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Un om politicos are toate ºansele sã
devinã un om bun mãcar pentru faptul
cã este preocupat sã nu supere pe

nimeni în prezentul sãu amabil. Cu toate cã e
pãgubitor sã ne referim la politeþea de toate
zilele a românilor ºi a rromilor, ºtiut fiind cã
generalizãrile duc adesea în pãcat, tentaþia
este mare. Mare pentru cã asemenea este ºi
lipsa politeþii. Nu înjuri? Nu eºti agresiv? Nu
scuipi în stânga ºi dreapta, nu eºti manelist, te
dai cocãlar? Eºti þigan rrom! 

Mã înjurã românii ºi þiganii înjurã pânã
fac spume la gurã? Eu ofer în
schimb un zâmbet larg pânã dupã

urechi. De regulã, sunt foarte atent pe unde
calc, pe unde merg. Indiferent de loc, de mod
ºi de timp, indiferent de anotimp, mã uit la
fiecare pas. Dar asta nu înseamnã cã “stau” cu
ochii în pãmânt, cã nu rãspund la bunã ziua
celor din ce în ce mai puþini care mã salutã. ªi
nu înseamnã cã nu-i salut ºi nu-i respect pe
toþi cunoscuþii, fie ei ziaristii din tabãra

adversarã ori tabãra duºmanã. Cei care mã
mai salutã se împuþineazã pentru cã nu
suportã ca sunt rrom ziarist, scriu adevãruri
zilnice ºi pe care îndrãznesc sã le “arunc” în
faþa domnilor jurnalisti. Însã, mã rog, e treaba
lor, e demersul lor ºi felul lor de a fi pe
coordonatele propriilor lor persoane
personalitãþi, nu? În casa unde stãpâneºte
demonul lãcomiei ºi al iubirii de averi, acolo
nu este darul lui Dumnezeu. De aceea, în
casele lacomilor este permanent ceartã,
neînþelegere, urã, rãzbunare ºi uitare de
Dumnezeu... Una dintre cele mai frumoase ºi
mai miºcãtoare vorbe româanesti, care mai
poate fi auzitã este “vino sã te omenesc” sau
“am fost omenit”. În înþeles imediat ”a
omeni” pe cineva înseamnã a primi pe cineva
în casa ta ºi a-i dãrui o bucatã de pâine, un
pahar de apã ºi o vorbã bunã. Eu nu am avut
aceastã ocazie.

Alexandru  Diamant



Filmul ”Nu mã atinge-mã

Filmul ”Nu mã atinge-mã”, premiat cu Ursul de
Aur la Berlin, vorbeºte despre cum iubesc cei neiubiþi,
despre tragedia celor care nu mai pot iubi, nu se mai
pot minþi. La fel ca ºi Soldaþii. Poveste din Ferentari,
un film excelent fãcut de Ivana Mladenovic, dupã
cartea lui Adi Schiop, despre ghetoizarea iubirii, deja
condamnat la uitare, pentru cã atacã taboo-urile
ipocrite ale celor blocaþi în retorica ignoranþei. Cât
despre noi, rromii, am rãmas blocaþi în istorie, acum 3
secole, când am ratat modernizarea mentalitãþilor.Nu
atât rasismul gagiilor te împiedicã sã urci spre steaua
ta, ci invidia ºi loviturile miºeleºti pe la spate ale
fraþilor rromi

Costel Niþescu despre filmul Django,
consacrat chitaristului Django
Reinhardt

Zilele trecute a ieºit pe marile ecrane franceze
filmul Django film biografic despre celebrul chitarist
de jazz Django Reinhardt care a fost proiectat în
deschiderea ultimei Berlinale. În fapt, pelicula evocã
doar un episod foarte precis din viaþa marelui
muzician, anul 1943 când Parisul era ocupat de
naziºti.

În 1943, Django Reinhardt este deja un star.
Jazzmenii americani care-i fãceau umbrã au plecat din
Franþa, chitaristul poate deci cânta în Parisul ocupat
de naziºti pânã ºi în celebra salã Olympia. Chiar dacã
apreciazã doar pe jumãtate muzica de negri
interpretatã de un þigan mustãcios », ocupanþii vor sã-
l atragã pe Django la un concert în Germania. Mai
întâi muzicianul ignorã oferta iar mai apoi o va refuza.
Django artistul preferã Parisul decât Germania lui
Hitler. Sub presiunea ocupanþilor, el va fi totuºi
împins sã se retragã la Thonon-les-Bains în aºteptarea
unei treceri ilegale ºi ipotetice în Elveþia neutrã.
Refugiat cu familia într-o tabãrã de romi nu departe de
graniþã, el va descoperi soarta care le este rezervatã
alor sãi.

Forþa filmului vine din faptul cã e un film sobru,
elegant ºi deloc didactic », scrie cronicarul de la
L’Express. Inspirat liber dintr-o biografie, filmul lui
Etienne Comar este sublimat de actorul Reda Kateb.
Interpret perfect al muzicianului ºi credibil pânã în
vârful degetelor, cum scrie aceeaºi revistã, actorul
salveazã într-un fel pelicula pe care Le Figaro o

considerã cert foarte bunã.

Pe scurt
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Afro-americanii ºi romii de la noi
au trecut prin procese asemãnãtoare
de sclavie sub albi, iar lupta contra
rasismului continuã.Singurul film
românesc de succes, care are un
personaj principal rom, nu se petrece
din perspectiva lui. În contrast, în
SUA, experimentul Black Panther
aratã cum pot persoanele de culoare
sã-ºi revendice propriile reprezentãri
în pop culture. Sigur, scopul declarat
al Soldaþilor nu e acela de educare, ºi
nici de reprezentare. Dar nu pot sã nu
mã întreb când o sã vedem
Ferentariul, România sau lumea,
trecutul, prezentul sau viitorul prin
ochii unui personaj de etnie romã? ªi
ce ar însemna asta pentru copii, în
contextul în care un film ca Black
Panther a fost întâmpinat cu o bucurie

depãºitã doar de speranþã ºi de dorinþa
de schimbare a copiilor afro-
americani din SUA.Care ar fi fost
impactul asupra gândirii ºi evoluþiei
mele personale, dacã la ºcoalã avem o
curriculã bazatã pe un film ca Black
Panther? Sau dacã la TV super eroii
erau de aceeaºi nuanþã a pielii ca mine
ºi puteam sã relaþionez mai bine la ei?
Cred cã e momentul sã explorãm
întrebãrile astea ºi sã oferim copiilor ºi
tinerilor modele care le seamãnã, cu
care se pot identifica. În România,
(auto)reprezentarea ar începe cu un
teatru rom, fãrã doar ºi poate, iar, la
nivel European, noul înfiinþat
European Roma Institute for Arts and
Culture ar putea oferi uneltele ºi
infrastructura necesarã tinerilor artiºti
ºi artiste romi(e).

În nordul Mehedintiului
exista un om care poate
îmblânzi fierul asa cum
se facea acum câteva
veacuri, doar cu un
ciocan si o nicovala.
Este ultimul tigan
potcovar autentic din
Mehedinti.

Localitatea Isverna este
celebra în lume dupa ce marele
explorator francez Jacques
Yves Cousteau a realizat un
film documentar despre
pestera de aici. Si este celebra
si datorita legendelor care spun
ca la Isverna ar fi ascunse tot
felul de comori, ceea ce a atras
de-a lungul anilor prezenta
multor cautatori de comori. 

Dar cine ajunge pe tarâmul
de poveste de la Isverna afla ca,
în aceasta localitate din zona de

munte a Mehedintiului, traieste
ultimul tigan potcovar autentic
din zona, care înca pastreaza si
lucreaza dupa tehnici, aproape
disparute. Când ajungi în
centru satului, undeva pe o ulita
la stânga gasesti casuta
modesta a mesterului fierar si
în curtea careia îsi are atelierul. 

Gheorghe Bocea îi primeste
pe turisti în atelierul sau cu
mare bucurie si nu pleaca fara
un mic suvenir din partea
acestuia. Traditia spune ca
potcoava poarta noroc, asa ca
nea Gheorghe daruieste din
toata inima acest simbol pe care
îl faureste cât ai clipi. În
camaruta plina de unelte,
mesterul este mândru de
cuptorul sau si foalele acestuia
vechi, tocmai din vremea
domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. Pe un perete sta agatat un
tablou cu Arsenie Boca.

Fierar din tata-n fiu
Are 69 de ani de viata, este

fierar din tata în fiu si de când
se stie doar cu „îmblânzirea"
fierului s-a ocupat. Pe
strabunic, bunic, tata, îi stie
drept cei mai fierari ai satului.
De când era copil, la doar 9-10

ani, îsi urmarea tatal cu mare
atentie si îl imita în tot ceea ce
facea fiindca a tinut cu tot
dinadinsul sa-i calce pe urme.
Îsi aminteste ca avea o nicovala
mica unde dadea forma la toate
sarmele de aluminiu pe care le
gasea prin curte.

Cum se vede filmul Black Panther
prin ochii unui român de etnie romã

Sunt doctor rom

Adina, Alina, Andreea, Andrei, Carmen, Cãtãlin,
Corina, Cristian, Daniel ºi Sorin au ales sã înveþe o
viaþã întreagã sã îi vindece pe ceilalþi. Ei sunt doar
zece dintre tinerii romi care studiazã în domeniul
medicinei ºi care au obþinut burse academice în
cadrul Roma Health Scholarship Program.
Fotograful Petruþ Cãlinescu a documentat
activitatea lor din spitale timp de 4 luni, oferind o
perspectivã ineditã despre tinerii romi de astãzi.

Timp de douã sãptãmâni, pânã pe 30 octombrie,
fotografiile circulã în Bucureºti, de la staþia Pipera
pânã la staþia Berceni, într-un metrou expoziþie.

Petruþ Cãlinescu, fotograf: “Fiecare din cele
zece vizite în diferite spitale din þarã m-a lãsat cu o
impresie confuzã: de furie ºi deznãdejde în faþa
condiþiilor materiale, dar ºi de speranþã datã de
entuziasmul tinerilor medici. Am tot respectul
pentru ei, care îºi sacrificã cei mai frumoºi ani din
viaþã, încercând sã aducã o schimbare.”

Nevoile spaþiului rural românesc

In perioada 27-28 aprilie 2015, la Hotel
Phoenicia Bucuresti, s-a desfasurat evenimentul
„Nevoile spatiului rural romanesc din perspectiva
ONG-urilor implicate in dezvoltarea rurala din
regiunea Sud Muntenia”, organizat de catre Reteaua
Nationala de Dezvoltare Rurala. Aceasta intalnire a
vizat identificarea nevoilor spatiului rural romanesc
din perspectiva ONG-urilor implicate in dezvoltarea
rurala si promovarea impactului LEADER, in
randul comunitatilor rurale, precum si modul in care
societatea civila se poate implica in acest sens.

Ultimul tigan potcovar, maestrul focului din Isverna:

„Fierul nu are niciun
secret pentru mine"
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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.

Ce simbolizeazã, de fapt,
salbele þigãneºti?

Unul din marii discipoli ai
ticãlosului Paisie Lugojeanul,
episcopul vicar hoþ, este preotul
paroh Sorin Lungoci, din cadrul
bisericii situatã pe strada
”Sfinþii Petru ºi Pavel”, Viile
Fabric. Aici, aºa cum am scris în
numeroase rânduri, Lungoci,
împreunã cu Sfercoci (ce nume
idioate), au distrus sãnãtatea
preotului Mihai Pop, care a
decedat. Nu ºtiu care este mai
ticãlos, Lungoci sau Sfercoci,
dar despre Lungoci avem
informaþii, fapte, date, care-l
pun la stâlpul infamiei. El
trebuie dat afarã din Biserica
Ortodoxã!

