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EDITORIAL

Mami nu pleacã de tot

A

m pus valiza
îndesatã lângã uºã. Înainte sã plec, am udat
ficusul din sufragerie ºi am luat douã
înghiþituri din apa lui. Tu erai mic, te
învârteai pe lângã mine. Þi-am cuprins
umerii, m-am uitat în ochii tãi ca într-o
prãpastie sãpatã. Mami nu pleacã de tot.
Taicã-tãu bãuse ºi în ziua aia. Mi-a bãgat
mâna pe sub fustã, în pragul uºii, în timp ce
din gura lui, lipitã de urechea mea, ieºea un
ºuierat apãsat-ºoptit, jumãtate de bãrbat
înfierbântat, jumãtate de fiarã: Mi-am jurat
cã voi face bani mulþi, cã voi divorþa ºi cã te
voi da la ºcoli înalte, indiferent câtã þãrânã
ar fi fost sã muºc.
m spãlat funduri de bãtrâne, am
întors trupuri inerte de pe-o parte pe
alta, am înghiþit umilinþe mai aspre
decât bãtãile bãrbatului meu, m-am lãsat
înjositã. M-am prostituat de câteva ori în
hoteluri de duzinã, unde veneau sãracii, am
fumat iarbã, am cheltuit tot ce agonisisem,

A

PUTEM
CONTA PE EI ROMÂNII
(GAGIII)
SÃPTÃMÂNII

mi-am biciuit sufletul în cãderi absolute,
revenind mereu la cãrat coºuri cu rufe
murdare ºi la spãlat podele prin locurile
refuzate de toþi. Apoi, am crezut cã tot
destinul meu e o prãbuºire pânã când a
trebuit sã mã întorc acasã sã îl îngrop pe
taicã-tu ºi sã te vãd pe tine, adolescent,
aplecat peste coºciugul lui, sã mã uit pe
furiº în ochii tãi ºi sã te vãd aºa cum
meritam sã te vãd. M-ai durut ca un cuþit.
Nici mãcar nu mi-ai vorbit. Mã urai. Te-am
iubit cã mã urai. Te-am îngropat odatã cu
tatãl tãu. ªtiam cã drumul spre tine e cu
desãvârºire prãbuºit. Apoi nu te-am mai
vãzut deloc. M-a înghiþit viaþa cu totul, ºi pe
tine, la fel. Nu ºtiu dacã sunt fericitã azi.
Îmi vãd viaþa ca printr-o sticlã tulbure. Ca
prin fum… Nu ºtiu dacã eºti fericit sau dacã
vei ajunge sã fii vreodatã. Am aflat doar cã
ai plecat ºi tu, asemenea mie, sã-þi
împlineºti trudirea destinului într-o zare de
lume fãrã rãdãcini.

Costi Rãdulescu
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Curãþenie de primãvarã
la romii din Teiº

Oamenii au stat cu mâinile-n sân ºi priveau
cum le este igienizat „cartierul
Romii de la Halta Teiº au fost igienizaþi de
primãvarã. Angajaþii Primãriei Târgoviºte, prin
Direcþia de Asistenþã Socialã, dar ºi reprezentanþi ai
DSP au mers în cartierul de romi pentru a face curat ºi
a stârpi puricii ºi pãduchii. Autoritãþile au venit cu
utilajele ºi au strâns munþi de gunoaie. În tot acest
timp, bãrbaþii ºi femeile stãteau cu mâinile-n sân.

Þiganii – culturã ºi tradiþii

Tiganii se trag dintr-o casta de razboinici plecati
acum peste 1.000 de ani din India
„Dincolo de a fi hoti, sarlatani, camatari, traficanti,
afaceristi murdari, manelisti sau cersetori – cum s-au
invatat Europa si România sa-i categoriseasca, tiganii
(sau romii) sunt un popor. Cu traditii si cultura proprii,
cu o istorie pe care putini au incercat sa o cunoasca. Si
care, daca ar fi amintita mai des, ar limpezi multe
mistere, ar sterge multe prejudecati si chiar ar da
solutii pentru o problema prea des ridicata la rang de
prioritate: noi – majoritarii, europenizatii – ce facem
cu ei, cu tiganii?
Sunt tigani. Multi dintre ei nu recunosc asta sau
ascund faptul ca fac parte din aceasta etnie. Acesta este
si motivul pentru care, la fiecare recensamânt, putini
dintre ei isi declara originea. Aici, in România, dar si
in oricare alt colt de lume. Le e rusine sau le este teama
de discriminare si rasism? Nici ei nu mai stiu. Unii tin
sa li se spuna romi, nu tigani, ca si cum o simpla
denumire ar schimba cu ceva povestea lor, intinsa pe
durata a sute de ani. Manualele de istorie nici macar nu
mentioneaza romii. Cu atât mai putin istoria lor. Ca si
cum nu ar fi trait mereu printre noi. Ca si cum ei nu au
existat vreodata. In schimb, sunt de cele mai multe ori
subiectul unor caracterizari care generalizeaza idei
preconcepute, de genul „tiganii sunt niste hoti“. Acesta
este rasismul. Asta inseamna discriminare.
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Actualitate

235 Ani de la abolirea sclaviei
romilor în Ardeal, Banat, Bucov
Moldova ºi Muntenia s-a
fãcut sub presiunea forþelor de
ocupaþie austriace în mai puþin
de 3 luni (decembrie 1855,
februarie 1856), iar de facto
dupã 1865 (prin rãscumpãrare),
la aproape 100 de ani distanþã
de abolirea sclaviei rromilor în
Bucovina, Banat, Ardeal ºi
Basarabia. Istoria abolirii
sclaviei rromilor începe în
1782, când 173 de sclavi rromi
fugiþi din Bucovina austriacã
au fost arestaþi în districtul
Hont
(acum
Slovacia),
condamnaþi ºi uciºi de
administraþia localã, sub
acuzaþia falsã de canibalism.
Cazul a fãcut vâlvã la nivelul
întregii lumi, iar Grellmann a
publicat celebra carte-manifest
contra “pericolului þigãnesc”,
fapt care a silit un rãspuns faþã
de opinia publicã. În 19 iunie
1783 decizia imperialã a fost
eliberarea sclavilor rromi din

þinuturile româneºti suzerane ºi
stoparea ipocriziei integrãrii
marginale a rromilor, începutã
de Maria Tereza cu 25 în urmã
(1758). În 9 octombrie a

Mama este
întotdeauna mama

A fi tatã este un pic mai uºor. Tata nu te poartã 9
luni in pântec. Nu vomitã, nu are o vezicã
compresatã. Tati nu are corpul invadat de un
bisturiu, el nu face o cezariana, nu face o naºtere
naturalã, nu devine nebun de la hormoni.
Tatãl nu-ºi vede sânii sângerând pentru a-ºi hrãni
copii , nu rãmâne treaz pânã în zori, nu trece mâna
pe nasul copilului de 569 ori pe noapte, pentru a
vedea dacã respirã. Tati nu-si indeparteaza indoielile
pe grupurile de mame, nu sufera pentru corpul sau
schimbat, cand il vede in oglinda, tata poate sa-l
returneze pe bebe la mama cand isi pierde respiratia
de la prea mult plâns.
Tata are o gardã in spate numitã mamã.
Desigur, a fi tatã este important: foarte
important. Tata e bun. Tata glumeºte, converseazã,
joacã, face baita, participã activ, ucide pe cineva,
dacã este necesar. Tata e bun, oferã siguranþa. Ucide
ºi doi, dacã trebuie.
Dar mama este diferitã. Mama merge mai presus
de bine si de rau. Mama are “autoritate spiritualã”
asupra copilului ei, mama renunþã, mama îi cere lui
Dumnezeu în fiecare zi sã intervinã pentru copiii ei.
Mama lasa prieteni, mama ramane acasa cand toata
lumea se simte bine. Nu îºi permite bãi lungi!
Mama trãieºte pentru puii ei.
Persoana bunã este cea care îi iubeºte copilul,
locul bun este unde poate merge cu copilul ei.
Mâncarea bunã este cea care nu provoacã
îmbalonare , promoþia bunã este cea a scutecilor.

aceluiaºi an, împãratul Iosif
decreteazã „De Domiciliatione
et Regulatione Zingarorum”
(Despre sedentarizarea ºi
gestionarea þiganilor), dar care

vor fi interpretate haotic ºi va
însemna
începutul
destructivelor politici de
colonizare
internã,
prin
asimilare - încã actuale.

Universul fabulos al
romilor din Broscãrie

În Sibiu este cunoscut doar în
anumite cercuri, însã în Coreea de
Sud este aclamat de mii de oameni
pe stradã. Trãieºte în lux ºi tocmai a
demarat poate cel mai mare proiect
dedicat romilor din România din
ultimii 27 de ani. Are mari datorii la
bugetul local, însã primeºte bani de
la primãrie pentru a realiza un
proiect pe agenda comunitarã. Se
înconjoarã atât de personaje ciudate
cât ºi de intelectuali apreciaþi
oriunde în România sau în
strãinãtate. Are limuzinã la
dispoziþie oricând, însã vrea ca
problemele romilor din cartierele
Sibiului sã ajungã la urechile
autoritãþilor. ªi s-a numãrat printre
primii care l-a felicitat zilele trecute
pe noul prefect al Sibiului. Totul se
petrece în Broscãrie, într-un univers
ce pare o combinaþie între filmele
lui Kusturica, viaþa lui Donald

Trump ºi ”Filantropica”.
Numele Mihai Gheorghe nu
spune foarte multe sibienilor. Mult
mai multã lume îl ºtie drept
„domnul Nedelcu” din Broscãrie
sau din Sibiu.Sãptãmâna trecutã,
Mihai Gheorghe a organizat în
Broscãrie o acþiune cofinanþatã de
Consiliul Local Sibiu ºi Primãria
Sibiu prin agenda comunitãþii. ªi-a
aºteptat invitaþii cu mare bucurie,
dar ºi cu platouri de mâncare, mese
bogate ºi înfrumuseþate cu sfeºnice
înflorate, materiale de PR ºi
rãcoritoare. Proiectul se numeºte
”Viaþa comunitarã rromã cum a fost,
este ºi va fi” ºi este implementat de
cãtre Asociaþia ªtiinþificã de
Cercetare ºi Diagnozã PsihologicãSocialã-Educaþionalã-CulturalãTradiþionalã a Etniei Rome. Evident
cã l-am întrebat ce presupune latura
ºtiinþificã a asociaþiei?
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Despre persecutia impotriva
romilor si cum s-a construit
perceptia ca romii sunt
“anti-Revolutie”

“A fost destul de frapant sa descoperim ceva ce este
aproape necunoscut in spatiul public: faptul ca o mare
parte dintre victimele din 13-15 iunie 1990 au fost
persoane de etnie roma, majoritatea fara nici o legatura
aparenta cu Piata Universitatii”, a explicat David
Schwartz, reprezentant al Centrului de Instrospectie
Vizuala, cu ocazia unei dezbateri desfasurate in cadrul
seriei de evenimente Capete Infierbantate.
Nicolae Gheorghe, sociolog roman de etnie roma, a
explicat ca in ciuda evenimentelor petrecute incepand cu
decembrie ‘89 si pana in 1995 si soldate cu morti si case
incendiate, trebuie evitate cuvintele “genocid” sau
“pogrom”, “pentru ca sunt cuvinte care mai degraba
inflameaza”. “Ceea ce pot sa spun dupa 20 de ani si n-o
spuneam atunci este ca, intr-adevar, casele ce au fost
incendiate au apartinut in primul rand celor care
comiteau infractiuni”.

