s-au verificat rezervorul de
acumulare apã, de 300mc, din
ªirineasa;

–    s-au efectuat lucrãri de
modificare traseu evacuare în cadrul
staþiei de epurare ape uzate Valea
Bãlceasca din loc. N. Bãlcescu;

–    s-au efectuat operaþiuni de
spãlare a staþiei de epurare ape uzate
Valea Bãlceasca din loc. N.
Bãlcescu;

–    s-au vidanjat cãminele
staþiilor de repompare apã uzatã de
pe raza localitãþilor N. Bãlcescu ºi
ªirineasa;

–    s-au efectuat lucrãri la
instalaþia staþiei de tratare ºi
repompare apã potabilã Bonciu,
pentru amenajarea poziþiei

debitmetrului care urmeazã a fi
montat;

–    s-au efectuat lucrãri de
reamenajare a ºenalului din cadrul
staþiei de captare, tratare ºi

distribuþie apã Sirineasa;
–    s-au efectuat lucrãri de

montare debitmetru în cadrul staþiei
de tratare ºi repompare apã potabilã
Bonciu, din oraºul Bãbeni.

Activitate intensã la Apavil

Afacerile lui Ceauºescu! Cu banii luaþi pe
evrei ºi nemþi a cumpãrat þigani din India

Este binecunoscut faptul cã Ceauºescu a vândut evrei
ºi nemþi cât a fost preºedintele þãrii, însã nimeni nu spune
nimic despre ce fãcea dictatorul cu banii astfel obþinuþi.
Un reputat istoric a descoperit cã acei bani au fost
folosiþi de Ceauºescu pentru a cumpãra þigani din India.

Este binecunoscut faptul cã Ceauºescu a vândut evrei
ºi nemþi cât a fost preºedintele þãrii, însã nimeni nu spune
nimic despre ce fãcea dictatorul cu banii astfel obþinuþi.
Un reputat istoric a descoperit cã acei bani au fost
folosiþi de Ceauºescu pentru a cumpãra þigani din India.

Nu-i acceptãm ca fiind egali cu noi, nu le
încredinþãm instrumentele de creºtere
socialã pe care le avem noi, ºi nu le
acordãm încredere. Toate astea pentru cã
aºa am fost învãþaþi. 

Ei sunt tinerii ºi copiii romi cãrora cei mai mulþi dintre
români le prevãd un viitor sumbru. “Statistic,
marginalizarea cu care romii ºi-au început cariera în
România s-a conservat”, a precizat Mircea Toma,
preºedintele Active Watch la conferinþa de lansare a unui
proiecte de sprijinire a profesioniºtilor romi. Cercul vicios
al discriminãrii Rezultatul discriminãrilor îl reprezintã
stigmatul ºi neintegrarea socialã. “Stresul confruntãrii cu
majoritatea e atât de mare încât te face sã nu vrei sã ieºi în
lume, sã te simþi mai bine printre ai tãi”, explicã
psihologul ºi psihoterapeutul Mugur Ciumãgeanu.

Copiii romi sunt învãþaþi sã previnã abuzurile ºi orice formã de violenþã



Puternicele blesteme
ale þiganilor

La tigani se fac multe papusi magice. Se infig
ace in ele si se pun sub poarta dusmanului. Nu
exista nici protectie, nici leac impotriva acestui tip
de vraja. Toata lumea stie cum se fac aceste papusi,
dar ele nu sunt eficiente decat daca blestemul este
rostit deasupra lor de o femeie care stie sa faca
farmece. Cel care gaseste sub poarta o asemenea
papusa este convins ca se va imbolnavi, ba chiar ar
putea sa moara. Forta psihologica a acestei vraji
este atat de mare, incat adesea se poate produce un
accident.

Aceste papusi pot si sa vindece. In acest caz,
ele au o forma speciala, de stea, si nu sunt intepate
cu ace. Cine arunca blestemul pronunta, in locul
blestemului, urmatoarea fraza: „Fie ca boala sa
ramana in iarba sau in copac!” Duce apoi papusa la
o rascruce, dupa ce scuipa in cele patru directii,
pentru ca aceia care trec pe acolo sa ia boala
„clientului” sau, care astfel se poate vindeca.