Ce a fãcut? Aºa cum deja o
parte dintre cititori a aflat deja, a
permis siluirea regulilor
ortodoxiei, mai exact, a permis
unui grup de þigani sã facã un
ritual satanic în biserica, pentru

care eu, personal, îl invit sã jure,
ca ºi þiganii lui, cã… nu luat bani
de la ei! Ce a fãcut? În cârdãºie
paranoidã cu aceºtia, a permis
accesul unui grup de þigani,
aflaþi într-o situaþie conflictualã
familialã, sã profaneze spaþiul
sacru al bisericii în care acest
Lungoci îºi face de cap de ani de
zile, profitând de bunãtatea IPSS
Ioan, ºi având spatele asigurat de
netrebnicul întunecat episcop-
vicar Paisie (cel întunecat!).

Filmul ce a fãcut deja
”deliciul” pe Facebook,
promovat ºi de alte publicaþii s-
ar putea sã ºocheze! Sub
”bagheta magicã” a parohului
aliat cu þiganii în practici
satanice, Lungoci acceptã
profanarea Bibliei prin rostirea
jurãmintelor din care ar trebui sã
înþelegem cã ”socrul nu a avut
relaþii intime cu… nora”. Am

folosit un eufemism, sub
ghilimele…

Lungoci, afarã din funcþia
de paroh, aºa se prezintã el, deºi
este, culmea, consilier pe
probleme de EDUCAÞIE în
cadrul Mitropoliei. Cum poate

sã fie un astfel de ins consilier
pe educaþie? Asta aº face dacã
aº fi în poziþia de decizie, afarã
cu toþi ticãloºii care întineazã
Biserica Ortodoxã, afarã cu
escrocii care au modelul
Lungoci – Sfercoci.

Nunþile rromilor dau bãtãi de cap
autoritãþilor. Petreceri în stradã, fãrã
autorizaþie de la Primãrie

Rromii din Cãlãraºi sunt avertizaþi din nou de
autoritãþi sã mute petrecerile din stradã. Dupã cum bine
se ºtie, nu o datã, poliþiºtii i-au amendat pe cei care fac
petreceri pe domeniul public, deranjând liniºtea ºi
ordinea oraºului. Reprezentanþii Primãriei au anunþat cã
petrecerile nu au niciun fel de aprobare. ªi de aceastã
datã, cu legea pe masã, autoritãþile locale i-au informat
pe rromi despre amenzile pe care le pot încasa. Pentru
tulburarea liniºtii ºi ordinii publice, valaorea
contravenþiile se încadreazã între 200 ºi 1.600 de lei.
Mai mult decât atât, petrecãreþii riscã puºcãria de la 3
luni la 2 ani, dacã blocheazã cu bunã-ºtiinþã drumul
public. Cetãþenii de etnie rromã sunt cunoscuþi pentru
nunþile zgomotoase, organizate în zona 2 Moldoveni, 5
Cãlãraºi ºi Orizont, petreceri care se sfârºesc dupã un
chef de pominã, în stradã, care þine de 2-3 zile. “Având
în vedere evenimentele organizate în municipiul
Cãlãraºi de cãtre populaþia de etnie romã vã aducem la
cunoºtinþã cã primarul municipiului Cãlãraºi ºi Primãria
Municipiului Cãlãraºi nu au atribuþii în aprobarea
desfãºurãrii unor astfel de evenimente. De asemenea, vã
comunicãm cã nu a fost aprobatã organizarea acestor
tipuri de evenimente.

Romii din Hunedoara se bat în
decoratiuni cu cei din Republica
Moldova!

Deveniti celebri si in strainatate, tiganii romani si-au
construit acasa palate care mai de care mai falnice, in
care turnuletele si inscriptiile haioase se inteleg de
minune.De exemplu, potrivit ziarului Adevarul, in varful
caselor, tiganii din judetul Hunedoara si-au pus fie
celebrul turn Eiffel, fie sigla Mercedes, fie statuia
Libertatii din New York. Pe langa aceste decoratiuni,
apar si dedicatii catre copiii neamului sau porecla
proprietarului! In Oltenia, se imita cladiri celebre,
precum tribunalul din Caracal, copiat de renumitul si
regretatul Dan Finutu. In replica, in concursul de copiat
arhitecturi faimoase s-au inscris si tiganii din Republica
Moldova, orasul Soroca, din nord-estul tarii, avand mai
multe asemenea „reusite".

Intr-un reportaj realizat de Publika.md, se vorbeste
despre „Dealul Tiganilor" din localitate, acolo unde
traiesc 2000 de tigani, care si-au facut palate intr-o zona
obisnuita cu saracia.

Administraþia localã din Focºani a
cerut încã de acum un an ºi jumãtate
intrarea în legalitatea a familiilor care
locuiesc în cele trei blocuri administrate
de municipalitate. Cele peste 100 de
familii de romi care locuiesc în blocul
social al Primãriei Focºani din cartierul
Bahne, au fost notificate de Primãria
Focºani cã de la 1 martie vor rãmâne fãrã
utilitãþi din cauza datoriilor uriaºe.
“Notificare! Cetãþenii care ocupã abuziv
ºi fãrã acordul Primãriei municipiului
Focºani imobilul situat în Aleea
Cãminului nr.12, Bl. G2, sunt înºtiinþaþi
cã începând cu data de 01.03.2018 se va
proceda la sistarea furnizãrii de curent
electric ºi apã curenta în imobil, deoarece

toate contractele de închiriere au încetat
de drept începând cu data de 31.10.2017
ºi sunt înregistrate debite foarte mari ºi
neachitate la aceste utilitãþi”, se aratã în
notificarea Primãriei Focºani.De altfel,
noua administraþie localã a cerut încã de
acum un an ºi jumãtate intrarea în
legalitate a celor care locuiesc în blocurile
respective, iar de la bugetul local s-au
aprobat sume substanþiale pentru
montarea de contori individuali de
energie electricã, dar lucrurile nu au
evoluat aºa s-a anunþat. Reprezentanþii
Asociaþiei Partida Romilor Pro-Europa
Sucursala Vrancea spun cã vor organiza
un miting de protest în faþa  Primãriei
Municipiul Focºani.

Þiganii lui Lungoci, bãtaia de joc a Bisericii Ortodoxe din Banat! 

Decizie radicalã a Primãriei Focºani în privinþa romilor din locuinþele sociale.
Cum au reacþionat reprezentanþii Partidei Romilor
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Cristian Banciu este un tânãr de etnie
romã din Cuza Vodã, care a dovedit o
ambiþie fãrã margini. Dupã ce, în
copilãrie, medicii i-au restabilit starea de
sãnãtate, dupã ºase ani de drumuri
interminabile cu mijloace de transport în
comun ºi dupã tot atâþia ani de dragoste
necontenitã din partea pãrinþilor ºi a celor
patru fraþi, el a absolvit Facultatea de
Medicinã Generalã a Universitãþii
„Ovidius“. Astãzi, îi vom asculta
povestea, în speranþa cã aceasta va servi
ca exemplu pentru coetnicii romi ºi cã va
descuraja persoanele cu prejudecãþi
despre aceºtia.

Am simþit cã vreau sã fiu medic când
am avut primul contact cu spitalul, din
fragedã copilãrie, când am avut câteva
probleme de sãnãtate ºi am vãzut cât
înseamnã un medic bun pentru pacient.
Pãrinþii m-au ajutat în primul rând
financiar, au fãcut eforturi deosebite
pentru a putea continua studiile timp de

ºase ani, în al doilea rând, ei au constituit
principalul stâlp de rezistenþã psiho-
emoþionalã, încurajãrile lor fiind vitale
pentru a nu renunþa. Am simþit cã mã pot

baza doar pe forþele proprii în integrarea
în mediul socio-academic al facultãþii,
pãrinþii mei neavând ºansa de a urma o
facultate.

Grãdiniþa Lions pentru copiii romi 
din ªupan

La ªcoala Gimnazialã „Liviu Rebreanu”, din
Cartierul ªupan al oraºului Comãneºti, populat în mare
majoritate de familii de romi, a fost inauguratã sala de
clasã reabilitatã în care va funcþiona prima grãdiniþã
„Lions”, frecventatã de 32 de copii. Grãdiniþa poartã
numele miºcãrii Lions pentru cã localul ei a fost
reabilitat printr-un proiect pus în aplicare de Lions Club
Comãneºti, cu sprijinul unui numeros grup de sponsori.

Localul grãdiniþei a fost sfinþit de un sobor de preoþi
ºi a fost inaugurat oficial, iar la eveniment au participat,
alãturi de coonducerea ºcolii ºi de membrii Lions Club
Comãneºti, sponsorii proiectului ºi membri ai celorlalte
cluburi Lions din judeþul Bacãu, precum ºi preºedintele
Zonei 2 Nord-Est a Districtului 124 România al Lions
Clubs International, Rãzvan ªendrea.

„Acþiunea – a spus preºedinta în exerciþiu a Lions
Club Comãneºti, Olguþa Lungu-Tranole – face parte din
proiectul Împreunã pentru comunitate, împreunã pentru
educaþie, prin care ne-am propus ca în limita sumelor de
care dispunem sã contribuim în fiecare an la rezolvarea
unor probleme ale ºcolilor de la noi.

Acces Plus – mãsuri integrate pentru
comunitãþile de romi din judeþul Braºov

Asociaþia Participarea Grupurilor Vulnerabile în
Economia Socialã Fãgãraº a organizat, o întâlnire la
Prefectura Braºov. Evenimentul a fãcut parte din cadrul
proiectului „Acces Plus – mãsuri integrate pentru
comunitãþile de romi din judeþul Braºov“, iar beneficiarii
proiectului sunt atât copiii din ºcolile din Codlea ºi comuna
Dumbrãviþa, cât ºi pãrinþii acestora ºi profesorii de la
ºcolile din Codlea ºi comuna Dumbrãviþa. La întâlnire s-a
discutat despre problemele cu care se confruntã
comunitãþile de romi din judeþ, dar ºi cum ar putea fi ajutaþi
aceºtia.

Prezenþi la eveniment au fost reprezentanþi ai ONG-
urilor din judeþ,ai comunitãþilor de romi, ai Biroului
Judeþean pentru Romi Braºov ºi ai Inspectoratului ªcolar
Judeþean Braºov. Întâlnirea a fost inclusã în activitatea nr.
7 a proiectului Proiectul „Acces Plus Mãsuri integrate
pentru comunitãþile de romi din judeþul Braºov“ care are ca
grup þintã beneficiari din comunitãþile din Dumbrãviþa ºi
Codlea. Elevii de la ºcolile din Codlea ºi Dumbrãviþa vor
primi rechizite ºcolare de care au atât de multã nevoie.
Proiectul „Acces Plus” Mãsuri integrate pentru
comunitãþile de romi din judeþul Braºov“ este finanþat de
Agenþia Naþionalã pentru Romi, iar perioada de
implementare este de douã luni.