Amanta soþului meu

Da, viaþa bate filmul, dar aici este vorba de ceva mai
mult… Cãci ce poate fi mai dureros decât sã
conºtientizezi pe deplin, pânã la capãt, cã eºti cãlãul
propriei fericiri? Cã nici mãcar nu ai pe cine da vina, cu
excepþia propriilor decizii complet greºite…Însã
soacrele (niciuna) nu dorm în papuci. Într-o parte, ea era
nora cea leneºã, urâtã ºi cu nasul pe sus, în cealaltã parte,
el era un golan bãdãran, nedemn de diplomele ei. ?i apoi
þine ea ºi hotãrârea, þine ºi iubirea… dar cât sã þinã?
Ironia sorþii a fãcut mai apoi ca întâlnirile obligatorii
(atunci când copilul se ducea de la unul la altul), dintr-o
corvoadã, sã se transforme pe nesimþite într-o bucurie
vinovatã… a cãrei urmare a fost o poveste de dragoste
nechematã, nedoritã… Da, pur ºi simplu s-au îndrãgostit
unul de altul, fãrã sã-ºi poatã permite nici mãcar luxul de
a deveni amanþi .Cred cã niciodatã în viaþã nu m-am
bucurat sã cunosc amantã”! sotului meu Era micuþã ºi
uscatã ca o stafidã, cu buze foarte subþiri, cu un nas
ascuþit, pomeþii ridicaþi, pãrul roºcat pieptãnat foarte
drept ºi prins într-un coc chinuit la spate, care-o fãcea sã
parã ºi mai exigentã. Era îmbrãcatã cu un sacou marin,
cu nasturi metalici, o fustã din acelaºi material din care
se vedeau niºte genunchi osoºi ºi niºte glezne nervoase
ºi fine, odihnindu-se în niºte pantofiori mici. Îºi
frãmântã mâinile uscate, îngrijite, cãutându-ºi mereu
poziþii noi.
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G e l u D u m i n i c ã , s o c i o l o g : „Am învãþat
cã diferenþa dintre a eºua ºi reuºi stã în
puterea mea de a strânge din dinþi“
Social

„Mult mai mulþi oameni se aºteaptã sã
eºuezi decât sã reuºeºti, mai ales dacã eºti
rom“, încheie Gelu Duminicã interviul
stând drept, în picioare, cu zâmbetul pe
buze. „Trebuie însã sã munceºti de douã
ori mai mult ca sã fii considerat ca
ceilalþi“. E realitatea pe care Gelu a trãito, într-o viaþã cu multe umilinþe ºi piedici,
care însã au fãcut ca satisfacþiile
ulterioare sã fie de douã ori mai vii, mai
puternice. Gelu e primul rom care a avut
studii universitare de la el „din þigãnie“.
Conduce de mai bine de 17 ani Agenþia de
Dezvoltare Comunitarã „Împreunã“, un
ONG care are ca scop afirmarea ºi
formarea romilor din þarã. E perceput ca
un model pentru comunitatea romã, dar
Gelu crede cã nu e nimic special în
triumful sãu personal. Crede cã sunt mii
de oameni ca el care au pornit de jos ºi
care au reuºit în viaþã, depãºind o limitã
trasatã de alþii. Totuºi, nu e obiºnuit ºi
uºor traseul lui pânã în vârf. Gelu
Duminicã a plecat la drum împins de
pãrinþii lui fãrã ºcoalã, încercând sã

doboare prejudecata cã „dacã eºti þigan,
eºti prost“. Pe drum, a înþeles cã ura
oamenilor face parte din preþul pe care
trebuie sã-l plãteascã. Cã trebuie sã
strângã mai tare din dinþi, cum spune el. A
fost scos în faþa clasei ºi umilit, doar
pentru cã aparþinea unei anumite etnii. A

suferit din dragoste din acelaºi motiv.
Educaþia primitã de la pãrinþi a venit
uneori la pachet cu palme grele. Dar ºi cã
datoritã perseverenþei pãrinþilor ºi a unor
prieteni s-a þinut de ºcoalã. Pentru cã tot
ce i s-a întâmplat bun în viaþã e rezultatul
educaþiei, aceasta e lecþia sa de succes.

De la manele, la gospel. De ce s-au convertit lãutarii romi la cultul penticostal
Reporterii “Din interior” au fost în
douã dintre cele cele mai mari
comunitãþi de lãutari pocãiþi ºi artiºti ai
muzicii gospel penticostale din
România. Ce îi face pe tot mai mulþi
artiºti sã se pocãiascã ºi cum a
schimbat religia stilul de viaþã al
rromilor vedeþi într-un reportaj special
„Din interior”.Credinþã. Spectacol.
Pocãinþã totalã. Ei sunt romii ortodocºi
care au trecut la religia penticostalã, un
cult recunoscut oficial în România, cu
sãli de adunare, reguli stricte,
învãþãmânt teologic ºi aproape 400 de
mii de adepþi care cred cã Dumnezeu
este rãspunsul la toate întrebãrile ºi
necazurile lor. Credinþa le-a schimbat
radical stilul de viaþã. Mulþi au renunþat

la tradiþia lor din moºi strãmoºi: muzica
lãutãreascã.

„Dacã-mi dai toatã þara sã cânt o
strofã dintr-un cântec lãutãresc, nu mã
uit la nimic, am fãcut o juruinþã. Cu
Dumnezeu nu e de joacã”, spune
celebra cântãreaþã de muzicã de
petrecere Gabi Luncã.
„Mulþi încã nu sunt hotãrâþi dacã sã
se declare romi sau nu, majoritari
adicã. Sunt comunitãþi de oameni care
foarte greu pot fi integraþi”, spune
pastorul Emanuel Onoriu.
„Orice pregãtire ºi orice instituþie
din România nu ne-a civilizat pe noi,
romii, cred. Pocãinþa este, pot sã spun,
cea mai frumoasã ºcoalã, ºcoalã nu
numai de reabilitare, dar ºi de mântuire
ºi schimbare”, aratã pastorul Vasile
Cãpitanu.

Oportunitãþi de burse pentru studenþii
interesaþi de Drept ºi ªtiinþe umanistice
Fondul de Educaþie pentru
Romi,
prin
intermediul
Centrului Naþional al Romilor,
anunþã lansarea Programului
de Burse în Drept ºi ªtiinþe
Umaniste
în
Republica
Moldova
pentru
anul
academic
2018-2019.
Programului de Burse în Drept
ºi ªtiinþe Umaniste reprezintã
o bursã academicã acordatã pe
bazã de merit, adresatã
studenþilor romi, care sunt
cetãþeni
sau
rezidenþi
permanenþi ai Republicii
Moldova, Rusia ºi Ucraina.
Pentru a fi eligibili
candidaþii trebuie sã se declare
deschis etnici romi, sã fie
studenþi curenþi sau sã fie
înmatriculaþi la o instituþie de

educaþie acreditatã de stat, în
Republica Moldova, în anul
academic 2018-2019. Studiile
la distanþã nu sunt eligibile, iar
studiile cu frecvenþã redusã nu
sunt acceptate pentru etapa de
licenþã, sunt potrivite doar
pentru studiile de master ºi
doctorat.
Programul de Burse în
Drept ºi ªtiinþe Umaniste a
fost lansat în anul 2004, la
iniþiativa ºi cu suportul
financiar al Fundaþiei pentru o
Societate Deschisã ºi Fundaþia
Germanã
“Comemorare,
Responsabilitate ºi Viitor”.
Scopul Programului este de a
contribui la dezvoltarea unei
mase critice de romi –
absolvenþi ai instituþiilor de

învãþãmânt superior, care sã
fie dotaþi cu abilitãþi ºi
competenþe pentru a deveni

profesioniºti în domeniilor lor
ºi de a contribui la incluziunea
romilor în societate.
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Pogrom anti-þigãnesc într-un sat din Ucraina

Þiganii din satul Loºinovka (Ucraina) au fost
alungaþi de locuitori în cadrul unui pogrom declanºat de
moartea unei fetiþe de 9 ani, bãnuit de crimã fiind unul
din membrii comunitãþii þigãneºti. Locuitorii satului
Loºinovka din raionul Izmail, regiunea Odesa (Ucraina)
au distrus parþial casele þiganilor îndatã ce au aflat cã
bãnuitul ar fi un bãrbat de origine romã. Romii, la rândul
lor, au cerut protecþie din partea Ministerului de Interne,
invocând cã lor li se încalcã drepturile.

Bãnuitul a fost prietenul familiei
Un locuitor al satului Loºinovka a gãsit, pe data de 27
august, dimineaþa, într-o casã pãrãsitã, cadavrul unei
fetiþe care avea semne de violenþã. Reprezentanþii
organelor de drept au spus cã fetiþa a fost înjughiatã de
mai multe ori. Poliþiºtii cu ajutorul câinelui au luat urma
presupusului ucigaº ºi l-au gãsit în casele unde locuiesc
romii. Tânãrul de 21 de ani pe nume Mihail a fost deja
arestat. Iniþial acesta ºi-a recunoscut vina, însã ulterior,
ºi-a schimbat mãrturiile, au scris jurnaliºtii locali. Luni
urma sã aibã loc prima ºedinþã de judecatã pe acest caz
în instanþa din Izmail.
Mama fetiþei lucreazã la cârciuma în sat, iar soþul
acesteia ar fi fost un bun prieten cu presupusul ucigaº.