Tiganilor cohani sunt cei carora le revine
„privilegiul” de a practica magia neagra. Actiunile
distrugatoare ale lor sunt intotdeauna temute si

redutabile.

Ghicit ºi

descântece

þigãneºti
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În urma unei scrisori
adresate organizatorilor de cãtre
Administraþia Prezidenþialã,
Departamentul Culturã, Culte ºi
Centenar, prin care se exprimã
interesul de a primi concluziile
conferinþei Antiþigãnismul –
combaterea atitudinilor negative
despre romii din România, care a
avut loc în 6 septembrie 2017 la
Ploieºti, vã asigurãm cã suntem
onoraþi sã vi le trimitem.
Evenimentul, primul de acest fel
în România, a fost organizat de
Centrul de Resurse pentru
Incluziune Socialã CRIS în
calitate de membru al Reþelei
Europene a Organizaþiilor de

Romi de la Nivel Local (ERGO
Network), în 6 septembrie 2017,
la Ploieºti, România. Decidenþi
de la nivel European, naþional ºi
local, reprezentanþi ai
ambasadelor: Suediei, Franþei,
Italiei ºi Statelor Unite ale
Americii, reprezentanþi a celor
mai cunoscute ong-uri rome din
þarã ºi strãinãtate s-au întâlnit cu
reprezentanþi ºi membri ai
comunitãþilor locale de romi din
România, pentru a putea
identifica provocãri ºi soluþii
pentru combaterea discriminãrii
romilor, inclusiv pentru
îmbunãtãþirea situaþiei
comunitãþilor locale de romi din

România, în toate domeniile
vieþii publice. . Recomandãrile
se concentreazã în primul rând
pe dimensiunea localã a
elaborãrii ºi punerii în aplicare a

Strategiei Guvernului României
de Incluziune a Cetãþenilor
Români aparþinând Minoritãþii
Rome, în vederea combaterii
sãrãciei.

Chiar dacã spaþiile dedicate
teatrului independent – care n-au
nicio treabã cu cele finanþate din
bani publici – au devenit
invadate, de ani buni, de comedii
uºurele ºi spectacole mediocre –
aºa-numitele „ºuºe pentru
corporatiºti“ –, mai existã locuri
în care nu numai cã se face teatru
adevãrat, dar i se adaugã ºi o
laturã politicã sau socialã,
sincronã cu ce se întâmplã azi în
lume, dimensiune cam
inexistentã pânã acum pe plaiurile
mioritice.

Este de apreciat, de exemplu,
efortul tinerei echipe de la Centrul
de Teatru Educaþional Replika de
a pune în scenã altceva decât se
poate vedea în prãfuitele montãri
de la teatrele bucureºtene.
Spectacolul „Calul alb“, pe care l-
am vãzut în avanpremiera
festivalului One World Romania,

pleacã de la mediatizatul proces
recent al torþionarului din anii ’50
Ioan Ficior, pentru a construi o
meditaþie pe teme mai largi ºi
oricând actuale, precum: ura
(existenþa ºi eventuala ei
necesitate), rãzbunarea, trauma,
tortura/teroarea, manipularea, ce
ºi cât mai înþelegem din istoria
recentã. Montarea îi aparþine
regizoarei Ioana Pãun, iar
spectacolul este un one-woman-
show, dus cu energie – timp de
peste o orã ºi pe mai multe „voci“
narative – de actriþa Ilinca
Manolache (secondatã, mai ales
pentru pasajele muzicale, de
Diana Miron). În pielea Rãului
„Calul alb“ (cel cu care Ficior
sãrea peste victimele sale
neputincioase, deþinuþi politici din
lagãrul de la Periprava) este un
spectacol (decis) politic (cu
inserþii social-satirice), care

propune un exerciþiu de empatie,
de punere în locul ºi în pielea
celui pe care-l considerãm Rãul:
ia sã vedem dacã Rãul e chiar atât

de Rãu ºi dacã n-o fi avut ºi el
motivaþiile sale? ªi chiar dacã o fi
Rãul absolut, meritã acum sã-l
urâm pe cel care l-a încarnat.