Un tânãr de etnie romã este exemplu pentru coetnicii romi

În fiecare 20 februarie se celebreazã
eliberarea din sclavie a rromilor din
România, din 1856. „Emancipaþii” au
devenit liberi, dar au rãmas sãraci sau într-
un retard socio-cultural engramat în vechea
opoziþie dintre civilizat vs. barbar/ primitiv.
Afroamericanii, sclavi ca ºi þiganii, au reuºit
în mare parte ieºirea din marasmul
dispreþului ºi urii, nu ºi rromii. De ce? În
toatã toatã istoria medievalã a unicitãþii
sclaviei rromilor din Þãrile Române,
adevãrul este cã cine a vrut sã fie liber, sã nu
mai fie sclav, a putut-o face, prin simplul
curaj de a fugi spre Libertate, dincolo de
Dunãre (în imperiul otoman), dincolo de
Nistru (în imperiul rus) sau dincolo de
Carpaþi (în imperiul austriac). Mai ales dupã
rãzboiul austro-ruso-turc din 1735-1739,
când austriecii ºi ruºii au început
împroprietãrirea ºi colonizarea a milioane
de sãraci ai Europei în fostele posesiuni
cucerite de la otomani, cei care se aflau în
servitute juridicã ºi economicã în Tãrile

Române, „rumânii” (ºerbii) ºi „þiganii”
(sclavii), au migrat masiv, depopulând þara.
Reformele propuse de „Aºezãmântul”
domnitorului fanariot Constantin
Mavrocordat (1740) aveau în vedere
stoparea migraþiei forþei de muncã, prin
desfiinþarea „rumâniei” (ºerbiei, iobãgiei) ºi
îmbunãtãþirea situaþiei „þiganilor”(robilor,
sclavilor), în special prin desfiinþarea
însclavizãrii perpetue a cãsãtoriilor mixte

dintre sclavii vlahi ºi sclavii nevlahi
(corcire/metisaj), devenite frecvente, pentru
scutirea de bir si de celelalte obligaþii
publice. Pentru cã încercãrile de reformã
contraziceau „obiceiul pãmântului” (tradiþia
juridicã), boierii au fost puºi sã jure în faþa
mitropolitului pe Sfânta scripturã cã vor
respecta întocmai noile legi. Evident, nu le-
au respectat, o altã anaforea (lege), la 1766,
anulând deciziile anterioare, în special pe
cele referitoare la robi.  Mãsurile au fost
ambigue ºi fãrã urmãri, cei fugiþi nu s-au
mai întors, recensãmântul din perioada
1741-1746 arãtând cã jumãtate din þãranii ºi
þiganii aserviþi pãrãsiserã deja þara, iar cei
rãmaºi se pregãteau de emigrare. Forþat de
situaþie, în 1746 (în Muntenia) ºi 1749 (în
Moldova), domnitorul Constantin
Mavrocordat a dat un nou aºezãmânt (lege),
prin care a desfiinþat „rumânia” þãranilor
(rãscumpãrare prin plata a 10 taleri), ca stare
de dependenþã („legare de pãmânt”) faþã de
clasa/ casta boiereascã.

O contraistorie a lbertãþii: þiganii - români sau rromi?

Actrita Rona Hartner nu poate trece peste
ceea ce s-a intamplat in urma cu cateva zile in
emisiunea „Acces direct”, cand a plecat din
platou, dupa ce a fost nevoita sa-l revada pe
Vadim Tudor jignind-o acum 14 ani.

„Nu stiu exact a cui a fost ideea pentru ca
sunt chestii care-mi scapa. Nu pot sa fac o
ancheta sa aflu a cui a fost ideea, dar ceea ce pot
sa zic e ca am aflat ca ea nu a vazut materialul
respectiv. Cred ca la cat de bine este platita,
putea sa vada materialul care a fost montat. Eu
am venit gratis la emisiune si am avut timp sa-
mi repet o melodie de patru minute, pe care nu
am mai putut sa o cant, iar ea nu a avut timp sa
vada un material de aproximativ trei minute, cu
invective. Din acest punct de vedere este vorba
de neprofesionalism, nu neaparat vorba de vina
sau chestii de-astea. Dupa parerea mea, nu a
fost deloc profesionist ce s-a intamplat. Noi
luptam pentru o imagine frumoasa la emisiunea
„Te cunosc de undeva”, nu avem target
scandalul; aici nu este vorba deloc despre
scandal”, a spus Rona.

RONA HARTNER: „Mergi la o emisiune
ºi te jigneºte o tipã cu imagini abjecte”



Tabarã de 100 de romi, evacuatã cu
jandarmi, pe Coasta de Azur. 

„Aratã ca o operaþiune teroristã. Nu lipseau
decat tancurile”

Tabarã de 100 de romi, evacuatã cu jandarmi, pe
Coasta de Azur. „Aratã ca o operaþiune teroristã. Nu
lipseau decat tancurile”

O tabarã, unde traiau de 3 ani 100 de romi, in
apropiere de portul din Antibes, situat pe malul Marii
Mediterane, a fost evacuatã cu ajutorul Crucii Roºii ºi
a peste o sutã de jandarmi, relateaza Europe 1.

Evacuarea, cerutã de primarie, a intervenit dupã
trei decizii judecãtoreºti vizand aceastãtabãrã
insalubrã, potrivit prefecturii, care a indicat cã o
familie cu copii la ºcoalã a fost relocatã.

Primãria Focºani, reclamatã la
Consiliul Naþional pentru Combaterea
Discriminãrii. Edilul Misãilã rãspunde:
„Dura lex, sed lex”

Municipalitatea a þinut sã clarifice situaþia cu
privire la persoanele care locuiesc fãrã forme legale în
blocurile sociale, ameninþate cã vor rãmâne fãrã
utilitãþi. Primarul Cristi Misãilã a reacþionat la anunþul
reprezentanþilor romilor din Focºani, de a organiza un
miting de protest în faþa Primãriei Foºani, dupã ce
familiile care locuiesc în cele trei blocuri sociale au
fost notificate cu privire la faptul cã pe 1 martie vor fi
debranºate de la reþeaua electricã ºi vor avea sistatã
apa potabilã, din cauza datoriilor. Printr-un comunicat
de presã, primarul Misãilã a þinut sã facã un istoric a
situaþiei acestor oameni care nu au plãtit aproape nici
un ban pentru utilitãþi în ultimii zece ani, fapt pentru
care Primãriei Focºani i se imputã acum de cãtre
Curtea de Conturi sã recupereze datoriile
acumulate.”Stimaþi focºãneni, vã aduc la cunoºtinþã
faptul cã 57 de familii, care locuiesc fãrã forme legale
în blocul G2 au ajuns sã aibã în momentul de faþã
datorii totale de aproape 4 miliarde lei vechi la
companiile de utilitãþi publice ºi la bugetul local. Cum
s-a ajuns aici? Dupã reabilitarea completã din anul
2002, acest imobil a fost ocupat abuziv ºi devastat de
cetãþeni care nu au avut contract cu Primãria
Municipiului Focºani. În toatã aceastã perioadã, cei
mai mulþi dintre locatari nu au achitat nici utilitãþile
publice ºi nici chiria pentru spaþiile ocupate.

Pe scurt

5Vocea RomilorSocial
Anul V � nr. 315

5 martie 2018

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. Campania a debutat

de  la ªcoala Gimnazialã
din Chelinþa, localitate
cunoscutã cu o comunitate
mare de romi. S-au purtat
discuþii cu pãrinþii de etnie
romã, care au primit informaþii
privind drepturile copilului,
formele de abuz precum ºi
efectele abuzului asupra
dezvoltãrii copilului. De
asemenea, li s-a vorbit despre
accesul la educaþie, despre
existenþa locurilor special
alocate romilor în
învãþãmântul liceal ºi

universitar. În anul ºcolar
2016-2017 existã un numãr de
8 elevi romi care sunt în clasa
a VIII-a, pentru care

conducerea unitãþii ºcolare a
întocmit dosarele de admitere
pentru ºcoala profesionalã din
cadrul Liceului Tehnologic “

Gest de omenie rãsplãtit! O tânãrã
extrem de sãracã din Buzãu, care a
înapoiat un portofel plin cu bani gãsit pe
stradã, va avea propria casã. Fata, de
etnie romã, a dus banii la poliþie, deºi
avea o situaþie grea: locuia cu alte 14 rude
în doar douã camere. Drept rãsplatã, o
asociaþie îi va construi o casã în care se
va putea muta chiar în preajma
sãrbãtorilor de iarnã.

O tânãrã sãracã va primi o casã drept
rãsplatã pentru cã în primãvarã a înapoiat
un portofel cu 1.000 de lei pe care l-a gãsit
pe stradã. Tânãra, de etnie romã, locuieºte

cu alte 14 rude într-o casã cu doar 2 camere
în localitatea Berca, judeþul Buzãu.

O asociaþie a strâns bani ca sã-i
construiascã fetei o casã pe un
teren pus la dispoziþie de primãrie.

Dupã ce a predat portofelul, ea a fost
recompensatã cu 15 lei de proprietara
portofelului.

„Când am trecut drumul am vãzut
portofelul în faþa dispensarului. L-am dus
la poliþie pentru cã aºa e normal. Nu eu am
muncit pentru banii aceia, ci cel care i-a
pierdut”, a spus tânãra.

Gestul tinerei a surprins întreaga
comunitate. Fata provine dintr-o familie de
romi foarte sãracã, are ºase fraþi, iar tatãl
este singurul care are loc de muncã.

Copiii romi sunt învãþaþi sã previnã abuzurile

Cotidianul britanic ”Daily
Mail” minte cu nerusinare:
viata romilor din Baia Mare
este una roz

Unul dintre cele mai
cunoscute cotidiene britanice,
”Daily Mail” a publicat o
poveste mincinoasa si
nedocumentata despre romii
din Baia Mare.

Potrivit acestui cotidian,

primarul municipiului Baia
Mare a promis tuturor romilor
apartamente noi care sa-i
fereasca de gerul patrunzator al
iernii din Romania. Prin acest
articol jurnalistii vor sa scoata
in evidenta ca oricate privilegii
li se fac romilor, ei prefera sa
migreze in Europa si nu vor
niciodata sa se integreze in
societate.

Cotidianul britanic Daily Mail minte cu neruºinare

O tânãrã de etnie romã,
rãsplãtitã cu o casã pentru cã
a înapoiat un portofel cu bani

Serbaþi ori nu serbaþi?

În secolul sprinten în care trãim,
societãþile n-ar mai trebui sã fie pentru
unii mume ºi pentru alþii ciume  pentru
soti Existã o specie aparte de indivizi
care s-au pus la adãpost de orice
manifestãri galante,romii sau romanii
Ei sunt cei care se aratã mai scârbiþi de
mãrþiºoare ca de muºtele moarte,
explicând femeilor cã dacã au vrut
egalitate, într-o dimineaþã de martie, în
care tragem cu ochiul la reverele
doamnelor ºi constatãm cã tot mai
puþine poartã mãrþiºor.
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Primãria Alba Iulia investeºte 8 milioane de
euro în modernizarea zonei în care se aflã
cartierul romilor. Se vor construi 3 blocuri de
locuinþe sociale

Primãria Alba
Iulia investeºte 8
milioane de euro în
dezvoltarea ºi
modernizarea carti-
erului Lumea Nouã
din municipiu,
unde se aflã ºi
cartierul locuit de
romi. ”Strategia de
Dezvoltare Localã
”Alba Iulia
Incluzivã” a fost selectatã pentru finanþare de Ministerul
Fondurilor Europene. Astfel, municipalitatea va putea investi
nu mai puþin de 8 milioane de euro în dezvoltarea ºi
modernizarea cartierului Lumea Nouã. Detalii despre noul
proiect ce va fi implementat în municipiu în urmãtorii 5 ani au
fost oferite, marþi, într-o conferinþã de presã susþinutã Crina
Dumitrescu, directorul Direcþiei Programe din cadrul Primãriei
Alba Iulia ºi Andreea Groza, managerul proiectului, la care a
fost prezent ºi primarul Mircea Hava.   Este vorba despre un set
de propuneri care vizeazã îmbunãtãþirea calitãþii vieþii, creºterea
coeziunii sociale, îmbunãtãþirea mediului de viaþã.

A trecut prin multe
momente menite s-o doboare.
A plâns în faþa lor, le-a stat
împotrivã sau, pur ºi simplu,
le-a întors spatele. Pe toate a
reuºit sã le transforme în
experienþe de viaþã.

„Sunt Alina Cãlin, medic
rezident Chirurgie Generalã,
de etnie romã”. Simplu ºi la
obiect – aºa se prezintã, fãrã a-
ºi ascunde zâmbetul cel
frumos. Te pierzi în ochii ei
verzi ºi parcã nici nu ºtii cum
sã mai continui discuþia. Tonul
ei sunã atât de calm ºi de
natural, încât te dezarmeazã.

Din familia ei, neam de
ursari din Podu Iloaiei, judeþul
Iaºi, e a treia sorã – din cinci
fraþi – care are studii

superioare.„Mama e casnicã,
tata pensionar, fost ºofer de
curse lungi. Familia m-a
susþinut foarte mult. Dar ºi
spiritul de competiþie m-a
ajutat sã ajung pânã aici –
pentru cã, de întâlnit, am
întâlnit multe obstacole, din
cauza etniei. De multe ori, în
clasele I-VIII, mã întorceam
de la ore plângând. Unii copii
veneau de acasã învãþaþi sã
discrimineze ºi nu ºtiau sã
facã singuri diferenþa dintre
bine ºi rãu”, povesteºte Alina.
A avut multe momente în care
a vrut sã renunþe, mai ales
atunci când, inclusiv din
partea profesorilor, avea parte
de priviri încruntate ºi de
jigniri.