Sãptãmâna filmului European despre romii
invizibili

Imagineazã-te la Roma. Pe lângã tine trece o mãmicã,
de mâna ei un copil. Mãmica spune “Dacã nu eºti cuminte,
te dau la români”. Te uiþi la ea cu stupoare. Te întrebi dacã
e doar o coincidenþã sau dacã-þi stã scris în frunte, cumva,
cã eºti român. Se uitã la tine. Zâmbeºte.
Ai vrea sã spui ceva, dar vorbele þi se opresc în gât. Ai
vrea sã spui cã nu eºti rãu, cã n-ai omorât pe nimeni, cã nu
furi, cã nu vrei sã violezi pe nimeni. Chiar dacã sunt ºi
români care fac aceste lucruri. Sunt atât de puþini, dar doar
despre ei vuiesc ziarele. Tu eºti un român invizibil.
Te uiþi la copilul pe care-l þii de mânã. Copilul tãu. Oare
o fi auzit? Oare o fi înþeles cã pentru celãlalt copil ea e un
fel de bau-bau? ªi te gândeºti cum sã faci sã nu mai audã
astfel de lucruri. Sã nu-i fie ruºine cã e româncã, sã nu-i fie
nimãnui teamã de ea, sã nu se fereascã de ea ceilalþi copii,
sã n-oexcludã din joaca lor, sã nu se uite urât la ea. S-o
priveascã aºa cum e. Un om! (Extras din cartea “Despre
noi - 20 de rãspunsuri la întrebarea - Ce vrei sã te faci când
vei fi mare?” de Ana Chiriþoiu ºi Ana Ivasiuc publicatã de
UNICEF ºi Agenþia Împreunã, România, 2012).
European Film Week of the Invisible Roma te invitã sã
descoperi în schimb poveºtile ºi istoria romilor invizibili.
12 filme din 11 þãri europene cu ºi despre romii invizibili
care grãiesc prin faptele ºi istorisirile lor emoþionante. În
aceste filme descoperim curajul unei activiste suedeze care
luptã pentru drepturile romilor din Suedia.
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Casele luxoase ale þiganilor din
România, prin ochii unui strãin
Palatele impunãtoare ale romilor bogaþi din
oraºe precum Strehaia ºi Buzescu sunt un subiect
constant de discuþie, chiar ºi pentru strãini.
Fotograful Sebastien Cuvelier, din Luxemburg, a
cãlãtorit prin þara noastrã ºi a realizat o serie de
fotografii cu casele romilor din cinci comunitãþi.
Rezultatul a fost o carte, “Gypsy Queens” (nr:
“Reginele þigãnci”), publicatã în 2018
Pe o perioadã de doi ani, Sebastien Cuvelier a
vizitat România de partu ori. El a fotografiat
casele a cinci comunitãþi de romi: Buzescu,
Ciurea, Iveºti, Lieºti ºi Strehaia, conform
slate.com. În cartea sa, Cuvelier a încercat sã
transmitã mândria romilor de a face parte din
aceastã etnie.
“Am considerat cã femeile sunt sufletul
acestei comunitãþi. Ele sunt cele care aminã
aceste case care par scoase dintr-un film. Mulþi
romi sunt frustraþi de felul în care societatea se
poartã cu ei. Cred cã aceste case sunt modul lor
de a spune: «Sunt ºi eu aici»”, a explicat
Sebastien Cuvelier.

Romii din Gorj, „sub lupa” presei daneze
Viaþa romilor din Gorj a fost
radiografiatã, timp de douã zile, de doi
jurnaliºti danezi, care vor sã facã un film
despre obiceiurile lor, traiul pe care îl duc,
dar ºi despre relaþia pe care o au cu
populaþia majoritarã. Pentru a-ºi uºura
misiunea, ei au cerut sprijinul Asociaþiei
PRO VERTICAL, care are parteneriate cu
majoritatea comunitãþilor de romi din
judeþ, astfel cã au reuºit sã filmeze printre
altele, în exclusivitate, o slujbã religioasã
din Biserica Apostolicã ºi nunta fetii
unuia dintre liderii etniei.Camilla Boyhus
Madsen ºi Morten Hansen au venit în
România pentru prima datã, iar timp de
douã zile au filmat ore întregi de casetã, în
câteva comunitãþi de romi din Gorj. Nu au
venit sã caute sãrãcie, mizerie, hoþi de
buzunare, nu au purces în Gorj cu gânduri
rele, ci au vrut, pur ºi simplu, sã-i
cunoascã pe romii din Gorj acasã la ei, cu
obiceiurile strãvechi, sau cu cele deprinse
de la români.

Treaba a început cu o scurtã
prezentare, cei doi jurnaliºti dorind sã
afle, mai întâi, amãnunte despre
comunitãþile de romi din judeþ. Pentru cã
doreau, însã, lucruri inedite, au ales mai
întâi comunitatea de romi cãldãrari din

Între legionarism deghizat ºi
naþionalism-autoritar

Organizaþia radical-militantã ºi ortodox-naþionalistã
cunoscutã astãzi în România ºi în Moldova sub numele de Noua
Dreaptã s-a creat la Bucureºti în preajma noului mileniu.
Organizaþia are o linie strictã de acþiune îndreptatã contra
romilor, maghiarilor ºi homosexualilor. Sintetizînd aceastã linie
programaticã, Tudor Ionescu descrie direcþie de bãtaie a
organizaþiei ca o formã de luptã:
„Tocmai pentru cã noi luptãm împotriva acestei societãþi, sã-i
spunem, multiculturale ºi multirasiale”.
Lupta aceasta o exprimã Noua Dreaptã ºi într-un cîntec, lansat
de Brigada de Asalt, în care romii sînt descriºi drept „ciori”.
Refrenul cîntecului este o adevãratã apologie a urii rasiale: „Urãsc
ciorile, ne furã tot porumbul ºi ne distrug culturile!”

Meteor, cu centrul de greutate pe Ion
Mihai zis „Ministru”, care este
reprezentantul Primãriei Târgu Jiu în
relaþia cu comunitatea, mediator ºcolar,
judecãtor ºi, în acelaºi timp, preot
apostolic.

Avanpremierã editorialã: Imaginea celuilalt.
Negri, evrei, musulmani ºi þigani în arta
occidentalã în zorii epocii moderne
Dilema veche vã
prezintã în premierã
un fragment din
volumul Imaginea
celuilalt. Negri evrei,
musulmani ºi þigani
în arta occidentalã în
zorii epocii moderne.
1453-1800 de Victor
Ieronim Stoichiþã,
apãrut recent la
Editura Humanitas.Boemieni, gitani, þigani Nimeni nu ºtie
de unde vin, unde se duc, sau de cînd ºi de ce au luat calea
veºnicei rãtãciri. Nu sînt înarmaþi, dar stîrnesc teamã, cãci
sînt… sãraci. La trecerea lor, e mai bine sã-þi fereci porþile.
Spre sfîrºitul veacului al XV-lea, o miniaturã ce decoreazã
Cronica oraºului Spiez de Diebold Schilling cel Bãtrîn îi
reprezintã în faþa zidurilor unui oraº elveþian. Sînt îmbrãcaþi
într-un mod neobiºnuit: bãrbaþii, mergînd în faþã, au pe cap
o bonetã ascuþitã, iar în urma lor, femeile.
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Pe scurt
Corpuri care nu

Activã de cîþiva ani, Giuvlipen reprezintã un
unicat în peisajul teatral autohton: o companie de
teatru feminist rom care practicã un activism
performativ pentru conºtientizarea discriminãrii
structurale a romilor. Spectacolele lor (Cine a omorîto pe Szomna Grancsa?, albastru/portocaliu, Gajdo
Dildo) abordeazã rasismul, explicit ºi latent, din
societatea contemporanã, ºi mecanismul ºi canalele
prin care acesta se propagã (precum formulele
cotidiene care asociazã populaþia romã cu situaþii ºi
atitudini reprobabile sau cu personaje negative).
Perspectiva din spectacole este femininã/feministã,
astfel cã la tema rasismului se adaugã ºi discriminarea
de gen, din afara comunitãþii, dar ºi din comunitate, a
cãrei culturã perpetueazã dominaþia masculinã, cãci sa pãstrat tradiþia cãsãtoriilor la vîrste fragede, iar
violenþa domesticã are o incidenþã alarmantã.Nu doar
femeile rome sînt fragilizate la nivel social. De
exemplu, degradarea permanentã a sistemului
medical, în toate formele – cu plasarea medicilor ºi a
pacienþilor pe diferite niveluri de vulnerabilitate,
inclusiv prin antagonizarea celor douã categorii, ceea
ce întreþine o stare tensionatã – determinã stabilirea
unor raporturi de subordonare (a pacientului faþã de
medic) ºi duce la accesul dificil general la asistenþã
medicalã, în special al persoanelor sãrace, fãrã
asigurãri medicale. Dar în cazul romilor, rasismul,
regãsit ºi în sistemul sanitar, poate genera relaþii de-a
dreptul toxice care favorizeazã asistenþa medicalã
selectivã. Ceea ce se conºtientizeazã prin spectacol
este cã discriminarea etnicã devine un factor
suplimentar în blocarea accesului la servicii sociale.
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Viaþa comunitãþilor de cãldãrari, cea mai
închisã castã a romilor. Ce reprezintã kris,
autoritatea respectatã cu sfinþenie
Romii care cãlãtoresc în cãruþe cu
coviltire, numiþi ºi cãldãrari, dupã ocupaþia
lor tradiþionalã, sunt singurii care au reuºit
sã pãstreze grupurile aproape intacte.
Potrivit specialiºtilor, romii nomazi
cãldãrari au avut o istorie aparte ºi au migrat
din zona Indiei, prin stepa rusã.
Comunitãþile de romi cãldãrari au reuºit
sã-ºi pãstreze aproape intactã identitatea în
ultimile secole. Dacã romii care vorbesc în
dialectul ursãresc au venit prin sudul
României ºi au migrat dinspre India, prin
Orientul Mijlociu ºi Imperiul Otoman,
cãldãrarii au influenþe aparte, slave, cãpãtate
printre cazacii întâlniþi în stepa rusã, cu care
s-au amestecat. „Pot fi deosebiþi uºor. Sunt
mai albi, mai înalþi iar femeile - mai
robuste“, afirmã profesorul de matematicã
Anghel Nãstase, formator naþional romani ºi
fost inspector ºcolar în Bacãu. Primele
documente care atestã prezenþa romilor în
actualul teritoriu al României dateazã din
1385, când domnitorul Þãrii Româneºti
dãruieºte Mãnãstirii Tismana posesiunile
care aparþinuserã mai înainte Mãnãstirii
Vodiþa de lângã Turnu Severin, mai multe
proprietãþii primite de la unchiul sãu
Vladislav I, între care se numãrau ºi 40 de
locuinþe în care locuiau þigani (aþigani).
Romii au fost în robie ºi au lucrat pe
lângã casele boierilor pânã în 1856, când
au fost dezrobiþi. Un alt moment important
care i-a afectat pe cãldãrari, care nu
fuseserã sedentarizaþi ºi asimilaþi, a fost

ziua 31 mai 1942, când mareºalul Ion
Antonescu a ordonat deportarea în

Transnistria a peste 24 de mii de romi, în
special nomazi sau cei certaþi cu legea.