Iubirea e o pacoste. Aºa cred
cele pentru care se bat
cocalarii în cluburile unde
bubuie ceva ce ei numesc
muzicã, iar noi, tãntãlãii,
numim horcãialã

Sãrãcimea ar da orice sã aibã acces la o feliuþã
de salam bun pe zi, iar bogãþimea îºi face seppuku
dacã sushi-ul din Dorobanþi e prea picant, puah,
hººº. ªtiu, eu trãncãnesc acum de parcã aº fi iubita
lui Che Guevara. Dar fãtucile sexy bolborosesc –
pe la posturile TV care, în disperare de cauzã, le
invitã coapsele.

Concluziile ºi recomandãrile conferinþei pentru combaterea atitudinilor negative ºi a excluziunii
sociale a romilor, octombrie 2017 

Antiþigãnismul – combaterea atitudinilor negative
despre romii din România 

Apariþia romilor pe teritoriul
României este încã un fenomen
demografic neclarificat pe deplin.
Documentele atestã existenþa
etniei în Evul Mediu pe teritoriul
actual al þãrii, dar nu oferã indicii
privind locurile din care au venit.
Specialiºtii au elaborat mai multe
teorii în acest sens.

Romii sunt una dintre cele mai
numeroase etnii de pe teritoriul
actual al României. Consideraþi
urmaºi ai indienilor, dar ºi ultimi
supravieþuitori ai armatei
faraonului înecatã de Moise,
romii, denumiþi ºi þigani secole

de-a rândul, au fost atestaþi pe
teritoriul actual al României încã
din vremuri voievodale. Cu toate
acestea, nimeni nu ºtie cu
exactitate cum au ajuns pe
teritoriul Þãrilor Române ºi mai
ales când. Specialiºtii au elaborat
o serie de teorii privind originea
romilor, ai cãror urmaºi locuiesc ºi
astãzi pe teritoriul þãrii. Însoþitori
ai cãlãreþilor de stepã sau ai
turcilor Conform unei teorii
elaborate de Alexandru Gonta,
þiganii ar fi ajuns prima datã în
Þara Româneascã. Mai precis, s-
au aºezat în Câmpia Românã.

Cum au ajuns Þãrile Române sã aibã cea mai numeroasã populaþie romã din Europa

În Evul Mediu, moldovencele erau confundate cu þigãncile

„Calul alb“ ºi „Mustang“-ul rom.
Despre teatrul independent,
dimensiunea politicã ºi socialã
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Acum chiar avem pe cine
propune la premiul Nobel pentru
pace! Un traficant de persoane din
Rahova lua familii întregi de
þigani ºi le repatria ori în Pakistan,
ori în Punjabul natal. Acesta le
promitea þiganilor cã îi ajutã sã
emigreze într-o þarã mai
dezvoltatã, ceea ce India chiar e,
faþã de România.

Pentru a nu se simþi
dezrãdãcinaþi, þiganii au fost
mutaþi cu cãruþele. Chiar dacã
pentru România este un succes,
iniþiativa traficantului de persoane
n-a fost vãzutã cu ochi buni pe
subcontinentul indian.

Pakistanezii ºi indienii sunt
supãraþi cã le-a adus þiganii înapoi
pe cap, spunând cã “voi credeþi cã
i-am dat afarã degeaba acum 1000
de ani?”.

“S-au învãþat ºi mai rãu, au
obiceiuri proaste, deprinse de la
români: furã, mint, sunt leneºi,
trãiesc din pomeni ºi stau doar cu
mâna întinsã, nu vor sã
munceascã ºi sã-ºi facã un rost.
Aici, în Pakistan, nu merge aºa. Sã
se întoarcã în România, de unde
au venit, nouã nu ne trebuie
elemente infraþionale!”, declarã
Rapandul Rawalpindi, ministrul
de interne pakistanez.