In memoria celui care a fost si va
ramane vesnic in gandurile si sufletele
noastre, Johnny Raducanu.

Pe numele sau real Raducan Cretu, s-
a nascut intr-o familie de romi cu traditii
muzicale de peste trei sute de ani. La 19
ani, s-a remarcat cu talent de interpret de
jazz la contrabas, iar studiile muzicale si
le-a facut la Iasi, apoi la Cluj, iar intr-un
final a ajuns la Conservatorul „Ciprian
Porumbescu” din Bucuresti.

Indrumator activ al tinerei generatii,
Johnny Raducanu este considerat un
veteran al muzicii romanesti de jazz. A
plecat dintre noi pe data de 19
septembrie 2011. In ultimul sau interviu
Johnny Raducanu lauda calitatile vocale
si instrumentale ale unor romi extrem de
talentati si celebri.

Damian Draghici este cel despre care

maestrul Johnny Raducanu spunea ca
este un tanar care promite. Nascut intr-o
familie muzicala, a inceput sa invete sa

cante la nai la varsta de 10 ani, dupa ce
cantase la diferite instrumente de la
varsta de 3 ani.

Ultimul interviu al lui
Johnny Raducanu

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.

Copleºiþi de numãrul
mare de romi care iau cu
asalt marile oraºe, suedezii
au decis sã aplice o altã
tacticã: vor înfiinþa locuri de

muncã pentru ei în România,
asigurându-le ºi calificare în
prealabil. Fundaþia
Erikshjalpen ºi Asociaþia
Prison Fellowship de la Cluj

lucreazã în prezent la un
proiect în urma cãruia la
Bonþida vor fi construite
niºte sere de legume, iar la
Turda o fabricã de confecþii
metalice, ambele cu angajaþi
romi. Dupã doi ani,
business-ul va trebui sã se
susþinã singur.

Proiectul se aflã încã în
stadiu de discuþii, urmând sã
fie aprobat ºi parafat în
curând. Cum suedezii sunt
supra-aglomeraþi de oameni
de etnie romã care merg
acolo la cerºit, iar
organizaþia Erikshjalpen
colaboreazã cu Prison
Fellowship de peste 20 de
ani, s-a decis un parteneriat
într-un proiect prin Guvernul
suedez care va încerca sã
integreze cât mai mulþi romi.

„Proiectul s-a nãscut din
nevoia colegilor noºtri din

Suedia de a face ceva pentru
romii care se aflã la ei în
þarã. Avem o colaborare
foarte veche cu colegii noºtri
din Suedia, cu cei de la
Erikshjalpen. Ei sunt
parteneri principali, cei care
au ºi venit cu iniþiativa.
Proiectul o sã fie realizat
prin fundaþia lor ºi prin
Guvernul suedez, de unde
vor veni ºi fondurile. Noi am
conceput un proiect la scarã
micã, iar suedezii ne-au spus
cã e nevoie de mai mult
pentru a avea un impact mai
mare ºi mai pozitiv în rândul
comunitãþilor de romi. Am
discutat deja cu primãriile de
la Bonþida ºi de la Turda,
unde trãiesc asemenea
comunitãþi mai mari”, a
precizat Andrei Csilik,
administratorul asociaþiei
Prison Fellowship.

Realitatea asa cum este

Proiect de 3 milioane de euro pentru romii de la Cluj

Bisturiul nu face diferenþa de etnie

Ca ei vor    barbatii   – si au la nas
– bere ieftina, butic si diac… dali…
dialectica deschise non-stop, palinca,
vin  ma rog, de-ale lor, ca numai la
fotbal si sex le sta mintea. Ce vor
barbatii se gaseste numa-n România.
Ce vor femeile se gaseste peste tot, eu
de exemplu in Irak am gasit tot ce vor
femeile, va spun sincer: barbati
frrrrumosi care le tin acasa, nu le
trimit sa lucreze ca pe proaste, cercei
in forma de Nefertiti si soldati

americani care n-au mai tavalit de
mult o femeie.Nu stiu ce e mai rau:  la
infinit ca barbatii sa ne invite undeva
(la cafea, la film, in pat) sau sa avem
dreptepturi ? Prima varianta are niste
riscuri Pe de alta parte, am ajuns aici
tocmai pentru ca este, chipurile,
rusinos ca  femeile, sa ia  volanul in
miini. Un barbat refuzat e un peisaj
mai degraba romantic decit trist. O
femeie refuzata e ca o piftie topita, ii
scade pretul de la ora la ora.Daca
sexul ar fi un criteriu de selectie,
multi dintre tatii de familie de azi ar fi

niste burlaci care s-ar multumi si cu
nebuna satului, Adoratia fata de tine
ca amanta nu te satisface nici la
propriu, nici la figurat, prima data
când faci sex cu cineva nu-ti dai
seama cum e, ca asa e mereu prima
data, iese prost“.

O data ti-a pus-o, dar nu se pune
Si-atunci stau si ma-ntreb de ce scriem
atâta despre sex si iubire  de ce vrem sa
aflam lucruri pe care de fapt le stim
prea bine, dar ne prefacem ca n-avem
acces la ele, ca sa ni se scuze arta de a
ne satura cu resturi de senzatii.

Mariajul, ca o autostradã



De ce ar fi Bucureºtiul mai prejos decât
Barcelona?

Pentru mine, Bucureºtiul este acel oraº în care pot
pleca oricînd în excursie, în lipsa unei vacanþe
adevãrate. Dacã am o zi liberã ºi chef de plimbare, iau
aparatul de fotografiat ºi pornesc în explorarea unui
cartier. Mã opresc la fiecare casã, observ cele mai
mãrunte detalii, trag cu ochiul prin curþi. Iubesc
arhitectura veche, chiar dacã nu mã pricep la termenii
specifici ºi n aº putea spune cãrui stil îi aparþine
cutare sau cutare clãdire. Ce-mi place e chiar
amestecul eclectic de stiluri, care face ca Bucureºtiul
vechi sã fie întotdeauna surprinzãtor. Nu vei gãsi aici
uniformitate, nici douã case asemãnãtoare, poate doar
dacã au fost construite de aceeaºi familie sau aparþin
unor proiecte locative.

Deºi am bãtut multe strãzi din Bu-cu-reºti, au
rãmas destule locuri în care n am fost deloc. La
Mãrþiºor, de pildã, sau în aºa-zisul „cartier Cãþelu“, în
apropiere de Baba Novac. Pînã ºi la Cimitirul Bellu
am ajuns tîrziu, cu toate cã am locuit cîþiva ani la nici
zece minute de el. Ce vreau sã spun: în multe privinþe,
oraºul în care trãim ne este strãin. Ceea ce vedem pe
geamul maºinii sau al autobuzului, în drum spre casã,
serviciu sau prieteni, nu este decît un fragment infim
din mozaicul arhitectonic al oraºului, încã bogat, deºi
descompletat de cutremure, bombardamente,
demolãrile comuniste ºi cele de dupã ’89.

Poezie trimisã la redacþia ziarului
VOCEA ROMILOR de poetul rom Karoly
Andrea Olah

Nimic ºi totul.
Doar un fir de praf.
Rostogolindu-se o minge de foc,
Chestia aia...
Stând în mijlocul pustietãþii,
Eu sunt praful, eu sunt pergamentul,
N-am nimic în toate.
Înãuntrul meu este o minge de foc, în interiorul

meu.
E tot ce nu e nimic...

Pe scurt
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Ambasadorul Hans Klemm
susþine un discurs la conferinþa
despre contribuþia romilor la
dezvoltarea statului român.
Bucureºti, România, 22 februarie
2018 (Lucian Crusoveanu /
Public Diplomacy Office)

Domnule Ciprian Necula,
doamnã Timea Junghaus, dom-
nule director general Ernest
Oberländer-Târnoveanu, stimaþi
secretari de stat, doamnã consilier
de stat, colegi din corpul diplo-
matic, Excelenþele voastre, dis-
tinºi invitaþi, doamnelor ºi
domnilor, Dacã ne gândim la
istoria Statelor Unite ale Americii
ºi la istoria României, din
nefericire împãrtãºim o trãsãturã
comunã, un capitol comun: în
ambele noastre þãri, atât în
România, cât ºi în Statele Unite,
timp de câteva secole, sclavia a

fost instituþionalizatã. Sãrbãtorim
în aceastã lunã sfârºitul sclaviei în
România în 1856. Aveau sã
treacã încã ºapte ani pânã la
adoptarea de cãtre Statele Unite a
unei mãsuri similare ºi
emanciparea sclavilor din
întreaga þarã, la 1 ianuarie 1863.

Desigur, discriminarea care a
fost o trãsãturã foarte, foarte
puternicã a sclaviei în ambele
þãri, nu a dispãrut imediat dupã
abolirea legalã a acestui
îngrozitor sistem. În Statele
Unite, afro-americanii, americ-
anii de culoare nu au primit
drepturi depline decât la peste un
secol de la sfârºitul legal al
sclaviei odatã cu emanciparea
sclavilor. Chiar ºi în prezent,
afro-americanii prezintã cea mai
mare ratã a ºomajului, cel mai
mic numãr de proprietari de

locuinþe, cel mai mare numãr de
persoane aflate în arest, trãsãturi
care sunt probabil consecinþa
discriminãrii continuate din
Statele Unite. În mod similar, în
România, deºi sclavia a fost
abolitã în urmã cu 162 de ani, iar
romii reprezintã acum o
minoritate recunoscutã legal nu

doar în România, ci ºi în Uniunea
Europeanã, cred totuºi cã trebuie
sã recunoaºtem cu toþii cã romii
din România continuã lupta
pentru acces la educaþie,
angajare, locuinþe, ceea ce
sugereazã cã dorinþa de
incluziune socialã deplinã nu s-a
realizat încã în totalitate.

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.

Reacþia unei patroane dupã ce un
copil de etnie romã i-a furat bani din
spaþiul de joacã.

„Toþi cetãþenii de etnie romã au
acces interzis“

Un incident petrecut la un spaþiu de joacã
din Botoºani a stârnit un adevãrat scandal
etnic. Dupã ce un copil de etnie romã a furat
bani dintr-un spaþiu de joacã, patroana
respectivului loc de distracþie pentru copii a
postat pe internet un mesaj care a scandalizat
comunitatea. Mai precis, a interzis accesul
romilor în spaþiul de joacã. În mediul online a
ieºit un adevãrat scandal etnic dupã ce
patroana unui spaþiu de joacã pentru copii a
anunþat printr-o postare pe reþelele sociale cã
interzice accesul etnicilor romi în respectivul
loc de distracþie pentru copii. Aceastã decizie
radicalã a venit dupã ce, spune patroana
respectivã, un copil rom a furat din casa
spaþiului de joacã o sumã însemnatã de bani.
Deºi postarea patroanei a fost editatã ºi
ulterior a anunþat cã sancþiunea a fost ridicatã
ºi pe deasupra îºi cere ºi scuze, în mediul
online scandalul a continuat, romii botoºãneni
fiind deciºi sã facã plângeri penale ºi sã
reclame cazul la Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii.    ”Toþi cetãþenii de
etnie rromã au acces interzis”   Întregul
scandal a pornit dupã ce vineri
administratorul spaþiului de joacã 

Presa de ieri din þara noastrã anunþa în
mod alarmist cã reprezentanþii
Comitetului consultativ pentru Convenþia-
cadru privind protecþia minoritãþilor
naþionale, organism specializat cu rol
consultativ al Consiliului Europei, au dat
publicitãþii un raport destul de dur în
privinþa modului în care autoritãþile din
þara noastrã înteleg sã respecte ºi protejze
drepturile ºi libertãþile minoritãþilor
naþionale din România. 