Etnia rromã are un candidat la
Cotroceni
Presedintele filialei Alba a Uniunii
Democrate a Rromilor din Romania,
economistul Viorel Bumbu, a fost propus,
ieri, drept candidat la Presedintia Romaniei
din partea Comunitatii Etniei Rromilor din
Romania. in varsta de 47 de ani, Bumbu
Viorel a reprezentat etnia rroma la Consiliul
Europei in anul 1999.

Bãrbaþii au devenit fetiþe
Generalizînd, dacã e sã vorbim despre
regulile de politeþe, rareori am mai vãzut
într-un autobuz un bãrbat care oferã locul
unei femei. Sau ca bãrbatul sã salute
primul. Sau sã lase o femeie sã treacã
înaintea lui. Dar acestea pot trece la
capitolul “bunã creºtere”. bãrbaþii de azi
nu mai sînt barbaþi, cã au devenit niºte
fetiþe speriate, cã au trecut de la lupta cu
crocodilii la contemplarea caffe-latteului, din cauza feminsimului care a creat
în prezent un mediu dificil pentru bãrbaþi

Ca ºi Sulicã Frânaru

de a mai fi... bãrbaþi Nu se mai poarta
nici la romii cã barbatul sa fie smecheru
familiei
sa nu sufle romanca sau
puradeii .Iar dacã “bãrbatul de azi” face
nazuri, vrea sã fie curtat, are pretenþii,
bate isteric din picior, în loc sã aibã
iniþiativã, dacã este nevrotic ºi a devenit,
pe scurt, o cãprioarã de care trebuie sã te
apropii cu grijã, pentru cã altfel se sperie,
ei bine, toate acestea sînt cauzele femeilor
agresive care îl atacã constant, de
pretutindeni, ca niºte prãdãtoare.

Þiganii din Moldova lui Dimitrie Cantemir, vorbitori ai unui dialect greco-persan

Cultura rromã e ca peºtera lui Ali Baba ºi cei 40 de
hoþi, plinã de obiecte de valoare, pre/luate în perioada
nomadã sau fostã credinþã (uitatã) a unor strãmoºi.
Marketingul rromului te face sã te simþi stãpân,
cineva, si sã cumperi ieftin ceva de care ai nevoie (chiar
dacã se dovedeºte a fi marfã proastã sau pãcãlealã). Laso, bã, cã merge-aºea! Fabricanþi de emoþie. Muzicã ºi
ºmecherealã (ciorãnie) într-un sat de þigani din
România” (satul 10 Prãjini), publicatã în francezã acum
10 ani, va stârni controverse,
Marii duºmani ai rromilor, care le blocheazã
aspiraþiile libertãþii ºi demnitãþii, nu sunt gagiii, ci þiganii
(aliaþi cu statul). Oamenii deosebiþi sunt ca maºinile de
marcã: cu cunoscãtori devin maºini de colecþie; cu
ageamii devin hârburi. Ca la rromi! ªi în cultura rromã
„dilo” înseamnã atât „nebun”, cât ºi „prost”. Cel
puternic (stãpânul) NU cere iertare celui slab (slugii), nu
are cãinþã (regret), doar îi acceptã un drept.

Un
proverb
popular
românesc afirmã cã þiganul este
un grec cu limba neagrã (Zane,
Proverbele românilor, vol. VI,
p 133.) ªi domnitorul
Moldovei, Dimitrie Cantemir
(1673–1723) la 1716 în
Descriptio Moldavie, afirma
cã: „Þiganii sunt împrãºtieþi
prin toatã Moldova ºi nici un
boier nu este carele sã nu aibã
robi vreo câteva salaºe de
dânºii. Iarã de unde ºi când a
venit acest neam în Moldova,
nici ei singuri nu ºtiu ºi nici în
hronicile noastre nu se gãseºte
nimic pentru dânºi, ºi toþi
vorbesc un grai amestecat cu
multe cuvinte greceºti ºi
persieneºti ºi nimic alta nu
lucreazã decât meºteºugul
zlãtãriei ºi al ferãriei ºi

asemenea sunt închipuiþi ca ºi
ceilalþi þigani de prin alte þãri,
au asemenea nãravuri ca ºi
aceia; ºi faptele lor cele mai
mari ºi semnele cele pentru
deosebire, le este trândãvirea ºi
furtiºagul”. Nu putem ºti cu
certitudine nimic despre limba
þiganilor descrisã de Cantemir
ca fiind un amestec de greacã ºi
persanã, în lipsa unor exemple
clare, dar putem afirma cu
certitudine cã nu se referea la
romi, cãci ºtim cã Mihail
Kogãlniceanu în 1837 declara
în “Schiþã despre Þigani” cã
limba romilor este indianã.
Faptul cã luminatul domnitor
nu
caracterizeazã
limba
þiganilor ca având ºi cuvinte
indiene sau cel puþin de origine
obscurã ne îndreptãþeºte sã

presupunem cã þiganii vorbitori
de greacã mixatã cu persanã
descriºi de Cantemir nu erau
romii, ci athinganoii, cãci o
zicalã popularã afirma cã
þiganul este un grec cu limba
neagrã. Ori, grecii vorbesc

limba greacã. Este evident cã
domnitorul îi confunda pe
athinganoi cu romii sau cu alte
triburi migratoare, de vreme ce
el spune: ºi asemenea sunt
închipuiþi ca ºi ceilalþi þigani de
prin alte þãri.
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Povestea lui Fãrâmiþã Lambru

Patru românce conduc douã milioane de romi

Cum a ajuns þiganul
acordeonist sã fie partenerul
preferat al Mariei Tãnase

Se spune cã onoarea unei
femei constã din pãrerea bunã
pe care o au ceilalþi despre ea
Steliana Gheorghe menegera
Partidei Romilor împreuna
cu echipa sant alaturi de
etnia roma.
Viaþa asta din vremea
noastrã îþi cere sã te adaptezi
în cel mai scurt timp la orice
situaþie ce þine de planul
material, uitând de micile
plãceri pe care fiecare dintre
noi ar trebui sã ni le permitem,
Caracterul unei persoane
depinde, înainte de toate, de
modul în care pãrinþii au ºtiut
sã modeleze copilul faþã-n
faþã,
cu cu romii
si
salutandu-i si o baza mare de
respect atat pentru romanii
cat si pentru romii si nu prin

emailuri de la distanþã.A
spune o vorbã frumoasã nu
înseamnã a pierde noþiunea
timpului, ci a reda un aspect al
frumuseþii.sufletesti fata de
noi cetateni de etnie roma ªi
chiar dacã, într-o lume
întoarsã pe dos, tu eºti
consideratã ciudatã pentru ca
lucrezi pentru Partida Romilor
înpreuna
cu mai multe
doamne
si
domnisoare
romance Atunci când oferi
importanþã lucrurilor aparent
nesemnificative, arãþi un
semn de nobleþe sufleteascã.
Pânã la urmã, fericirea ºi
onoarea provin din cele mai
mãrunte lucruri. ªi... încã mai
existã bãieþi/bãrbaþi care romii
sã trateze cu respect decenþa ºi
onoarea?

Fãrâmiþã Lambru a fost unul dintre
cei mai renumiþi lãutari pe care i-a avut
România ºi acordeonistul de suflet al
marii interprete Maria Tãnase. Maria
Tãnase a fost cea care i-a deschis
drumul spre celebritate pe vremea când
lãutarul avea 24 de ani. Alãturi de
artistã, lãutarul de etnie romã a fãcut
sute de spectacole în þarã ºi în
strãinãtate.
Fãrâmiþã Lambru s-a nãscut pe 15
septembrie 1927 într-o familie de
lãutari þigani. Fãrâmiþã nu a fost numele
de scenã, ci chiar numele de familie al
lãutarului. A învãþat sã cânte la
acordeon încã din copilãrie de la tatãl
sãu Tudor Fãrâmiþã. Debutul în lumea
artisticã ºi l-a fãcut pe vremea când îºi
satisfãcea stagiul militar. A început sã
cânte la acordeon în 1949 într-o
formaþie militarã. ªansa i-a surâs la 24

de ani când a ajuns în preajma Mariei
Tãnase. Prima întâlnire dintre cei doi
a avut loc la Teatrul de Estradã din
Bucureºti, aºa cum evocã Maria Roºca
în cartea ” Maria Tãnase”:” - Sãrut
mana, doamna, eu sunt Fãrâmiþa
Lambru”. La Teatrul de Estrada din
Bucuresti, Maria Tanase astepta un nou
instrumentist. L-a privit pe tânarul
þigan cu ochi încercanati ºi pãrul creþ. Ia zambit si l-a pus sã cante. Fãrâmiþã sia ridicat acordeonul pe umeri, un

Minunea de la Iazu, satul în care þiganii îºi trimit copiii sã descopere Universul
Într-o comunitate de romi din judeþul
Dâmboviþa, numãrul copiilor care vin la
grãdiniþã creºte de la an la an, iar
abandonul ºcolar a fost redus aproape la
zero. Este o poveste fascinantã despre
ambiþie ºi speranþã, în care o mânã de
oameni sãraci se strãduiesc sã spargã
toate prejudecãþile construite pe seama
lor.
Suntem pe 14 septembrie 2015 ºi o
dimineaþã blândã se întinde peste
jumãtatea de nord a Câmpiei Române.

Acolo unde culorile nu au nume

Importanþa învãþãmântului preºcolar este uriaºã. Sau fãcut studii ºi s-au scris
tratate, dar nu e nevoie sã le
citiþi. Imaginaþi-vã cã vedeþi
frunzele copacilor ºi nu ºtiþi
cã ele sunt verzi. Imaginaþi-

vã cã vedeþi florile câmpului
ºi nu înþelegeþi de ce sunt
diferite. Imaginaþi-vã cã
vedeþi cerul ºi nu ºtiþi cã este
albastru. Aºa aratã lumea
copiilor sãraci înainte sã
ajungã la grãdiniþã. „Ne

Hohner de 48 de basi, cu burduful
spart. ªi a început. Apoi au interpretat
ãmpreuna melodia “Asta iarna era
iarna”. Maria a izbucnit în râs: “Mãi
Fãrâmiþa, mã trage curentul de la
acordeonul tau...” Dupã întâlnirea de
la Teatrul Estrada, Maria Tãnase a fãcut
din Fãrâmiþã Lambru cel mai cunoscut
lãutar al vremii. Împreunã cu artista,
acordeonistul a fãcut sute de spectacole
în þarã ºi în strãinãtate. Lambru a ajuns
sã cânte în Franþa, Italia ºi Germania.

confruntãm cu cazuri în care,
la 5 ani, copiii nu cunosc
culorile, dacã vã vine sã
credeþi...“,
ne
spune
Petronela
Gheorghe,
educatoare ºi coordonator
local
al
programului
„Fiecare copil în grãdiniþã“.
Nu, nu ne vine sã credem,
dar nu are nicio importanþã
ce credem noi. În România
sunt 1,4 milioane de copii
afectaþi de sãrãcie ºi care
cresc în bordeie de pãmânt în
care nu existã ºi n-a existat
niciodatã vreo carte. Studiile
spun cã pânã la vârsta de 5
ani creierul copiilor se
dezvoltã cel mai rapid ºi cã
este vital ca ei sã aibã acces
la cãrþi ºi la celelalte forme
de cunoaºtere. Pentru aceºti
copii, accesul la învãþãmânt
preºcolar este singura ºansã.
„Când vin prima datã la
grãdiniþã,
copiii
sunt

fascinaþi. Se plimbã prin
clasã ºi analizeazã fiecare
colþiºor: pereþii coloraþi,
desenele, jucãriile. Inclusiv
pe noi ne analizeazã, sunt
miraþi cã le vorbim altfel, pe
alt ton ºi cu alte cuvinte
decât li se vorbeºte acasã.
Apoi încep sã-ºi formeze
anumite deprinderi: învaþã sã
rãsfoiascã o carte, pentru cã
ei nu au mai avut acces la
cãrþi, învaþã sã þinã un creion
în mânã, învaþã sã comunice.
În cele mai multe cazuri,
pãrinþii comunicã foarte
puþin cu copiii lor ºi atunci
când vin la grãdiniþã ei au un
vocabular restrâns. Cãutãm
sã ne adaptãm la nivelul lor
ºi sã-i urcãm treptat la un
nivel cu care sã intre
pregãtiþi pentru ºcoalã“,
spune
Mihaela
Oprea,
educatoare la grãdiniþa din
Iazu.