Cel mai îndrãgit traficant de
persoane. Lua þiganii ºi-i
ducea înapoi în Pakistan

PUMNAL – BERBEC: Cei nãscuþi
sub zodia Pumnalului (în horoscopul
þigãnesc) vor avea parte de un final de an
destul de complicat. Trebuie sã se
pregãteascã din timp pentru începutul lui
2018. Au la dispoziþie câteva sãptãmâni sã
îºi rezolve problemele pentru a nu intra cu
ele în noul an.

COROANA – TAUR: Taurii din
zodiacul þigãnesc vor fi ceva mai
consecvenþi, mai pragmatici, mai prezenþi
în viaþa de familie. Vor avea parte de tot ce
îºi doresc, asta dacã ºtiu cum sã cearã
anumite lucruri.

SFEªNIC – GEMENI: Gemenii au
multe de învãþat pe final de an. Vor fi
cadorisiþi în luna decembrie. Vor fi în
centrul atenþiei mai mult ca în oricare altã
perioadã a anului.

ROATA – RAC: Racii trebuie sã îºi
rezolve ºi ei problemele, mai ales cele de
naturã emoþionalã. Vor sta ceva mai bine
cu psihicul la final de an, asta pentru cã vor
fi înconjuraþi de oameni minunaþi.

STEA – LEU: Leii din zodiacul
þigãnesc s-ar putea sã piardã anumite sume
de bani pe ultima sutã de metri. Trebuie sã
nu se mai lãcomeascã, sã fie mai prudenþi
cu cheltuielile, altfel vor avea de suferit.
Nu e tocmai plãcut sã fii fãrã bani de
sãrbãtori!

CLOPOT – FECIOARÃ: Aceºti
nativi protejaþi de divinitate vor trece prin
tot felul de încercãri în obþinerea
succesului scontat. Vor avea un final de an
plin de bucurii, dar ºi de obstacole.

MONEDA – BALANÞÃ: Balanþele
vor câºtiga într-un domeniu, dar vor pierde
în altul. Trebuie sã fie extrem de atenþi la
felul în care îºi gestioneazã treaba la
serviciu.

CUÞIT – SCORPION: Scorpionii au
avut un an destul de complicat din multe
puncte de vedere. Probele de încercare vor
fi nenumãrate ºi în ultima lunã a anului
2017. Oricum, cei guvernaþi de zodia
Cuþitului sunt obiºnuiþi sã acþioneze cu…
cuþitul la os.

TOPOR – SÃGETÃTOR: Sãgetãtorii
vor redescoperi ce înseamnã cãldura
cãminului. Sãrbãtorile îi vor prinde
înconjuraþi de cei dragi, de oameni
frumoºi, oameni cu intenþii bune, oameni
de bine cum se zice în popor. Cele mai
benefice perioade vor fi cele cuprinse între
3 ºi 15 decembrie, respectiv 20 ºi 26
decembrie.

POTCOAVA – CAPRICORN:
Capricornii vor cunoaºte anumite trãdãri,
dar asta îi va ajuta sã facã o curãþenie
extrem de necesarã în lista lor de prieteni.

CUPA – VÃRSÃTOR: Vãrsãtorii
terminã anul mai liniºtiþi, mai bogaþi ºi…
mai îndrãgostiþi. Redescoperã acele
principii în care credeau cândva.

CAPELA – PEªTI: Nativii zodiei
Capelã se vor integra ceva mai bine în
cercuri noi de prieteni. Vor avea multe
cunoºtinþe care le vor dovedi afecþiune.
Vor fi extrem de fericiþi. Sãrbãtorile vor fi
pentru ei magice, la propriu.

HHHHOOOORRRROOOOSSSSCCCCOOOOPPPP    ÞÞÞÞ IIIIGGGGÃÃÃÃNNNNEEEESSSSCCCC

Blestem. Ce nasol e sã ai
bani, sã ai sânii mari ºi sã te
iubeascã toatã lumea!