Ceea ce nu s-au grãbit sã prezinte
jurnalistii români, prea preocupaþi
întotdeauna sã gãseascã senzaþionalul si
acele ºtiri negative care aduc audienþa este
faptul cã raportul Consiliului Europei
conþine foarte multe aspecte neadevãrate,
preluate dupã bine-cunoscuta metodã
“copy-paste” din aºa-numitele raporate
din umbrã, acele documente acuzatoare la

adresa statului român realizate de diverse
organizaþii ale minoritãþilor, cu deosebire
cele maghiare finanþate din banii
Budapestei, rapoarte care evident
prezentau o viziune cu totul deformatã a
realitãþii în ceea ce priveste respectarea
drepturilor minoritãþilor naþionale. 

Dar oare care este adevãratul motiv
pentru care membrii Comitetului
consultativ au adoptat o asemenea
atitudine? Lipsa de interes pentru
cunoaºterea realitãþii sau rea voinþã? Ceea
ce nu spune presa din România este faptul
cã slovena Petra Roter, preºedintele
Comitetului Consultativ care a elaborat
raportul pentru România este o cunoºtinþã
apropiatã a conducerii Uniunii Federative
a Naþionalitãþilor Europene/FUEN, acea
organizaþie finanþatã cu circa o jumãtate de
milion de euro de Budapesta anual.

Ambasadorul Hans Klemm la conferinþa
„Romii: contribuþii la dezvoltarea
statului român”

Dezinformare la nivelul Consiliului
Europei în privinþa drepturilor minoritãþilor
nationale din România!



8 Vocea Romilor Fapt divers Anul V � nr. 315

5 martie 2018

Ofiþerii Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii

Economice din judeþul Olt au
fãcut, în cursul zilei de joi, 20

de percheziþii în Dolj, Olt,
Dâmboviþa, Giurgiu ºi
Teleorman, într-un dosar penal
de evaziune fiscalã ºi spãlare
de bani. Potrivit unor surse
judiciare, acþiunea oamenilor
legii a vizat câteva societãþi
comerciale administrate de
romii din Drãgãneºti-Olt, care
au livrat unor primãrii bunuri
fãrã documente de
provenienþã.

Una din percheziþii a fost
fãcutã la sediul social al unei
societãþi comerciale din
localitatea doljeanã Poiana

Mare.
Potrivit anchetatorilor, din

cercetãrile fãcute pânã în
prezent s-a stabilit cã „în cadrul
unui circuit economic, s-ar fi
desfãºurat operaþiuni fictive cu
bunuri, prin intermediul unor
firme de tip fantomã. În fapt,
persoanele implicate ar fi
livrat, cãtre instituþii, bunuri
(mobilier urban), fãrã a avea
documente justificative de
provenienþã. Prin activitatea
infracþionalã, s-ar fi cauzat un
prejudiciu bugetului de stat de
aproximativ 6.830.000 de lei“. 

Romii vor demisia lui Moise
Vasile „Deju" din fruntea
organizaþiei

Reprezentanti ai 12 organizatii ale
Partidei Romilor din Dâmbovita au
protestat în fata sediului partidului din
Târgoviste. Romii spun ca sunt
nemultumiti de modul în care este
condusa rganizatia, de lipsa de implicare
a presedintelui Vasile Moise „Deju" în
problemele comuitatilor de romi, dar si
de lipsa colaborarii acestuia cu autoritatle
publice din localitatile cu comunitati de
romi. Nemultumitii vor sa stie si cum s-
au cheltuit finantarile publice obtinute de
organizatie în ultimii ani pentru
manifestarile de Ziua Romilor de la
Târgoviste.cheltuieli de un miliard leii

„Spune Moise Dejul ca nici
presedintele Paun nu îl poate demite.
total fals il poate demite la orce
manifestare ale romilor din Danbovita
pre este arogant cu supusii romii pre e cu

nasu pe sus jos cu ipochimeu Noi
întelegem ca el a instaurat dictatura si a
luat partidul mostenire, a declarat pentru
Gazeta Dâmbovitei, Neluta Dragoi,
presedinte ales al Partidei Romilor
Târgoviste, unul din liderii
revoltei.Dragoi spune ca este ales de
Colegiul Director constituit statutar, dar
ca în functia de presedinte al organizatiei
Târgoviste a fost instalat varul
presedintelui Vasie Moise, Vasile Moise
Stelian.La protestul de la Târgoviste au
participat liderii ai romilor din Cojasca,
Baleni, Racovita, I.L. Caragiale,
Pucioasa, Gura Ocnitei, Ulmi, dar si din
alte localitati. Deocamdata acestora nu li
s-a transmis o pozitie oficiala din partea
conducerii nationale a
organizatiei.PAUNpote lua o hotarare in
care sal demita pe acest amploiat.

Protest la Partida Romilor Dâmboviþa!

Judecãtorii de la Tribunalul
Dolj au hotãrât, marþi, ca
procurorii doljeni sã refacã o
parte din rechizitoriul prin care
au dispus trimiterea în judecatã
a celor 13 inculpaþi din dosarul
„Frãþia“, printre care se numãrã
craiovenii Gigi Vadik Zavera,
zis Gigioc, Marian Irinel
Coandã, zis Charlie, Marian
Vlãdescu ºi Gigel Roºianu. În
acelaºi dosar, instanþa a admis o
cerere de sesizare a Curþii
Constituþionale formulatã de
Gicioc.

Acest amplu dosar privind o
serie de infracþiuni ce ar fi fost
comise în ultimii ani de
membrii grupãrii „Frãþia“ din
Craiova a fost înregistrat pe
rolul Tribunalului Dolj în

august, anul trecut.
În acest dosar, procurorii

doljeni susþin cã au probat 16
conflicte stradale în care au fost
implicaþi membri sau lideri ai
grupãrii „Frãþia“, ultimul fiind
cel din noaptea de 4 spre 5
noiembrie 2016, dintr-un local
din centrul municipiului. În
noiembrie 2016 au fost fãcute
primele reþineri în acest dosar,
Vadik Gigi Zavera, Ioneluº
Cimpoeru, Alexandru Bãloiu,
Florinel Barbu, Sorin Flutur,
Cantemir Mitre ºi Cristian
Vlãescu fiind acuzaþi atunci de
comiterea unor infracþiuni cu
violenþã, de la tentativã de omor
ºi complicitate la tentativã de
omor, pânã la constituirea unui
grup infracþional, tulburarea

ordinii ºi liniºtii publice ºi
folosirea fãrã drept de obiecte
periculoase. Anchetatorii au
reþinut cã, în noaptea de 4 spre 5
noiembrie, inculpaþii au
provocat un scandal într-un bar
de pe strada A.I. Cuza, în urma
cãruia Cristian Marian
Vlãdescu ºi Vadik Gigi Zavera

au fost rãniþi, dar ºi cã faptele
comise de inculpaþi „constituie
o acþiune de represiune, un act
de vendetã voit exemplificator
pentru ceilalþi membri ai
grupãrii, întrucât agresorii au
ales un loc public pentru
manifestarea lor violentã, în
zona centralã a oraºului“.

Dosarul „Frãþia“, trimis înapoi procurorilor

Prostul clasei a ajuns parlamentar

La ºcoalã dacã primeºti nota 2 te iau toþi colegii peste
picior, profesorii te persifleazã, chicotesc ºi pãrinþii. Mai
pe scurt, ajungi prostul clasei, de care râde toatã lumea ºi
aproape sigur prin varã, în loc sã te scalzi la ºtrand,
trebuie sã te apuci de învãþat. Bine, dacã þii neapãrat sã
treci totuºi clasa. Cã doar aºa te învaþã profesorii ºi
pãrinþii: dacã ai carte, ai parte.

... În sensul cã este chiar recomandabil sã fii prostul
clasei. ªi sã dublezi aceastã ”calitate” cu ”pupã cur”,
”linguºitor”, ”duplicitar”, ”turnãtor”, ”oportunist”. ªi
devii membrul ideal de partid. Dacã ai toate aceste
”calitãþi”, mai rupi câteva afiºe prin campanie, mai
decartezi pe la un ºparlamentar ºi dai dovadã de
slugãrnicie ºi supuºenie . Nu conteazã cã te umpli de
ruºine când scrii douã rânduri pe Facebook, cã nu ai nici
o treabã cu instituþia la care tocmai ai fost pus director
(scuze, ai luat concursul :))), cã râd angajaþii de tine. . Pãi
doar ai primit ordin de la Partid sã îi execuþi cã n-au
cotizat! ªi partidul e în toþi ºi în toate.

Cum ne-am facut de plânsul lumii

M-am straduit, nu zic nu. De-a lungul vietii mele, am
avut faze si faze. Inainte de ’89, cand „la moda” insemna
sa ai blugi americani si pantofi nemtesti, eu aveam blugi
redegisti si pantofi Guban, deci am fost cat p-aci. Perioada
mea de glorie a fost cand s-au purtat clipsurile de plastic,
fiindca era un magazinas peste drum de Palatul
Telefoanelor si nu mi-a scapat niciun model. Mi-au strivit
urechile, dar eram papus  Si fiindca unii si-au dat viata
pentru tara la revolutie, au inceput dupa aia sa se poarte
cerceii de aur.M-am dus in Turcia de rand cu toata lumea,
ca sa nu creada cineva ca fac bisnita, prin urmare iarasi nu
eram in trend. Se purtau pantofii de lac. Ma rog, ma foiam
prin acelasi ecosistem. Dupa aceea, situatia s-a complicat.
Granitele au fost fortate de NATO, Armani, UE, Gucci,
ONU, Vuitton, chestii de-astea.    A-am mai facut fata la
asemenea integrari, ºi  material,  ca promptitudine in
design. Dar acum sunt acasa, in Romania, tara unde e
obligatoriu sa fii la moda si e la moda sa fii obligat sa te
imbraci cu ceva ce nu te avantajeaza.

Descinderi la romii cu firme „abonate“ la banii publici

Romii din Timiºoara îºi fac manichiura
la mall

Apariþie neobiºnuitã surprinsã într-un mall
din Timiºoara. Cei mai noi clienþi ai
manichiueristelor sunt romii.

Romii din Timiºoara s-au emancipat atât de tare
încât au luat cu asalt nail-bar-urile de la mall, ca sã îºi
facã manichiura. Unul din mândri posesori de pãlãrie
cu boruri largi se rãsfãþa, luni, cu o manichiurã
completã la Shopping City Timiºoara. Pesemne
acesta s-a inspirat de la rudele lui stabilite în diverse
oraºe din occident, unde o astfel de conduitã este la
ordinea zilei

Am publicat zilele trecute un material
despre protestul tiganilor din cartierul
Dej Triaj, un articol care a dat nastere
unui adevarat razboi, sute de comentarii,
acuze, laude si amenintari. Bineînteles,
mi s-au solicitat si explicatii, pe care,
chiar daca nu ma simt nevoita sa le ofer,
le-am expus în textul de mai jos. Daca
sunteti cu adevarat interesati, va
recomand sa-l cititi pâna la capat. Daca
cititi doar primul paragraf, asa cum multi
au facut si în cazul editorialului de

saptamâna trecuta, mai bine închideti
pagina, dar va abtineti de la comentarii.

Din startul locului vreau sa dau
asigurari ca intentia acelui articol, unul în
care mi-am expus si impresiile
personale, opinia mea fata de situatie, nu
a fost de acuza o întreaga etnie de niste
fapte, nu am facut-o si nu am vrut nicio
clipa sa generalizez sau sa denigrez o
întreaga etnie sau comunitate pentru
actiunile si faptele unui grup restrâns de
persoane.