Toamna pare încã departe. E prima zi de
ºcoalã ºi pe marginea ºoselelor sunt
grupuri de copii care înainteazã grãbiþi,
însufleþind satele rãzleþite pe câmpuri.
La Iazu, o aºezare de peste 3.000 de
locuitori, cu toþii de etnie romã, zorile sau ivit într-o hãrmãlaie generalã.
Oamenii s-au strigat mai întâi peste
garduri, îndemnându-se unii pe alþii,
apoi au nãvãlit pe uliþi cu copiii târâº,
trãgându-i de mânã sau cãrându-i în
spinare ca pe niºte saci cu cartofi.

Lipsã de curaj ºi mârlãnie
Cum nu era îndeajuns cã am origini cam bronzate, cã mã
cheamã Diamant, cã am o ditamai problema cu autoritatea ºi cã
nu le dau pace am zis mã voi bãga în singurul partidul al
romilor .Am scris superafurisenii despre fondurile europene,
care sant acesate de romani pentru romii si sant halite de
romanii Asta, dupã ce am demonstrat cã sant ziarist de scandal
ºi nu permit
roamilor sa îsi bata joc de noiiºi sunt
necalificati pentru poziþia pe care o ocupã. Am publicat sute de
articole care includ în mod sigur destule tâmpenii.
Am putut sã fac asta pentru cã nu depind de nimeni
financiar ºi pentru cã mai multe riscuri decît mi-am asumat
lucrînd în tot felul de ghetouri Relele nu se opresc aici: m-am
contrazis de o grãmadã de ori, mã amuzã tare argoul multor
romii îmi dau seama periodic cã sînt un bou, am o gurã cam
prea mare ºi mi se par proºtiprind curaj Mã iritã cei mai mulþi
dintre jurnaliºti, dar îmi place Smeureanu
tare cîþiva
supersarcastici care nu au deloc opþiunile melefata de natia
mea Nu mi-am dat seama cã, odatã declaratã intenþia mea de
a intra în politicã, vor fi oameni care se aºteaptã sã mã castrez
intelectual ºi sã am periodic declaraþii oficiale penibile, întrun limbaj steril sau de lemn. despre si cum ar trebui civlizati
romii Amestecul de lipsã de curaj, populism, mîrlãnie,
corupþie ºi prostituþie intelectualã al politicienilor actuali care
nu fac nimic concret atat pentru romani cat si pentru romii
ºi este motivul principal pentru care cred cã avem nevoie de
o îndepãrtare totalã a clicilor care ne conduc.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru cã nu se implicã în problemele comunitãþii rome, nu au caracter ºi fac discriminare împotriva
etniei, nepãsându-le, deºi ei sunt persoane importante, cu funcþii de conducere în judeþul Vâlcea.
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Pe scurt
Mesajul preºedintelui Iohannis, de Ziua
Internaþionalã a Romilor: „Suntem
datori sã sprijinim aceastã minoritate
în rolul pe care-l joacã în consolidarea
þãrii noastre“

Preºedintele Iohannis spune, într-un mesaj
transmis cu ocazia Zilei Internaþionale a Romilor, cã
este important sã înþelegem care sunt tradiþiile,
valorile, aspiraþiile ºi nevoile comunitãþilor rome,
pentru a gãsi soluþii de incluziune socialã a membrilor
acestei minoritãþi, prezervând, în acelaºi timp,
identitatea lor culturalã. El afirmã ºi cã suntem datori
sã sprijinim aceastã minoritate în rolul pe care-l joacã
în consolidarea þãrii. „De Ziua Internaþionalã a
Romilor, transmit gândurile mele bune cetãþenilor de
etnie romã din þara noastrã! Ca în fiecare an, 8 aprilie
constituie ºi un prilej potrivit de a readuce în atenþia
publicã problemele cu care se confruntã una dintre
cele mai numeroase minoritãþi etnice din Europa, care
este încã expusã diverselor forme de excludere
socialã ºi de marginalizare. Este important sã
înþelegem care sunt tradiþiile, valorile, aspiraþiile ºi
nevoile comunitãþilor rome, pentru a identifica acele
soluþii care contribuie concret la incluziunea socialã a
membrilor minoritãþii rome, prezervând, în acelaºi
timp, identitatea lor culturalã”, spune Klaus Iohannis.
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Dana Varga: România a fost primul stat european
care a adoptat o strategie guvernamentalã
pentru îmbunãtãþirea situaþiei romilor
Consilierul de stat Dana
Varga spune, cu ocazia Zilei
Internaþionale a Romilor, cã
România a fost primul stat
european care a introdus mãsuri
pentru accesul romilor în
învãþãmântul
liceal
ºi
universitar, dar ºi primul care a
adoptat
o
strategie
guvernamentalã
pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor.
Varga susþine cã aceste eforturi
pot fi durabile doar dacã toþi
cetãþenii
contribuie
la
combaterea stereotipurilor ºi
prejudecãþilor despre romi.
„Dupã 28 de ani de tranziþie,
putem trage linie ºi sã
recapitulãm: România a fost
primul stat european care a
introdus mãsuri afirmative în
educaþie pentru accesul romilor

în învãþãmântul liceal ºi
universitar ºi, totodatã, primul
stat care a adoptat o strategie
guvernamentalã
pentru
îmbunãtãþirea situaþiei romilor.
Toate aceste eforturi pot fi
durabile doar dacã fiecare dintre
noi, ca cetãþeni, romi ºi neromi
deopotrivã,
ne
aducem
contribuþia în combaterea
stereotipurilor ºi prejudecãþilor
despre romi”, a transmis Dana
Varga duminicã. Consilierul de
stat face un scurt istoric al
romilor, care au fost atestaþi
documentar în urmã cu peste
500 de ani, ca robi domneºti ºi
mãnãstireºti. Emanciparea lor
politicã ºi culturalã a avut loc în
perioada interbelicã, statutul de
minoritate naþionalã obþinându-l
dupã 1989. „Este nevoie sã

ajutãm, în loc sã blamãm, sã
construim, în loc sã victimizãm,
sã-i învãþãm pe semenii noºtri,
acolo unde ei nu înþeleg sau fac
în mod greºit ºi sã facem noi
înºine un efort sã-i înþelegem
mai bine pe cei de lângã noi.

“Discriminarea îi face pe romii din UE
sã trãiascã în condiþii specifice þãrilor
în curs de dezvoltare”

Astfel, vom putea privi în urmã
ºi sã spunem: Am contribuit ºi
eu!”, continuã Varga.
Ea îi
felicitã pe copiii de etnie romã
care merg la ºcoalã ºi pe
mamele lor, pe artiºtii romi, pe
funcþionarii publici.

Cei mai buni elevi de etnie romã
din Fãgãraº au fost premiaþi, cu
ocazia Zilei Internaþionale a
Romilor

Cine suntem, de unde venim?

Încotro ne îndreptãm? Familia, în sânul cãreia ne-am
nãscut, este primul formator al personalitãþii noastre.
Suntem descendenþii pãrinþilor, bunicilor, strãbunicilor
noºtri. Primim în curând la întrebarea „cine suntem?”
acele rãspunsuri care se adreseazã minþii ºi inimii noastre,
toate fiindu-ne necesare pentru a înþelege ce sunt o serie
de noþiuni abstracte precum dragostea sau datoria, patria
sau istoria. Adevãrul a ajuns sluga minciunii, libertatea ºi
demnitatea dispreþ, când hoþii ºi ºmecherii
Când ai un gust amar, priveºte oamenii care lucreazã
pentru Bine:Faptul cã la rromi e ca la þigani - nu se ºtie
cine minte, cine e prost sau deºtept, hoþ sau onest explicã indefinirile Nu poþi fi nimic, dacã nu eºti un om
liber: nici creºtin, nici agnostic, nici ateu
Doar cã românii sunt mai îngãduitori cu þãranii
lor, pe când rromii ºi-au abandonat þiganii lor! La
rromi, nu existã o Miºcare a tinerilor, fiindcã fac din
adevãr, ca ºi pãrinþii lor, o ciubucãrealã!. Dacã nu eºti
liber ºi demn, nu exiºti!

Discriminarea la care sunt supuºi romii
din Uniunea Europeanã (UE) atinge cote
atât de înalte încât mulþi dintre ei se
confruntã cu situaþii comparabile cu cele
regãsite în þãrile în curs de dezvoltare, în
pofida faptului cã romii sunt cetãþenii uneia
dintre regiunile cele mai bogate din lume,
informeazã EFE.
Astfel sunã acuzaþia formulatã de
Agenþia Drepturilor Fundamentale (FRA)
a Uniunii Europene într-un raport publicat
vineri, cu douã zile înaintea marcãrii Zilei
Internaþionale a Romilor. Documentul,
intitulat “O îngrijorare care persistã:
rasismul împotriva comunitãþii roma ca
obstacol în calea includerii sale”,
evalueazã amploarea discriminãrii faþã de
romi în nouã þãri - Bulgaria, Croaþia, Cehia,
Grecia, Portugalia, România, Slovacia,
Spania ºi Ungaria -, unde trãiesc cinci din

cele ºase milioane de romi din UE.
“O parte importantã din populaþia romã
continuã sã lupte cu provocãrile despre
care ne place sã credem cã nu mai existã în
UE. Cãmine fãrã apã ºi electricitate, lipsa
asigurãrii medicale ºi chiar foametea
continuã sã fie realitãþi pentru un procent
inacceptabil din comunitatea romã într-una
din regiunile cele mai bogate din lume”,
acuzã directorul FRA, Michael O’Flaherty.
Adãugând cã aceastã discriminare
reprezintã “o barierã formidabilã în faþa
eforturilor de a îmbunãtãþi oportunitãþile ºi
calitatea vieþii populaþiei rome”.
Pentru a pune aceastã situaþie în
perspectivã, textul comparã situaþia socioeconomicã a romilor din Europa cu cea a
populaþiei din alte þãri. Unul dintre
indicatorii cei mai relevanþi este cel al
accesului la apã potabilã.