Tot ce nu spui va fi
folosit împotriva ta

Poate cã e un cusur
al meu. Sau o dovadã
de primitivism. O
rotiþã din creierul meu
nu se învârte îndeajuns
de sprintenã…

Din motive
sufocate în mister,
suntem o þarã obsedatã
de nebunie. Parcã

avem o presimþire cã þicneala fiecãruia dintre noi e doar o chestiune
de timp. Credem cã suntem singurii sãnãtoºi, într-o herghelie de
sonaþ   E clar, vestea bunã e cã nu vom mai avea discriminãri legate
de sex. Bãrbaþii fac cei mai buni cozonaci, femeile beau cea mai
bunã ºampanie. Bãrbaþii se prefac cã sunt buni amanþi, femeile se
prefac cã le place. Bãrbaþii se cred cei mai buni politicieni, femeile
se cred cei mai buni bãrbaþi.Iubirea e o pacoste. Aºa cred cele
pentru care se bat cocalarii în cluburile unde bubuie ceva ce ei
numesc muzicã, iar noi, tãntãlãii, numim horcãialã. Devenim, însã,
niºte hodorogi, atunci când blugii nepotului ni se par mâncaþi de
raþe, când ne enerveazã toatã lumea din autobuz (fie ºi pentru faptul
cã reuºeºte sã se þinã de bara de sus, în timp ce noi, din cauza
artritei, ne þinem de gluga ãluia din faþã).Bãtrânii merg prea încet ºi
stau în calea tinerilor care aleargã la trap. Bãtrânii o au p-asta cu
corectitudinea ºi morala, iar tinerii au ajuns la concluzia cã, mânca-
þi-aº, babacii e depãºiþi, sã moarã mã-sa.

Saracii nu-si pot permite sa fie
prieteni cu bogatii. Desigur, prin asta
inteleg inclusiv faptul ca, fie si daca
apartii clasei de mijloc, un imbuibat
rom va fi greu de asimilat in cercul
tau de prieteni. Smecheri si    isteti
esti  obligat  sa  dispretuiesti  saracii
si oamenii cu venituri medii, ii
considera niste ratati. Niciun bogat
nu-si aminteste ca are bani fiindca a
avut noroc sau a furat  ºi  are averi
pentru care n-a muncit o zi. Sigur,
sunt si oameni care au facut bani in
mod cinstit (prea putini, dar exista),

insa nici macar ei nu inteleg oamenii
care traiesc din salariu, care suna la
compania de electricitate si il
implora pe operator sa-i acorde trei
zile de amanare, sa nu-i taie lumina.
La randul lor, bogatii nu suporta
sarantocii, fiindca ii tin pe loc, nu
pot sa-si mute catrafusele dupa ei,
Saracii sunt niste neplaceri pentru
bogati, sunt enervanti ca niste
constipatii, ca niste urticarii. Si cand
spun bogati sau saraci, nu ma refer
neaparat la miliardari versus
muritori de foame.

Bogaþii nu pot fi prieteni cu sãracii

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.Tot ce scriu e luat la
bani marunti, de catre unii care nu
simt un pamflet. M-au facut ou cu
otet fiindca ma refer la lucruri care
mi s-au intamplat mie.Am scris
odata despre  UPUL Valcean  toti
doctorii sustin asta si ailalta, ma rog. Au sarit nu stiu cati comentatori de cur in sus
ca de unde stiu eu,   ca totul e în regula au  vorbit cu toti doctorii de pe planeta?
Altadata, am povestit ce-am patit intr-un spital  de stat, iar niste aparatori ai
sistemului m-au scuipat in scris si-au zis ca ”generalizez”, desi eu povesteam un
caz particular, despre cum sant   romi  tratati    cu concluziile de rigoare, desigur.
Daca le raspundeam ceva legat de libertatea cuvantului si opiniei, cred ca se
inecau cu propria saliva, de nervi.Cei care traiesc numai ca sa te ocarasca, daca
esti rom sau roman  ziarist  sau  li se umfle venele zburlindu-se pe internet (in
anonimat, desigur), sunt o patura sociala din ce in ce mai groasa si scamosata. Si
nu ma refer numai la mine. Ma uit pe multe site-uri la cine comenteaza. Sunt si
oameni de bun simt care, fie si daca te critica, o fac civilizat si argumentat. Dar
dincolo de asta, injuratorii de profesie imbacsesc atmosfera imediat, indiferent pe
ce tema e articolul. Ce copilarie trista or fi avut, nu i-a lasat nimeni sa se exprime
cu voce tare, invatatoarea ii batea cu rigla, ii bagau colegii mai mari cu capul in
wc-ul scolii, nu stiu ce-au patit, saracii, dar sunt tare vatamati. De fapt, va rog sa
ma scuzati ca ma plang de gogomaniile altora.