Despre romii din Dej, despre toleranþã ºi miserupism



Cele mai puternice descântece
de iubire

1. Descântec pentru a-l despãrþi de amantã
Dacã partenerul tãu s-a distanþat de tine ºi vrei sã

îl readuci înapoi înainte de a te pãrãsi,încearcã vraja cu
petale de trandafiri. Ai nevoi de 3 petale roºii, tãiate de
la bazã,nu rupte,pe care le scufunzi într-o soluþie de
apã cu sare,într-un recipient de argint sau de sticlã.
Dacã soþul tãu are o amantã ºi vrei sã îi desparþi,
foloseºte petale galbene. Pe mãsurã ce se scufundã
florile în apã, spune cu convingere ºi cu voce tare ce
vrei sã se întâmple. Acest descântec african are putere
maximã dacã este fãcut vineri noapte, într-o searã cu
semilunã.

2. Descântec pentru a cuceri un fost iubit
Dacã vrei sã reaprinzi iubirea în inima unui fost

partener, încearcã descântecul cu lumânãri. Ai nevoie
de o icoanã cu Sfântul Nectarie, ocrotitorul iubirii ºi
de 3 lumânãri,roºie,albã ºi galbenã. Pot fi candeluþe.
Aprinde-le ºi roagã-te la spiritele focului, apei ºi
pãmântului pentru a te ajuta în încercarea de a
recâºtiga dragostea acelei persoane. Terminã
propoziþia spunând “Amin”.

3. Descântec pentru cucerirea iubitului altei
femei

Pur ºi simplu scrie pe douã bucãþi de hârtie numele
complete ale persoanelor pe care vrei sã le desparþi.
Pune hârtiile într-un pahar cu apã ºi acoperã gura cu o
bucatã de pânzã neagrã. Leagã pânza la gurã ºi
pãstreazã paharul într-un loc întunecat. Mai
târziu,pune paharul în congelator ºi spune cu voce tare
numele celor doi ºi faptul cã vrei ca ei sã se separe,iar

el sã îºi îndrepte atenþia ºi dragostea spre tine.

Ghicit ºi

descântece

þigãneºti
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Romii îºi dau clasã - sãrãcia începe
acolo unde se terminã cartierul romilor

Cine spune despre
romi cã sunt cu toþii
leneºi, sãraci ºi
needucaþi greºeºte.
Dovada cea mai clarã
poate fi gãsitã într-un
sat din Galaþi în care
trãiesc fierari cu
talent, dorinþã ºi
putere de muncã.

De când se ºtiu, ei fac unelte unice în lume. Cele mai
bune din lume, cred italienii. Dar nici mãcar asta nu
urma sã le salveze meºteºugul de la dispariþie.

Numai cã ei, în loc sã-ºi plângã de milã ºi sã ajungã
la sapã de lemn, s-au reinventat, rãsturnând prejudecãþi

Astãzi, Toflea trãieºte ceea ce unii ar numi un
paradox: Sãrãcia începe acolo unde se terminã cartierul
romilor.

Satul romilor pare sã fie unic, iar reþeta succesului
simplã. Primul pas l-a fãcut o fundaþie din Toflea care, la
sfârºitul anilor 90, a investit într-un grup de zece copii
sãrmani.

Horaþiu Radu, un tânãr de
etnie romã din cartierul Meteor
din municipiul Târgu Jiu, îºi
doreºte o carierã de succes în
poliþie. El a fost admis la
Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”, fiind
singurul tânãr din cartierul sãu
care va merge la facultate.

În cartierul Meteor locuiesc
romii consideraþi mai înstãriþi
din municipiul Târgu Jiu. Aici
încã se respectã tradiþia
cãsãtoriilor timpurii, iar romii
sunt cãsãtoriþi de familiile lor de
la 12-13 ani, dupã care
abandoneazã ºcoala. Horaþiu
Radu este o excepþie. Tânãrul de
18 ani a absolvit în acest an unul
dintre cele mai bune licee din
judeþul Gorj, Colegiul Naþional
„Spiru Haret“ din Târgu Jiu,
dupã care a susþinut examen la
Academia de Poliþie
„Alexandru Ioan Cuza”, pe

locurile destinate persoanelor de
etnie romã. „Pe parcursul
liceului m-am decis sã
îmbrãþiºez o carierã de poliþist.
Mi-am dat seama cã este ceea ce
vreau eu, pentru cã fãceam
diferite lucruri ºi activitãþi la
ºcoalã, iar colegii îmi spuneau
cã sunt foarte atent la anumite
lucruri ºi mã îndemnau sã merg
la Academia de Poliþie. Pãrinþii
m-au susþinut, pentru cã ºi tatãl
meu este o persoanã conºtientã
de ceea ce înseamnã un nivel de
educaþie. El a urmat o ºcoalã
post licealã de asistenþi
medicali, iar acum este student
la drept. S-a cãsãtorit de mic ºi a
fost nevoit sã renunþe la ºcoalã,
dar ºi-a dat seama, apoi, cât de
importantã este educaþia“, ne-a
spus Horaþiu Radu.    Nu-i este
teamã de reacþia comunitãþii
Lui Horaþiu nu-i este teamã de
reacþia comunitãþii în care

trãieºte cu privire la faptul cã va
deveni poliþist: „Sper sã fiu un
exemplu pentru ei ºi pot vedea,
astfel, cã, prin educaþie, romii
pot evolua ºi sã fie mai buni. De
asemenea, aº vrea sã

demonstrez ºi populaþiei
majoritare cã nu sunt doar þigani
care încalcã legea ºi sunt ºi
þiganii care lucreazã în
domeniul justiþiei pentru a
prinde infractori“. 

Burse pentru elevii romi din liceele
pedagogice

Fundaþia Roma Education Fund Romania a
lansat un program de burse pentru liceenii de etnie
romã din clasele a IX-a, din liceele cu profil
pedagogic. Proiectul oferã sprijin finaciar ºi
mentorat adolescenþilor aflaþi în primul an de liceu,
care provin din familii cu situaþie socio-economicã
dificilã. Data limitã de aplicare este 26 septembrie.

Potrivit comunicatului Fundaþiei Roma
Education Fund Romania, proiectul este planificat
sã ofere sprijin finaciar ºi mentorat pentru tinerii
adolescenþi aflaþi în primul an de liceu, care provin
din familii cu situaþie socio-economicã dificilã,
pentru plata coºului zilnic, a transportului în comun
ºi a cãminului (dacã este cazul).  De asemenea,
aceºtia vor primi sprijin suplimentar în valoare de
800 de euro pe an, dacã vor ajunge în ultimii 2 ani
de studii liceale pedagogice.

Oferã meditaþii gratuite
pentru elevii sãrmani

14 elevi cu posibilitãþi
financiare modeste din Iaºi, care
nu îºi permit sã plãteascã meditaþii

pentru examenul de admitere la
Medicinã, primesc o mânã de
ajutor de la soþii Nedea. La fiecare
sfârºit de sãptãmânã, elevii sunt
pregãtiþi gratuit de cei doi
profesori de biologie, informeazã

adevarul.ro.
Cei doi dascãli Mircea ºi Nina

Nedea, unul profesor de biologie
la Colegiul „Costache Negruzzi“,
celãlalt la Colegiul „Mihai
Eminescu“, se ocupã pentru al
cincilea an consecutiv de
pregãtirea tinerilor care viseazã sã
ajungã doctori, dar care provin din
familii modeste. Pentru cã aceºtia
nu ºi-ar permite sã achite meditaþii
în particular, profesorii îi
pregãtesc gratuit. În acest an, 14
liceeni aflaþi în ultimul an de liceu
s-au înscris la orele de pregãtire
care se vor desfãºura în fiecare
sâmbãtã dimineaþa.

„Anul acesta sunt doar 14
elevi înscriºi, probabil se vor mai

înscrie pe parcurs. Le doresc mult
succes celor care s-au înscris. Ne
vedem ca ºi în ceilalþi ani, sâmbãta
dimineaþa, ca sã facem
pregãtirea“, a povestit Nina Nedea
pentru sursa citatã.

În cei cinci ani, la pregãtirea
gratuitã s-au înscris 138 de
candidaþi, iar 64 au rãmas pânã la
final. 50 dintre ei sunt acum
studenþi la Medicinã.

„Proiectul acesta va continua,
þinem foarte mult la el. Vrem sã
ajutãm copiii care chiar au nevoie.
Ne mândrim cã unii dintre cei pe
care noi i-am pregãtit se numãrã
acum printre primii 10 studenþi de
la UMF“, a spus profesorul
Mircea Nedea.

Pe ei de ce nu îi promoveazã nimeni?

Un cuplu de profesori cu inimã mare

Un tânãr rom luptã pentru o carierã de succes
în Poliþie: „Nu doar þiganii încalcã legea“

Cine n-ar vrea ca þiganii sã nu
mai putã, sã nu mai cerºeascã, sã nu
se mai þinã de furtiºaguri? Dorinþa e
unanimã, dar puþini sunt conºtienþi cã
“minunea” nu se poate întâmpla
peste noapte. Cei care încearcã s-o
transforme în realitate sunt încã ºi
mai puþini, dar hotãrâþi. Sfidând
prejudecata cã þiganii nu pot fi
civilizaþi, o mânã de români ºi romi
ºi-au pus laolaltã voinþa, experienþa ºi
timpul, iar un guvern european ºi o
sumã considerabilã de bani, pentru a
ajuta sute de familii din aceastã etnie
sã se emancipeze, frãmântând cel
mai moale aluat: copiii. Reuºita e
chiar mai mare, cãci le sunt scoºi din
ignoranþã ºi pãrinþii.

Raiul pruncilor

Dimineaþã de dimineaþã, 40 de
puradei ies din cocioabele þigãneºti

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

Ieºiþi din “þigãnie”: O fundaþie din Oradea a construit
11 grãdiniþe pentru copiii romi, unde sunt educaþi ºi
pãrinþii acestora
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Hãdãreni, Craiova ºi Racoº sunt
localitãþile în care au avut loc trei
dintre cele mai violente conflicte
interetnice din România ultimului
sfert de veac. De fiecare datã, de o
parte a baricadei a stat comunitatea
romã. ªi tot de fiecare datã, de vinã
a fost rasismul - o boalã de care
societatea româneascã încã suferã.
De ce? În primul rând pentru cã nu a
fost niciodatã diagnosticatã corect.
O echipã Digi24 a mers pe urma
confruntãrilor între etnicii
majoritari, români ºi maghiari pe de
o parte, ºi romi, pe de altã parte. Am
vrut sã înþelegem de unde porneºte
si cum ar putea fi stinsã... ura de
rasã.

Sclavia romilor, marea
ruºine

Pe 20 februarie s-au împlinit 160

de ani de la eliberarea romilor din
sclavie. Momentul a fost marcat
printr-un spectacol-lecturã scris ºi
regizat de Alina ªerban.

Alina are 28 de ani ºi a crescut în
mahalaua Teilor din Bucureºti. A
studiat actoria la UNATC, a obþinut
o bursã la New York, apoi a fãcut un
masterat în Londra la una dintre cele
mai prestigioase instituþii de
dramaturgie din Regat. Alina este
unul dintre cei peste 621.000 de
romi care trãiesc oficial în România.
Pentru a putea scrie piesa Marea
Ruºine, a petrecut zeci de ore în
biblioteci ca sã documenteze istoria
etniei sale.

„ªi dacã un lucru sigur a rãsunat
în mine era chestia asta, cã oricum ar
fi, þigan este sclav. Vine fix din
sclavie. De câte ori spui þigan, de

asta îþi aminteºte termenul ãsta.
Ruºinea este a ta, a neromului care
foloseºte asta, nu a mea”, spune
Alina ªerban.

Alina crede cã secolele trãite în
robie i-au adus pe romi în situaþia în
care sunt astãzi.

„Erau rapoarte ale poliþiei care
arãtau cã pe strãzile Þãrii Româneºti
vagabondau oameni goi, pentru cã

aºa ºi-au început unii libertatea. Li s-
au luat ºi hainele, li s-a luat tot ºi,
hai!, poftiþi la libertate!”, spune ea.

„A fost o libertate care nu a fost
gestionatã aºa cum se cuvine. Nu e
suficient sa dezrobeºti o populaþie
atât de numeroasã ºi cu atâtea tradiþii
ºi obiceiuri la care au þinut enorm ºi
sã-i laºi la voia întâmplarii”, spune
Lucian Nastasã, istoric.