Ziua Internaþionalã a Romilor este marcatã
în fiecare an pe 8 aprilie. În acest sens
Primãria Municipiului Fãgãraº în parteneriat
cu Asociaþia Partida Romilor Pro Europa
Fãgãraº organizeazã vineri, 13 aprilie, de la
ora 17.00, un eveniment care va marca aceastã
zi.
Principalã temã a evenimentului este
educaþia, care va fi ºi premiatã. Astfel, 16 copii
de la ?coala Generalã „Ovid Densuºianu“ ºi
Colegiul „Aurel Vijoli“ vor primi câte un
voucher în valoare de 200 de lei. Cu acesta îºi
vor putea procura doar rechizite ºcolare.
„Am ales doar 16 elevi de la cele douã
ºcoli din oraº, pentru cã bugetul aprobat de
Consiliul Local nu ne-a permis sã premiem un
numãr mai mare de copii. Astfel, i-am ales pe
16 cei mai buni dintre ei, þinând cont de media
ºcolarã pe care aceºtia au obþinut-o în
semestrul precedent. Credem cu tãrie cã doar
prin evidenþierea elevilor de etnie romã, care
au rezultate deosebite la învãþãturã vom putea
îmbunãtãþi calitatea nivelului de educaþie a
comunitãþilor marginalizate“, ne-a declarat
Ionuþ Androne, reprezentant al Asociaþiei
Partida Romilor Pro Europa Fãgãraº.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru cã sunt oameni de onoare ºi caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe
aceºtia. Se preocupãca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia romã.
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Prietenii þi-i alegi, rudele þi le cumperi

Adica as vrea – superficial si adorabil – sa ma
contraziceti, daca se poate: cred ca sunt o mos scrintit,
rigid, care nu intelege generatia tinara.N-am curaj sa
traiesc cu sirme-n urechi, semn ca imbatrinesc silentios,
ca-ntr-un cerc ambulant.Daca n-ai sirme care-ti atirna
din urechi, esti idiot. Ma simt marginalizat de generatia
cu urechi umplute. O generatie surda, in consecinta – asa
se si explica faptul ca racnesc atit, practic despre si
pentru rromi am constatat ca ei nu mai sunt capabili sa
vorbeasca in tarcul lor O generatie de romi si romãnii
cu vocabular buhait de , gogomanii contagioase Nu mai
am curaj sa-mi doresc vreo dragoste rupta din soare si
cusuta cu raze de luna (ouch!). Am ajuns la venerabila
varsta cand imi doresc o iubire care vine atunci cand o
chem. Sa-i zic „Apporte!” si ea sa-mi aduca fericirea si
sa mi-o aseze in brate, dand din coada. Nu mai am alte
pretentii.N-a stiut sa-mi spuna, si-a scufundat botul in
cafea si-a gajait niste consoane nechituite, darsa-i spun
ca atunci a inceput si s-a sfarsit o lume.

Bety, un Catani al Poliþiei Rutiere
Este Paºtele si lumea se gandeste la
drob, sarmale, oua cu ceapa verde si
relaxare indelunga la masa cu familia. Si
cum agentii de la Politia Rutiera sunt
oameni, la fel ca mine si ca tine, e normal
sa fie si ei mai relaxati in perioada asta.
Dar chiar si asa, eu nu pricep de ce Politia
Rutiera a disparut din Vilcea . Complet.
Dar nu... Sa tot traiesti in Romania, tara in
care politistii rutieri sunt pe relaxare, chill,
lejeritate, mai o spaga, mai o panda mica o
amenda sa faca norma. Da-o in gatu’ masii de siguranta, respect, incredere,
omenie. Da-o naibii de normalitate, aici e
Romania!
Poliþiºtii nu consumã alcool nici cu
ordin de la comandant. Sunt complet antimitã, nu primesc atenþii ºi îºi fac cu
conºtiinciozitate datoria. Lucreazã non
stop pentru siguranþa cetãþeanului, sunt

integri moral atât în familie, cât ºi în
societate, cu alte cuvinte sunt exemple
demne de urmat de cãtre toþi reprezentanþii
comunitãþi , Doamne fereºte, cã toþi
poliþiºtii sunt aºa.. Pânã una alta sã trãim

Maica Tereza era etnicã romã din Kosovo
E cazul mai tuturor rromilor care au reuºit, a trebuit
sã-ºi ascundã identitatea sau, dacã ºi-au afirmat-o, nu a
contat deloc pentru poporul lor (ca ºi acum), care nu i-a
înþeles. Angela Gonxhe (Bobocica) Boiangiu (19101997), rromnie kosovarã, devenitã Maica Teresa
(premiul Nobel pentru pace, 1979), apoi beatificatã
(2003) ºi canonizatã ca Sfânta Tereza din Calcutta
(2016), a cãrei zi sfântã este celebratã în 19 octombrie,
iar 5 septembrie (ziua comemorãrii morþii sale) este
declaratã de ONU Ziua internaþionalã a caritãþii (milei).
Catedralele catolice din Pristina ºi Kosovo, ca ºi
aeroportul internaþional al Albaniei, poartã numele sãu.

Descinderi în forþã: Poliþia Braºov a
confiscat 5 kg de urzici de contrabandã!
Lovitura grea data in aceasta dimineata crimei
organizate! Procurorii anti-frauda, insotiti de mascati, au
descins in mai multe piete din Brasov intr-o actiune
menita sa destructureze o retea de traficanti de urzici.
Razia s-a incheiat cu mai multe persoane retiune si o
impresionanta captura de aproape 5 kg de urzici pentru
care comerciantii ilegali nu au putut prezenta acte de
provenienta a marfii.

cu impresia cã avem cei mai performanþi
poliþiºti din lume, care nici vodcã nu au
bãut, nici nu s-au fãcut frate cu infractoru
Soferii Valceni stiu, deja, cã avem în judet
cei mai profesionisti si mai corecti politisti
de la rutiera. Ag. Nicoleta o profesionista
de care se teme toti soferi valceni De
aceea le dãm si noi o mânã de ajutor si
prezentãm dovada Cea mai corecta
purtator de chipiu alb de la Rutierã . Am
cãutat o imediat dupã pe agenta Bety în
cauzã sã-i dãm un premiu pentru curaj.
Din cauza ca semafoarele sunt
sincronizate ca un cur, la propriu, se fac
niste cozi uriase. . Din pacate, nimic nu se
intampla si soferii stau ca fraierii la
cheremul semaforului... Insa nici acest
lucru nu ma face sa cred ca politia rutiera
lipseste
cu
desavarsire.
Ci
comportamentul altor soferi.

Romi cu acte ºi romi fãrã acte: Un argument politic

Da, frãþicã, mânca-þi-aº
Da, ºãfu’! Ca orice
pãrinte, pãrinþii romi îºi
doresc tare ca odraslele
lor sã devinã cretini
funcþionali. Neamu’
meu crede cu tãrie cã îþi
va fi cu atît mai bine în
viitor, cu cît eºti mai
murdar, mai flãmînd ºi
mai sãrac. Pentru cã
sîntem suflete libere, preferãm sã ne hrãnim copiii cu
curcubeie ºi rouã. Adesea ne trimitem copiii în
picioarele goale afarã, iarna, pentru a putea sã simtã
sufletul ºi preferãm cerºitul cãldurii ºi confortului
ºcolilor private care ar putea sã le corupã legãtura cu
spiritul planetei, politicienii sau orice cretin care s-a
trezit brusc expert pe „problematica roma“ în
studiourile de televiziune. Dacã eºti rasist, te scoþi cã
nu mai poate nimeni sã te acuze cã eºti un dobitoc
pentru cã urãºti oameni pe care nu îi cunoºti, dar care
þi se pare þie cã sînt „þigani“.Bucureºti-Viena, cu
aterizare pe lacul ãla de unde vã imaginaþi cã noi am
prins ºi am mîncat lebedele, în ciuda tuturor
dezminþirilor oficiale
Faptul cã sînt încã mulþi care nu sînt în stare sã
vadã legãtura între secole de sclavie, sãrãcie,
discriminare ºi rezultatele la ºcoalã nu îi face nici
deºtepþi, nici pragmatici. Cel mult îi face vedete sau
politicieni faimoºi.Sîntem dansatori ºi muzicieni
înnãscuþi. Da, frãþicã, mînca-þi-aº! De asemenea,
putem sã mergem pe apã ºi putem sã zburãm cu sau
fãrã ajutorul mãturilor, datoritã geneticii speciale.
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Diverse

Una din problemele comunitãþii rome
este lipsa actelor de identitate. Din
nefericire, existã cetãþeni, ºi alte etnii dar

în special romi, care nu au asemenea acte.
Ori, fãrã acte de identitate aceºtia nu vor
putea sã îºi exercite nici drepturile. Cel
mai important, aici, este dreptul la muncã.
Fãrã acte, un cetãþean nu poate lucra în
mod legal. Fãrã loc de muncã nu va plãti
impozite. Fãrã plata impozitelor nu va
putea beneficia de asigurãri de sãnãtate,
de ºomaj sau de pensie.
Într-o raþionalitate rece ºi contabilã
unii ar putea spune cã, fãrã acte, romii nu
vor putea beneficia nici de sprijin social.
Dar acest lucru nu este neapãrat adevãrat.
Ajuns într-o situaþie limitã (boalã, vârstã
înaintatã) un rom ar putea apela a ajutor
din afarã (familie, servicii publice) ºi sã
între în legalitate. Odatã posesor de acte,

el se calificã pentru sprijin social deºi
pânã atunci nu a sprijinit societatea
contribuind la bugetul de stat.
Nu facem nici o economie ignorând
problema lipselor de acte de identitate ale
romilor. în schimb existã mai multe
beneficii pentru autoritãþile locale care ar
face paºi de integrare legalã a populaþiei
de romi.
Dintre acestea menþionãm:
Mai multe impozite la bugetul local:
dupã cum spuneam, actele permit munca
„la alb”, iar din muncã se reþin impozite.
Mai multe alocaþii de la bugetul
central: o parte din alocaþiile bugetare
depind de numãrul de locuitori. Mai mulþi
locuitori înseamnã mai mulþi bani.