De fapt, va rog sa ma scuzati ca
ma plang de gogomaniile altora 



Istorioarã despre romi

Aflatã la camera de gardã a unui spital
bucureºtean, pentru o problemã, evident, medicalã, ºi
aºteptând sã-mi vinã ºi mie rândul sã intru în cabinet,
am tot vãzut o grãmadã de cazuri grave care se
perindau prin faþa ochilor mei.Îmi amintesc doar de
trei cazuri, o tânãrã pe targã, care încercase sã se
sinucidã, o bãtrânã într-o stare criticã ºi o femeie
destul de tânãrã, de etnie romã.

Femeia romã ºi unitatea naþiei
Aceastã tânãrã, mai dolofanã, fusese adusã la

spital pentru cã brusc nu a mai putut sã-ºi miºte
mâna. Tot aºteptând lângã ea, am aflat cã fusese
maltratatã de cãtre soþul ei ºi suferise un fel de ºoc.
De asemenea, am observat cã era foarte speriatã.

Tot aºteptând ºi aºteptând, am vãzut cum
coridorul a început sã se umple de rudele ºi prietenii
victimei, personalul fiind nevoit sã-i pofteascã afarã
cã fãceau o gãlãgie teribilã.Se agitau, puneau
întrebãri, fiind foarte afectaþi de problema tinerei.

Vestimentaþia lor era specificã romilor care stau
în ºatrã.

Pe scurt
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Un nou festival marca Dorin Cioabã
a apãrut în centrul oraºului – Festivalul
Gastronomic al Rromilor – Ediþia I a
adus în Piaþa Micã o nouã invenþie –
mâncare Fast-Food în stil
þigãnesc.Primul festival de mâncare al
romilor din Sibiu a adus în Piaþa Micã
tarabe cu mâncare cu specific þigãnesc,
dar nici corturile cu ºosete, cãciuli ºi
haine tradiþionale nu au lipsit din peisaj.
Oamenii au avut de gustat de la
tradiþionalii mici ºi cârnaþi, pânã la
preparate recent inventate, pe care regele
autoproclamat al romilor le-a pregãtit
pentru sibieni.Romii au scos la vânzare
mâncãruri felurite, al cãror miros se
simþea de la intrarea în zona festivalului
– cârnaþi de casã, kaizer de casã afumat
ºi tobã de casã „fãrã euri”. Aºa a ajuns ºi
un moldovean sã mãnânce mici în lipie.

„Nici nu ºtiam de festival. Suntem în
trecere prin Sibiu ºi am venit sã vedem
Podul Minciunilor. Am simþit miros de
mâncare ºi am venit sã vedem ce e. Bun,
bun. Mâncãm mici în lipie. N-am mai
vãzut aºa ceva pânã acum”, povestea
turistul.

La capitolul îmbrãcãminte, ca la târg,
tarabele au avut ºosete flauºate, 4
perechi la 10 lei, ºaluri din caºmir la 25

de lei ºi chiar diferite modele de ii,
papuci de casã ºi cãciuli pufoase.

Romii ºi-au fãcut propriul burger,
„mai bun ca la americani”
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Existã în România oameni
care nu doar cã nu ºtiu sã
scrie ºi sã citescã, dar care nu
ºtiu nici mãcar în ce an
sîntem, nu ºtiu orele, nici
zilele sãptãmînii, nu ºtiu
vîrstele copiilor lor, nu ºtiu cã
existã Europa ºi cã România e
o þarã. Cu asemenea oameni
au stat adesea de vorbã