Romii, strãinii de lângã noi

Cum au ajuns românii printre cei mai
rasiºti europeni

PUMNAL – BERBEC: În luna martie
þi se deschid porþi nebãnuite ale succesului.
Vei fi pe val toaã luna. Zilele norocoase
pentru tine sunt 13, 14 ºi 18 martie.

COROANÃ – TAUR: Laºi în urmã tot
ce e rãu ºi te concentrezi asupra
chestiunilor esenþiale din viaþa ta. Nu ai de
ce sã îþi faci griji, cãci vei avea parte de
bani cu nemiluita. Zile norocoase: 8, 9 ºi
13 martie.

SFEªNIC – GEMENI: Cea de-a treia
lunã din an vine cu o serie de lecþii de viaþã
pentru tine. AI multe de învãþat chiar de la
duºmani. Zile norocoase: 4, 6 ºi 22 martie.

ROATÃ – RAC: Roata se întoarce
exact când nu te aºtepþi. Vrei sã câºtigi
încrederea celor din jur ºi reuºeºti sã faci
asta fãrã sã depui mari eforturi. E luna ta!
Zile cu noroc: 8, 9 ºi 15 martie.

STEA – LEU: Te preocupã starea ta de
sãnãtate. În martie devii mai ipohondru,
dar vei realiza cã la mijloc sunt doar piticii
de pe creierul tãu. Zile norocoase: 8, 9, 10,
12, 14, 17 ºi 23 martie.

CLOPOT – FECIOARÃ: Gândurile
tale zboarã departe, cãtre alte meleaguri,
cãtre alte culturi. poate fi luna în care sã
emigrezi. Zile norocoase: 1, 3, 5, 6, 8 ºi 25
martie.

MONEDÃ – BALANÞÃ: Nu ai
motive sã te plângi, cãci în lunã martie îþi
iese tot ce îþi propui. Zile norocoase: 7, 17,
18 ºi 19 martie.

CUÞIT – SCORPION: Acþionezi
pentru a te apãra. Vei fi pus în tot felul de
situaþii complicate. Ai de fãcut o serie de
alegeri importante. Zile norocoase: 8, 9, 10
ºi 12 martie.

TOPOR – SÃGETÃTOR: Te
gândeºti serios sã îngropi securea
rãzboiului cu rudele, dar te trezeºti din
când în când cu câte o veste care dã peste
cap planul tãu de împãcare. Zile
norocoase: 4, 15, 16 ºi 20 martie.

POTCOAVÃ – CAPRICORN: Lasã
în urmã trecutul ºi construieºte-þi un plan
pentru viitor. E timpul sã demonstrezi de
câte eºti capabil. Zile norocoase: 7, 13, 17
ºi 22 martie.

CUPÃ – VÃRSÃTOR: Luna martie
va fi dificilã în prima sa jumãtate, dar totul
revine la normal dupã data de 15. Zile
norocoase: 16, 17, 19 ºi 29 martie.

CAPELÃ – PEªTI: Aºa cum te
aºteptai, în martie vei primi ceea ce meriþi,
ceea ce îþi doreºti. Va fi o lunã a succesului.
Zile norocoase: 13, 14, 16, 19 ºi 30 martie.

HHOORROOSSCCOOPP    ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC

Nu pot sa va mint, stiu ca
suna groaznic ce spun acum,
dar am zile in care, daca as avea
de ales intre un Roman si un
Rom.

Lumea e plina de lichele
care traiesc degeaba. Sau mai
rau, care lasa un dezastru in
urma lor. In aceste conditii
tragice, n-ar fi oare intelept sa
mai iertam din pacatele
Ramanem cu fufele si hotii
miliardari, cu cancanurile
abjecte, cu impostorii,
nesimtitii si curvele
recomandate de asociatia
libidinosilor profesionisti. N-au
decat sa-l urasca in voie toti
aceia care cred ca au pus la
temelia tarii asteia si altceva
decat mucuri de tigara, palavre
si vodci.

Adevarul e mai de pret
decât minciuna, onestitatea mai
valoroasa decât înselatoria,
viata cinstita mai linistita decât
aceea plina de ascunzisuri.
Iertarea mai pretioasa decât ura,
toleranta mai de soi decât
intoleranta…

Sambata ma trezesc la
pranz, fiindca vineri ma culc
enervant de tarziu. Pana pe la
2.00 dupa-amiaza, beau cafea si
numar puchiteii de var de pe
tavan, in acordul unor ganduri
pe jumatate dramatice, pe
jumatate caraghioase. Cand imi

ajunge zatul cafelei pe cerul
gurii (beau cafea turceasca), e
semn ca am epuizat pretextele
de leneveala. Ma imbrac si-o
iau la sanatoasa prin grandiosul
centru comercial, unde asist la
organizarea gintei
cumparacioase specifica mall-
ului, asa cum va mai povesteam
si altadata. fiecare zi, ma
loveste-n crestet neputinta
unora de a-si sincroniza
glagoria cu situatia din teren.
Cand ti-e lumea mai draga,
tranteste cate cineva ceva, o
gogomanie care-mi strica ziua.
Mi-e rusine de rusinea unora,
fiindca numai niste guri
nefericite si niste minti fara
tencuiala pot clefai otrava .
Ramaneti   cu bine, eu ma intorc
la gandurile mele stufoase, Si
cel putin am convingerea ca vor
muri o data cu mine.

Potrivit istoricilor care s-au
ocupat de acest popor nomad,
prima atestare documentara a unor
comunitati inchegate dateaza din
anul 1068, din timpul Imperiului
Bizantin. De-a lungul timpului si in
functie si de locurile pe unde au
haladuit si s-au stabilit, tiganii au
fost denumiti in fel si chip: “arami”
- armean pagan, “farontseg” -
gloata, “bohemian” - din Boemia,
“tartares” - tatar, “gypsi” -
egiptean, “saracin” -arab,
“athinganoi” - tigan (egiptean).

Dupa 1989, in Romania a fost o
adevarata lupta intre autoritati si
organizatiile etnicilor tigani pentru
a impune denumirea de “rom” sau
“rrom” si folosirea acestora in
documentele oficiale.

De unde vine denumirea de
“rrom”? Potrivit specialistilor, din
grecescul “rhomaios” - o
denominatie pentru locuitorii
Imperiului Roman, dar si
denumirea pe care au purtat-o
crestinii din Imperiu pana la
caderea Bizantului.

Þiganii - o poveste

Sclavia rromilor ºi a afro-
americanilor au avut loc în contexte
economice diferite; munca sclavilor
a fost folositã în moduri diferite; dar
statutul social al sclavului ºi
experienþa vieþii de zi cu zi în sclavie
se aseamãnã în numeroase privinþe.

Originile sclaviei

Foarte puþin este cunoscut, în
prezent, despre originile sclaviei
rromilor în þãrile române; deoarece
nu avem niciun fel de mãrturii
documentare despre existenþa
etnicilor rromi pe teritoriul actualei
Românii precedând instituþia
sclaviei. Goniþi din India de invazia
lui Mahmoud Ghazni, numeroase
grupuri de rromi s-au îndreptat cãtre
Persia, iar de acolo unii dintre
aceºtia au cãlãtorit cãtre Europa ºi
Imperiul Bizantin. Rromii din Bizanþ
adoptã religia ortodoxã, dar sunt
marginalizaþi de populaþie-
denumirea de athiganoi- a nu se
atinge a dat în limba româna
termenul de “þigan”- ºi exploataþi ca
sclavi ai statului. În România, rromii
au intrat, se pare, odata cu tãtarii.
Este posibil ca ei sã fi fost sclavi ai
tãtarilor înaintea înrobirii de cãtre

români, în secolul al XIV-lea. Este
foarte posibil ca sclavia rromilor sã
pre-dateze intrarea lor în România.

Sclavia afro-americanilor, în
SUA, pe de altã parte, îºi are
originile strâns legate de cele ale
colonialismului ºi capitalismului de
la începutul perioadei moderne.
Primii sclavi de origine africanã
ajunºi pe actualul teritoriu al SUA au
fost aduºi în 1565 în colonia San
Miguel de Guadalpe (actualul
teritoriu al Carolinei de Sud),
fondatã de exploratorul spaniol
Lucas Vasquez de Ayllon.

Similaritãþi între robia romilor din România
ºi sclavia Afro-Americanilor din SUA

Sacele: Peste 60% dintre
femeile din cel mare mare
cartier de romi din tara au
devenit mame înainte de 18 ani

Autoritatile din Sacele, judetul Brasov,
au realizat un recensamânt real al
cartierului Gârcini, unde se afla, teoretic,
cea mai mare comunitate compacta de
romi din tara, aflând ca mai bine de
jumatate din populatie este formata din
minori, iar 60% dintre femei au devenit
mame înainte de 18 ani.

Datele culese în teren de autoritatile
din Sacele au fost mult diferite fata de
statisticile întocmite cu ocazia
Recensamântului din 2011 care aratau ca
în acest cartier traiesc peste 7.000 de
persoane.

Între noi, necalificaþii



Pulpe de pui cu cartofi la cuptor

1 kg. pulpe de pui – eu am avut patru pulpe întregi
de pui de circa 250 gr. în medie.

1 kg. cartofi – de preferinþã sã fie cartofi mai mici
ºi de cam aceleaºi dimensiuni

4 cãþei de usturoi
1 – 2 roºii sau 50 ml bulion de roºii
1 linguriþã de boia – noi am folosit dulce dar dacã

doriþi o notã picantã, se poate folosi boia iute
1 rãmuricã de cimbru proaspãt sau 1 lingurã de

cimbru uscat. Se poate înlocui cu alte verdeþuri în
funcþie de gust ºi ce avem la îndemnã

sare
piper

Mod de preparare Pulpe de pui cu cartofi la
cuptor

Se porneºte cuptorul ºi se fixeazã la 190 °
Celsius. Pulpele de pui se verificã ºi se curãþã de
eventuale urme de penaj, se ºterg bine cu ºerveþele
absorbante de hârtie ºi se cresteazã ca sã se
pãtrundã bine la cuptor. Se pune o peliculã subþire
de ulei în tavã, se aºeazã ºi pulpele condimentate

cu sare, piper ºi boia.

Sã halim bine
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O româncã stabilitã în Anglia a redactat o
scrisoare pentru parlamentarii români, în care
ameninþã cu renunþarea la cetãþenia românã,
dacã romii nu se vor numi din nou “þigani”.
“Dacã acest proiect de lege nu va trece de
Parlament, consider cã statul nu are nevoie de
oameni ca mine pentru a clãdi o societate
sãnãtoasã ºi cã România a devenit þara etniei
þigãneºti în mai mare mãsurã decât este a mea,
ca român nativ din strã-strã-bunicii”, scrie
Manuela M. Toia.

“Actul meu, de renuntare la cetãþenie, va
fi un act de protest, faþã de deciziile statului
român ºi a legislaþiilor nedemocratice fãcute
de UE,dar ºi de protejare, asigurare a unui
viitor familiei mele pentru a putea a fi
rãsplãtitã de societãþile din afara graniþelor
prin prisma actelor familiei mele, ºi nu sã ni se
punã în spate vini de care nu suntem vinovaþi,
date doar de asemãnarea numelui rom, rrom,
roma cu român”, scrie românca.

“Atunci când majoritatea, naþiunea care a
format poporul de la originile ei, îºi pierde
drepturile ºi nu mai are nici un cuvânt de spus
împotriva legilor nedrepte ºi ia naºtere o
discriminare pozitivã, nu mai este
democraþie.Trãim într-o þarã supusã,

îngenunchiata la porþile UE, ºi nici cel mai
simplu român nativ nu este atât de orb încât sã
nu vadã cã România se vrea a fi þara þiganilor,
iar alte pãrþi ale þãrii vor intra în autonomia
altor popoare decât cea a statului de drept ºi
vor conduce, în curând,  la pierderea lor, cu
siguranþã.