Lucrãri derulate de APAVIL
SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în perioada 16 – 20 aprilie
2018 o activitate intensã în
municipiul Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI
DE
AMENAJARE A TERENULUI.
S-au executat lucrãri de
amenajare
teren
prin
betonare/asfaltare pe strãzile:
Eftimeºti nr. 25, Lucian BlagaBl. G320, ?tirbei Vodã,
Castanilor, Bd. Pandurilor, Bl.
A6 ºi în zona centralã la Bl. O.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã la
adresele: str. Eftimeºti nr. 25, str.
Apusului ( statie pompe), str.
Lucian Blaga Bl G 320, str.
Topolog intersecþie cu str. Nicu
Filipescu.

POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor, bd.
Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
PROBLEME
PUNCTUALE. Au fost realizate o serie
de lucrãri punctuale:
- au început lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã
potabilã ºi branºamente pe
strãzile: Carol I, Regina Maria,
?tirbei Vodã, Gabriel Stoianovici,
Pãtraºcu Vodã ºi Mircea Vodã;
- s-a ridicat la cotã un cãmin
de canalizare menajerã pe str.
Lucian Blaga, Bl. A62;
- a fost executat un cãmin de
canalizare menajerã ºi s-a refãcut
suprafaþa carosabilã (asfaltare)
pe Bd. Tineretului, Bl. A11/1;
- s-a continuat verificarea ºi

curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor
de
canalizare
menajerã ºi a colectoarelor,
manual ºi mecanizat;
- s-a adus la starea iniþialã
suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;
- au fost aduse la cotã
cãminele de canalizare menajerã
tasate/deteriorate.
CÃMINE CURÃÞATE. S-

au verificat ºi curãþat manual
cãminele de canalizare ºi gurile
de scurgere pe stãzile: Carol I,
Calea lui Traian, Republicii,
Nicolae
Bãlcescu,
Tudor
Vladimirescu, Nicolae Titulescu,
Pandurilor, Mihai Eminescu,
Aleea Stejarului, Lucian Blaga,
Marin Preda, I.C. Brãtianu,
Rapsodiei, Decebal, Constantin
Brâncuºi, Luceafãrului.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Descântec contra celor diavoleºti sau
descântec contra magiei negre
Acest descantec are putere numai daca stiti
sigur ca vi s-a facut o vraja si daca se cunoaste
persoana trimitatorului, dar fara a sti neaparat ce
anume lucrare ori trimitere vi s-a destinat precis.
Luati o mana buna de sare descantata si
presarati-o in fata pragului. Apoi faceti cu ajutorul
cutitului magic cate o cruce pe podea in fata
fiecarei intrari din casa, la usi, ferestre, gura sobei
si asa mai departe, rostind la fiecare cruce facuta,
urmatoarele:
Tu sarpe, belea urata,
Cu solzii de aur, cu gura balaur,
Iesi din corpul ei,
Iesi din sufletul ei, iesi din inima ei.
Du-te pe rataciri ratacite
Si pe talpile plesnite.
In corpul ei sa nu mai stati
Si sa-i luati pe toti cei frati,
Incaltati, incolturati,
De 99 de ori blestemati
Unde ciobanul nu paste,
Unde cocosii nu canta,
Unde vantul nu bate
Si toaca nu toaca.
Acolo sa stati,
Acolo sa beti, acolo sa mancati,
In sufletul, in casa si-n temeiul lui (aici rostiti
numele intreg, cu cel de botez si cu toate numele
pe care le poarta persoana respectiva)
Sa nu mai stati.
AMIN!
Descantecul are efect o perioada mare, dar
numai atat timp cat nu se schimba vraja trimisa
prin magie neagra. Atunci cand aflati despre
aceasta, sau la cel mai mic semn ca se intareste raul
din casa, descantecul trebuie repetat si implinit din
nou, ca sa-si sporeasca puterea.
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Romii bagã zâzanie între Papa Francisc
ºi un lider italian: ‘Sã fure mai puþin’
Actualitate

Papa Francisc a salutat comunitatea
romilor cu ocazia zilei internaþionale
dedicatã lor, duminicã, în timp ce liderul
Ligii Nordului (extrema dreaptã), Matteo
Salvini, i-a invitat pe Twitter sã “fure mai
puþin”, relateazã France Presse.
‘’Sper ca ziua (internaþionalã a romilor)
sã promoveze cultura întâlnirii, cu
bunãvoinþa de a se cunoaºte ºi a se respecta
reciproc’’, a spus papa, dupã Liturghia
celebratã duminicã dimineaþã în Bazilica
Sf.Petru.
“Aceasta este calea spre o adevãratã
integrare”, a adãugat el în faþa miilor de
credincioºi adunaþi în Piaþa San Pietro.
“Astãzi este Ziua Internaþionalã a
Romilor, Sinti (þigani) ºi Caminanti (nomazi
din Sicilia)”, a scris la rândul sãu Matteo
Salvini, liderul coaliþiei de dreapta care a
câºtigat cele mai multe voturi în alegerile
din 4 martie din Italia (37%).
“Dacã mulþi dintre ei ar lucra mai mult ºi
ar fura mai puþin, dacã mulþi dintre ei ºi-ar
trimite copiii la ºcoalã, în loc sã-i înveþe
cum sã fure, ar fi într-adevãr o sãrbãtoare”,

a adãugat el.
Matteo Salvini, 45 de ani, liderul Ligii
Nordului, miºcare suveranistã ºi antiimigraþie, îºi propune sã preia conducerea
Italiei, dar absenþa unei majoritãþi clare

dupã alegerile din 4 martie complicã
situaþia. Noi consultãri între preºedintele
italian, Sergio Mattarella, ºi liderii politici
ai þãrii sunt programate pentru weekendul
urmãtor.

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

La începutul anilor ’90, un
finanþator vizionar, Fundaþia
Soros pentru o Societate
Deschisã, ºi iniþiativa unor
studente de la Universitatea
„Babeº-Bolyai“ din Cluj Napoca

(Laura Budiu, Burda Codruþa,
Reprezentãri sociale cu privire la
populaþia de romi, Press Monitor,
Agenþia de monitorizare a presei,
1996-1997) au fãcut posibilã
explorarea reprezentãrii romilor în

Fãrã cuvinte

Paºtele zâmbind

Dintr-o data, am avut nesanatoasa fantezie a
nabadailor, a exploziilor pasionale, a urii rascoapte
in dragoste nebuna, a plinsului degenerat in sarut,
apoi iar in zbatere inversunata – si-n sarut din nou.
Si-a despartirilor impulsive, cind el iese pe usa de
nuc si eu strig „Te urasc, te urasc!”, el se intoarce
turbat de la lift si-mi spune „Te iubesc, timpito!” si
atunci, cu ultimele forte, suspine si guri de vin rosu,
facem dragoste furibund.

De Paºte e cea mai importantã
ocazie cînd scoþi afarã ceea ce ai
înãuntru ºi îi laºi ºi pe trecãtori sã
vadã ce ai tu în casã. Nu o poþi face
însã oricum, cãci nu le poþi arãta
strãinilor orice. Este o întreagã artã
de aºezare a rufelor “bune”, pe
categorii ºi ierarhii. La VALCEA
era o splendoare! Aici e plin de
Rãpirea din serai, dar e frumos,
pînã la urmã...De Paºte, fiecare se
primeneºte în felul sãu. De Paºte,
cãlãtorului i se înfãþiºeazã sufletul
caselor, al unor comunitãþi întregi.
Niciodatã nu am putut sã înþeleg
diferenþele de înfãþiºare, de
“mentalitate”,Romilor
Fata de
Romanii care se ivesc ºi te izbesc,
uneori, cu aceastã ocazie, deosebiri
de la un sat la altul, de la o localitate
la alta. Parcã ar fi neamuri diferite!
Ioana zice cã poate aºa a dat
Dumnezeu. In rudaria din catunul
Atrnati. Împrãºtiate pe un dîmb,

presa anilor 1990-1993. Aproape
toate publicaþiile analizate
prezentau romii ca actori ai unor
acþiuni cu semnificaþie negativã
într-o proporþie covîrºitoare –
peste 90%. Interesul tot mai mare
al presei pentru problemele legate
de romi era în concordanþã cu un
fenomen social dramatic care a
fost ca-rac-teristic primilor ani de
dupã
1989:
pogromurile
declanºate în mai multe localitãþi
de populaþia non-romã (români ºi
maghiari) împotriva comunitãþilor
de romi (fenomen analizat de
activistul Istvan Haller, care a
documentat 15 astfel de conflicte).
Cum arãtau romii prezentaþi de
presã
pe
aceastã
scenã
însîngeratã? Analiza discursului
din publicaþii aratã cam aºa:

substantive ºi adjective frecvent
asociate cu romii: „ arme (cuþite,
furci, topoare, baionete, sãbii,
pietre, bîte, ciomege, rãngi, sape,
pistoale,
sticle,
spray-uri
lacrimogene), coloraþi (bruneþi,
negri, oacheºi, tuciurii), furt,
tîlhãrie (jaf), ucigaºi (asasini,
criminali), bandã (haitã, gaºcã,
hoardã), beþi (beþivi), crimã
(omor), închisoare (condamnare),
violenþã (agresiune)“. Mult mai
rar (una-douã apariþii) erau
asociate ºi cuvinte cu conotaþii
pozitive: „virtuozitate, fantezie,
patimã, purtãtorii folclorului“.
Verbele cel mai frecvent apãrute
în articolele referitoare la romi au
fost: „lovesc (bat), ucid (omoarã),
atacã, ameninþã, terorizeazã
(înspãimîntã).

Mama ºi ghicitul

casele mici din cãrãmidã netencuitã
nu au garduri între ele, aºa încît li se
vede întreaga ogradã din stradã. Pe
niºte pari, pe pietre ºi frînghii, sînt
scoase la uscat toate covoarele,
pledurile ºi aºternuturile, pluºate,
pictate sau înflorate, dupã caz. Stau
acolo de ceva vreme, cã sînt vinerea
Pastilor ºi cred sã fi spãlat cineva
astãzi.Mama avea pentru ei, de cîte
ori spãla scãrile, o tradiþionalã urare
romã, „sã înfloreascã toþi românii
ãºtia nespãlaþi“, .adicã sã moarã ºi
sã rãsarã din ei flori.