jurnalista Elena Stancu ºi
fotograful Cosmin
Bumbuþ.Dar ºi cu alte
categorii de oameni
marginalizaþi – victime ale
violenþei domestice, persoane
cu dizabilitãþi, oameni din
comunitatea romã. Pentru a le
înþelege poveºtile, pentru a se
documenta pe îndelete ca sã

scrie articole consistente, cei
doi au renunþat la slujbele pe
care le aveau, la garsoniera în
care locuiau, au cumpãrat o
autorulotã ºi au plecat prin
þarã. Au pierdut confortul, dar
au cîºtigat libertatea.
Materialele lor se gãsesc pe
site-ul www.teleleu.eu. Anul
trecut au fãcut primul lor film
documentar, cu un buget de
numai 1200 de euro, fãrã
producãtor, fãrã echipã. Se
numeºte Ultimul cãldãrar ºi
este selectat în multe
festivaluri. Iar recent au
publicat la Humanitas
volumul Acasã, pe drum. 4
ani teleleu, în care spun, prin
fotografii ºi texte, povestea
celor patru ani de cînd strãbat
þara pentru a scrie poveºtile
celor marginalizaþi ºi
defavorizaþi. Elena Stancu ºi
Cosmin Bumbuþ ne-au primit
în autorulota lor, la ei acasã,
adicã, sã înregistrãm acest
interviu.

Romii, îndemnaþi sã nu
fugã de vaccinare

Comunitatea de romi din
Târgu Jiu s-a aflat în aceastã
perioadã în atenþia autoritãþilor
care au desfãºurat o amplã
campanie de informare privind
importanþa vaccinãrii ROR.
Campania demaratã la nivel
naþional a debutat ºi la Târgu Jiu
în luna iulie, de atunci ºi pânã în
prezent, reprezentanþii primãriei ºi
cei ai Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Gorj, împreunã cu medicii
de familie, s-au deplasat în toate
cartierele de romi din municipiu
pentru a-i sfãtui pe aceºtia sã-ºi
vaccineze copiii împotriva
rujeolei.

Existã o graniþã între ce vrei sã faci ºi ce vrei sã
arãþi“ – interviu cu Elena STANCU ºi Cosmin BUMBUÞ

EMOÞIONANT / Are doar 23 de
ani ºi îºi creºte singurã trei
copii într-o sãrãcie lucie

Mãrturisirea unui copil flãmând: „Aº vrea o carte
cu poveºti, dar nu-i urgent. Mai bine sã-i ajute moºul
pe cei care au mai mare nevoie... Eu mai rabd.” 

Pãrinþii au pãrãsit-o când era micã. A crescut cu
bunicii, iar la vârsta de 16 ani a adus pe lume primul
copil. În prezent, Romina Bivol, o tânãrã de 23 de ani
din s. Costeºti, r-nul Ialoveni, educã singurã trei
copii într-o sãrãcie lucie ºi, împreunã cu bunica
bolnavã, se adãpostesc într-o casã de lut, care riscã sã
se dãrâme în orice clipã. Lemne de foc le-au mai
rãmas doar pentru câteva sãptãmâni, iar unicele surse
de venit le sunt ajutorul social ºi indemnizaþiile
modeste pentru cei mici. De Crãciun, aceastã familie
nu aºteaptã cadouri sau minuni. Ei pur ºi simplu
viseazã sã aibã ce pune în farfurii ºi cu ce sã
dezmorþeascã soba…

Am ajuns la ei în dupã-amiaza zilei de marþi ºi
am fost întâmpinat de lãtratul agitat al cãþelului legat
lângã poartã. Cãsuþa în care locuieºte familia Bivol
se aflã la câteva sute de metri de centrul satului, dar
nici aceastã locuinþã modestã nu este înscrisã pe
numele Rominei. Prin urmare, ea riscã oricând sã
ajungã în stradã cu cei trei copii ºi cu bunica. La ai
sãi ºapte ani, Ana, fiica cea mare, gândeºte deja
foarte bine. Daniel, bãiatul mijlociu, care zâmbeºte
practic mereu, va împlini cinci ani pe 18 decembrie.
Mezina Mãdãlina are doar doi aniºori ºi o curiozitate
fãrã margini.
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