Confuzia creatã între români ºi etnia
þigãneascã din þarã ºi toþi ceilalþi þigani ai
Europei este ca un act de distrugere a
identitãþii ºi valorilor poporului român. Am
fost unul dintre cele mai civilizate popoare iar
contopirea cu un alt popor, pe care UE o
urmãreºte, e un fel de spãlare pe mâini.

O româncã din diaspora ameninþã 
cã va renunþa la cetãþenie dacã romii 
nu revin la denumirea de „þigani”
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Guvernul francez a decis sã
relaxeze restricþiile ce limiteazã
accesul romilor din România ºi
Bulgaria la locurile de muncã,
eliminând taxa datoratã
angajatorilor ºi “extinzând
meseriile la care aceºtia pot avea
acces”.Potrivit ministrului pentru
habitat, Cécile Duflot, prin
asigurarea unui loc de muncã “va fi

înlesnitã integrarea romilor care vor
sã munceascã”. Guvernul francez a
mai anunþat cã taberele amplasate
ilegal vor fi desfiinþate doar pe baza
unei decizii judecãtoreºti, respectiv
aceste tabere pot fi demolate numai
în cazul în care reprezintã un
pericol sau existã riscuri pentru
sãnãtatea publicã, transmite Rador.

Pentru rezolvarea situaþiei
romilor trebuie identificatã o
soluþie la nivelul întregii Europe, a
subliniat Executivul francez,
solicitând Ciprului, þarã care în
prezent asigurã preºedinþia rotativã
a UE, ca la viitoarea reuniune a
Consiliului European sã fie înscrisã
pe ordinea de zi ºi aceastã
chestiune. Prin mãsurile anunþate,
autoritãþile de la Paris au în vedere,
în primul rând, îmbunãtãþirea
situaþiei romilor veniþi din România
ºi Bulgaria, ale cãror tabere au fost
demolate în aceastã varã.

Acþiunea autoritãþilor franceze a
generat o uriaºã indignare, motiv
pentru care Comisia Europeanã a
ordonat monitorizarea Franþei.

Romii din Moldova vor avea propriul
post de radio

Republica Moldova va avea un nou post de
radio. Acesta se va numi radio „Patrin” ºi va fi
destinat romilor din þarã.

Unul dintre scopurile deschiderii radioului va
fi promovarea drepturilor romilor din Republica
Moldova, dar ºi promovarea limbii romani. „Prin
intermediul radioului rom, limba romani va fi
promovatã ºi la nivel public. Este un scop
primordial informarea populaþiei a cetãþenilor
Republicii Moldova cu privire la integrarea
romilor în Modlova ºi cãile, oportunitãþile prin
care cetãþenii romi se pot integra în societate. De
asemenea, un scop primordial este crearea unui
interdialog între cetãþenii Republicii Moldova de
etnie romã ºi cetãþenii altor etnii”, a declarat
jurista Victorina Luca.

Franþa – locuri de muncã. Facilitãþi pentru
romii din România ºi Bulgaria

te diloav te hohauatu – sã înnebunesc dacã te
mint

she – fa
haoarde – vino aici
pralo – frate
dau bule mule cea daca – futu-þi morþii mãtii
cai – unde
so – ce
aves – la
same – avem
san – eºti
siman – am
kames? – vrei?
cares – faci
beshes – stai
mandea – eu
manta – cu mine
shau – bag
jucal – câine
susalie – pisicã
sosoi –iepure
ciriclie –gãinã
jas – mergi
chechi – cât
sovel – somn
moro – al meu

deshalo – zace
Devla – Dumnezeu
te bengav – sã înnebunesc
ciupidema – pupã-mã
san shukar – eºti frumos
shukar – frumos, frumoasã
san – eºti
detu draq – du-te dracu
detu – du-te
te dileos – sã înnebunesc
cimindaptu – te pup
te diloav te hohauatu – sã înnebunesc dacã te

mint
she – fa
haoarde – vino aici

Dicþionar româno-rrom
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Douã treimi dintre francezi considerã
cã romii sunt “un grup aparte”, potrivit
unui sondaj desfãºurat în acest an de
Comisia naþionalã consultativã pentru
drepturile omului, relateazã Liberation
într-un articol în care încearcã sã
demonteze principalele prejudecãþi
despre aceastã comunitate

Presa francezã relateazã pe larg
despre ºedinþa de Guvern de miercuri
dupã-amiazã, care va aborda problema

romilor ºi în care va fi evocatã în special
ridicarea mãsurilor care limiteazã
accesul acestora pe piaþa muncii.

192.000 de euro despãgubiri pentru
romii din Apalina

Reclamanþii sunt 37 de cetãþeni români de
etnie romã nãscuþi între 1937 ºi 1990, se aratã în
decizia CEDO. Toþi sunt locuitori ai cartierului
Apalina din localitatea Reghin. Pe 7 septembrie
2006 Augustin Biga, unul dintre reclamanþi, ºi un
prieten au fost implicaþi într-o ceartã într-un bar cu
un poliþist. Poliþistul a depus imediat o plângere
penalã împotriva celor doi bãrbaþi pentru ultraj.
Conflictul a izbucnit în momentul în care poliþia s-
a deplasat în cartierul Apalina, pentru a le înmâna
citaþiile celor doi, cunoscuþi cu antecedente penale.
Când au ajuns în cartierul Apalina, poliþiºtii au fost
întâmpinaþi de o mulþime curioasã ºi gãlãgioasã de
romi adunaþi în stradã.

Am aflat care era substratul capcanei întinse
primarului Râmnicului, Mircia Gutãu, în „laboratoarele
Giosan-Popescu” din cadrul organizaþiei municipale a
PNL privind toatã tevatura de reducere a taxelor ºi
impozitelor locale! De fapt, liberalii lui Giosan nu
urmãreau binele locuitorilor Râmnicului, ci doar sã-l
lase pe primarul Gutãu fãrã resurse financiare
importante la bugetul local ºi sã-l împiedice sã îºi ducã
la îndeplinire investiþiile majore asumate în acest
mandat, în ideea „creaþã” a liberalilor cã acesta va
scãdea în ochii electoratului. Numai cã edilul-ºef Gutãu
le va dovedi tuturor cã va duce la capãt toate
promisiunile din campania electoralã din 2016!

Curtea de Conturi a descoperit cã primarul liberal
din Ocnele Mari, Mihai Pãtru, a închiriat, la puþin timp
ce a fost ales în fruntea comunitãþii, unui operator
economic un teren pe care a fost amplasatã o
construcþie provizorie, fãrã… aprobarea consiliului
local ºi fãrã obþinerea autorizaþiei de construire.
Deficienþe privind operaþiunile de concesionare sau
închiriere au mai fost constatate si la Goleºti.

Se aude cã un primar ar fi achiziþionat recent, prin
diverºi interpuºi, o suprafaþã de teren generoasã ºi o
clãdire amplasatã strategic în buricul staþiunii, între
hotelurile „Perla Oltului” ºi „Traian” din Cãciulata.
Preþul tranzacþiei s-ar fi ridicat la câteva sute de mii de
euro.

În urma criticilor din mass-media, consilierul local
liberal Constantin Bãzãvan, nu a mai deschis gura deloc
la ºedinþa Consiliul Local al Râmnicului de sãptãmâna
trecutã, în care s-a dezbãtut ºi aprobat bugetul ºi
reducerea de taxe ºi impozite locale….

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -
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La biblioteca judeþeanã Antim Ivireanul a
avut loc seminarul “Dezrobirea romilor”

Festivalul aduce în prim plan cultura ºi influenþele
romani în încercarea de a reduce barierele dintre
comunitãþile de romi ºi populaþia majoritarã. La Vâlcea a
fost un seminar autentic ce îºi doreºte sã fie o punte între
minoritari ºi majoritari, copii ºi adulþi, sãraci ºi bogaþi, artiºti
ºi spectatori. Guvernul României susþine principiul
solidaritatii cetãþenilor români aparþinând tututor grupurilor
etnice. De aceea, minoritatea nationalã a sãrbãtorit la Vâlcea
167 de ani de la dezrobirea þiganilor. Autoritãþile din
Primãrie, Prefecturã, Consiliul Judeþean au lipsit cu
desãvârºire, o patã neagrã pe obrazul instituþiilor publice
vâlcene. un judeþ rasist din România. Fiind un seminar al
solidaritãþii nu poate decât sã aducã beneficii României.
Eforturile noastre ºi ale societãþii civile sunt convergente
spre o României a tuturor. Îmi bazez acþiunile pe acest
principiu, cu speranþa unui stat echitabil pentru toþi membrii
sãi, indiferent de etnia lor, genul, orientarea opþiunile
politice, statut social ºi economic.

Povestea fabuloasã a Mihaelei Drãgan. De la fata de
romi din Cândeºti, la actriþa care a rupt inimile
italienilor

Cumva, existã minuni.
Doar cã este nu se întâmpla
aºa, peste noapte. Ci au în
spate ani de muncã, de chin,
umilinþe, lupte. Aceste
ingrediente fac parte ºi din
povestea Mihaelei Drãgan,
o fatã nãscutã într-o familie
mixtã (cu mamã romã ºi tatã
român), într-un sat uitat de
lume din judeþul Buzãu.
Nimic nu lãsa se se întrevadã povestea de succes ce avea sã urmeze.De
tânãra actriþã Mihaela Drãgan e posibil sã nu fi auzit multã lume. ªi
totuºi, activitatea sa artisticã are deja câteva realizãri importante, de la
roluri în filme precum „Aferim” al lui Radu Jude sau „Magie Noire”,
regizat de Fanny Ardant, la nominalizarea pentru premiul anual oferit
de Liga Femeilor Profesioniste din Teatru (”The League of
Professional Theatre Women”), din New York. 

Istoria Pieþei de Flori, spusã de cea mai bãtrânã
florãreasã. Tanþa Buºtei, prietenã cu Bambina ºi
Fane Celofan

Istoria Pieþei de Flori, din Bucureºti,
povestitã de Tanþa Buºtei, cea mai
bãtrânã florãreasã din Capitalã, care face
parte din aceeaºi generaþie cu
“Bambina” ºi “Oaia”, iar pe “Fane
Celofan” îl vede ca pe propriul ei fiu.
Încã din anii ’60,  aproape de Piaþa
Unirii, din Capitalã, apare o zonã unde producãtorii de flori vin cu mii de
sortinemte de trandafiri, tuberoze, lalele sau garoafe ºi le vând romilor
florari. Zona a cãpãtat rapid numele de “piaþã de flori”, unde comercianþii
se tocmeau ca la uºa cortului ca sã cumpere marfa cât mai ieftin.

Romii, „oile negre“ din ochii românilor

Doar doi din 10 români ar accepta sã aibã în
familie sau printre prieteni persoane de altã etnie,
aratã un sondaj de opinie realizat la comanda
Institutului Naþional pentru Studierea Holocaustului
din România „Elie Wiesel“ privind percepþia
Holocaustului din România ºi a relaþiilor interetnice.

Poezie trimisã la redacþia ziarului
Vocea Romilor de poetul rom Karoly
Andrea Olah

Nimic si totul.
Doar un fir de praf.
Rostogolindu-se o minge de foc,
Chestia aia...
Stând în mijlocul pustietatii,
Eu sunt praful, eu sunt pergamentul,
N-am nimic în toate.
Înauntrul meu este o minge de foc, în interiorul meu.
E tot ce nu e nimic...

Cotidianul Liberation demonteazã prejudecãþi
despre romii din Franþa

Poliþistã eroinã din Marea Britanie,
concediatã pentru remarci rasiste la
adresa romilor

Jeanette Cadden a primit în 2015 o medalie de merit
dupã ce a salvat viaþa unei femei sinucigaºe, oprind-o
pe femeia care voia sã se arunce de pe o clãdire din
Bristol.Luna trecutã, însã, un tribunal a decis cã
postãrile ei rasiste sunt incompatibile cu funcþia pe care
o ocupã.Cadden a postat pe reþelele de socializare
diferite mesaje, aºa cum ar fi: “Casele sociale din
Marea Britanie ar trebui sã fie doar pentru britanici”
sau “þigani nenorociþi, hai cu Brexitul mai repede”.