Din cînd în cînd,
Silvia mama
mai
gãtea ºi ciuperci de
rîs. Pe care le servea
cu entuziasm femeilor
care veneau la ghicit.
Nu discrimina pe
nimeni, servea ciupercile ºi româncelor de
fiþe care veneau la
blestemat soþii curvari
sau prietenele acestora, ºi nemþoaicelor în cãutarea
magicului, ºi unguroaicelor sau co-etnicelor care veneau
la o bîrfã sau o dezlegare de farmec. Femeile rîdeau mult
împreunã cu Silvia ºi credeau toate prostiile pe care le
auzeau de la ea.
Mã simt ºi acum, la 57 de ani, la fel ca pe drumul
spre Câineni . Sunt atât de obosit de scandalurile clasei
politice încît simt cã ar trebui sã mã opresc. Aº vrea din
nou sã mã care ºi pe mine cineva Primaru Prefectu sau
Presedintele CJ undeva unde sã nu mai aud. O bunã
parte a României pare a fi pe ciuperci halucinogene.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC: Luna mai, a
cincea din an, vine pentru tine cu o serie de
oportunitãþi noi, mai ales din punct de
vedere profesional. Trebuie sã regândeºti
totul în cel mai mic detaliu.
COROANÃ – TAUR: Cea de-a cincea
lunã din an va fi pentru tine una cu totul
specialã. La capitolul amoros vei avea
parte de cele mai multe surprize.
SFEªNIC – GEMENI: Te strãduieºti
mult sã iasã toate lucrurile ca la carte ºi în
luna mai vei avea parte de câteva câºtiguri
substanþiale. Ai parte de baftã la bani.
ROATÃ – RAC: Nu te uita în trecut
cãci în luna mai va trebui sã te concentrezi
mai mult asupra prezentului ºi asupra
viitorului. Va trebui sã te desprinzi de toate
relele trecutului.
STEA – LEU: În luna mai vei avea
parte de multe surprize din punct de vedere
profesional. Nu cãuta sã înþelegi lucrurile
din prima pentru cã nu îþi va ieºi.
CLOPOT – FECIOARÃ: Luna mai
va fi una complet imprevizibilã pentru tine.
Te vor remarca mulþi oameni importanþi ºi
vei avea ocazia sã îþi schimbi viaþa.
MONEDÃ – BALANÞÃ: Te joci cu
focul ºi riºti o serie de transformãri
spectaculoase tocmai datoritã acestui
curaj. Ai de ales între douã rele.
CUÞIT – SCORPION: Nu face nimic
de dragul de a face, ci concentreazã-te pe
aspectele fundamentale ale vieþii. Cariera
ta este pe primul loc în luna mai.
TOPOR – SÃGETÃTOR: În mai te
împaci cu rudele cu care erai certat ºi ai
parte de multe surprize frumoase. Unele
rude vor fi aproape de tine la momente de
cumpãnã.
POTCOAVÃ – CAPRICORN:
Realizãrile tale au ceva de aºteptat. Ai mult
de muncã în continuare, aºa cã pedeleazã
cu putere.
CUPÃ – VÃRSÃTOR: În luna mai
reuºeºti sã te redresezi din punct de vedere
financiar. Vei primi multe cadouri ºi vei
avea oportunitatea de a-þi schimba viaþa în
bine.
CAPELÃ – PEªTI: În luna mai te
aºteaptã douã noi începuturi: Unul în
dragoste, unul în carierã. Trebuie sã te
pregãteºti temeinic.

Social

Mãrturia unei românce de etnie romã
în presa francezã: “Avem o zicalã România nu-i decât pentru cei bogaþi!”
O romanca de etnie roma,
plecata in Franta din 2008, a
povestit intr-un interviu pentru
publicatia Ouest-France despre
viata ei din Romania.
La 22 ani de ani, Simena
Dumitru a trait deja 1000 de
vieti,
scrie
Ouest-France.
Romanca de etnie roma
locuieste intr-o caravana din
2008 cand a plecat din tara:
“Acolo (n.r. Romania) viata e
prea grea. Avem o zicala:
Romania nu-i decat pentru cei
bogati!”
Femeia a vorbit despre
stigmatizarea pe care a
cunoscut-o in Romania: “Este
rasism acolo (n.r. Romania). Am
simtit asta inca de la scoala.” A

renuntat repede la carte, desi ii
placea la scoala.“Cel putin acolo
eram libera. Invatam, ma jucam,
faceam sport.”
Simena este mama si
povesteste ca sotul ei nu gaseste
de lucru, desi are diploma de
mecanic. S-au temut ca vor fi
alungati de pe terenul unde si-au
amplasat caravana. Acum
asteapta sa vada daca va fi
adoptat un proiect al primariei
prin care familiile de romi ar
primi terenuri decente pentru a
locui.
Lucreaza ca ingrijitoare la o
gradinita din Port-au-Blé,
Nantes si spune ca vrea sa
munceasca mai mult, ba chiar a
cerut ore suplimentare.

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

Acasã, pe drum. 4 ani teleleu

Cum aratã o femeie neplasticatã

Cei care au pãreri diferite de
ale noastre. Cei care se uitã la
alte televiziuni ºi la alte
emisiuni decît cele care ne plac
nouã. Cei care posteazã pe
Facebook alte citate, alte poze,
alte mesaje decît cele pe care le
considerãm noi interesante. Cei
care se spalã pe dinþi mai des
decît noi.romii. Cei care cred cã
vaccinul e braþul înarmat al unei
forþe malefice. Cei care
fumeazã. Cei care nu mai
fumeazã. Cei care dau ºpagã
pentru cã „altfel nu obþii
nimic“Cei care poartã „ghiul ºi
lanturi de aur “Cei care îºi lasã
unghie mare la degetul mic.cei
care îºi fac cruce ori de cîte ori
trec pe lîngã o bisericã. Romii.
Maghiarii. Evreii. Bulgarii.

Am gãsit aceastã fotografie pe
internet, sincer mi-a plãcut. In
sfârºit, am vãzut ºi eu ,o altfel de
frumuseþe, altceva decât ceea ce ni
se vârã pe gât ºi cu care suntem
îndopaþi, mai ceva ca gâºtele. O
frumuseþe
normalã,
naturalã,
neplasticatã, neretuºatã. O frumuseþe
aºa cum suntem toþi, cum eºti tu,
cum sunt eu... Suntem atât de
obiºnuiþi sã vedem tot felul de
amãrâte... (ºi e adevãratã afirmaþia,
chiar de se supãrã cineva)... care se
chinuie sã arate bine, uitând de
numãrul anilor din buletin... Ni se
vârã in ochi, atâtea ,,subþirele,, cu
balcoane cât mai þepene, si pielea cât
mai fina... De ce? Anii trec peste noi
toþi la fel... Nu va interesa pe nimeni
ce creme ati folosit, nu va cere
nimeni adresa esteticianului, nu va
cântãri
nimeni
kilogramele...
Egiptenii aveau credinþa cã in lumea
de apoi li se va cântãri sufletul... întro balanþã se va pune sufletul ºi o
panã... Trebuie sã ai grijã de corpul
tãu, el e casa sufletului în aceastã
existenþa, dar una e sã ai grijã de ei,
sã-l iubeºti, sã-l respecþi, iar alta e
sã-l chinui.
Nu priviþi la ceea ce se

Rãscoala romilor

Comunitatea romã, din Dâmboviþa,
cere schimbare la nivelul conducerii
judeþene! Spun cã nu îl mai vor pe Vasile
Moise la conducerea oragnizaþiei, pentru
cã nu le reprezintã interesele aºa cum a
promis în urmã cu 12 ani, când a fost ales.
Romii au strâns 900 de semnãturi din tot
judeþul pentru schimbarea preºedintelui
Deju, aºa cum este cunoscut printre ei, ºi
nu au de gând sã se opPARreascã aici.
Nemulþumirile sunt multiple printre
romi. Cei care fac parte din conducerea
organizaþiei sau au fost reprezentanþi ai
comunitãþilor locale reprezintã, spun ei,
vocea comunitãþii rome, comunitate care
nu îl mai vrea pe Vasile Moise la
conducerea judeþeanã.
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Românii. Italienii sãraci, ajunºi
pe-aici. Cei care scriu
comentarii la articole. Cei care
beau ºpriþ Cei care beau cafea
dimineaþa, pe stomacul gol. Cei
care fac sex (des ºi zgomotos)
în apartamentul de alãturi. Cei
care îºi parcheazã maºinile ca
niºte boi. Cei care tac în
situaþiile astea ºi privesc,
încurcaþi, în pãmînt. Bãrbaþii
care se dau cu creme. Femeile
care se epileazã. Bãrbaþii care
încã mai poartã, iarna, izmene
sau orice poate sã semene cu
aºa ceva. Cei care spun cã
românii ºi romii sunt cel mai
jalnic popor, laº, leneº, ticãlos,
furãcios, trãdãtor, n-are nimic
original, doar gura e de el, îºi
meritã pe deplin soarta.

promoveazã, siluete, diete, supleþe,
sã fim serioºi, sunt doar produse
vandabile, modalitatea unora de a
face bani pe spinarea fraierilor.
Adevãrata frumuseþe e in ceea ce
vezi atunci când priveºti in oglindã.
Tu eºti acela, un om unic, un om
frumos, atât fizic cât ºi spiritual.
Iubeºte-te aºa cum eºti ºi fii ceea ce
vrei sã fii tu, nu ceea ce vor alþii.
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Sã halim bine
Fripturã cu ciuperci ursãreascã

Pentru 6 portii avem nevoie de:
1 kg pulpa porc
1 piept pui dezosat (500g)
250 - 300 g cabanos
500 g ciuperci
2 - 3 ardei grasi verzi
2 - 3 ardei grasi rosii
1 ceapa
4 - 5 ardei iuti (uscati sau proaspeti)
1 pahar de vin alb
3 linguri pasta de ardei
ulei pentru prajit (cam 50 ml)
sare, piper, boia
Taiem carnea de porc bucatatele potrivite si le
prajim in uleiul incins cateva minute. Adaugam
carnea de pui taiata la fel si le lasam sa se patrunda,
amestecand din cand in cand. Intre timp pregatim
legumele: ciupercile le lasam intregi.

Romii, loviþi cel mai
puternic de ºomaj
Reprezentanþii etniei susþin cã au date
din care rezultã cã, în timp ce un român îºi
pierde slujba, alþi trei romi ajung pe
drumuri.Dacã oficial numãrul þiganilor
brãileni este de aproximativ 7.500, neoficial
se vorbeºte cã ar fi aproape 30.000.
Majoritatea nu au un loc de muncã. ªomajul
care afecteazã tot mai mulþi brãileni are
consecinþe ºi asupra comunitãþilor de romi.
Biroul Judeþean pentru Romi (BJR)
estimeazã cã ºomajul în rândul acestora este
foarte mare. “Din studiile Institutului de
Cercetare a Calitãþii Vieþii rezultã o ratã a
ºomajului pentru populaþia de etnie romã de
trei ori mai mare decât a populaþiei
majoritare. În mediul rural, majoritatea
romilor sunt beneficiari ai Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat ºi
în perioada cãlduroasã muncesc zilieri la
proprietarii de pãmânt”, spune Sãndel
Grosu, consilier al BJR. La oraº în schimb,
unii etnici romi muncesc la firmele de
salubrizare ºi în construcþii, ca necalificaþi,
în timp ce alþii cautã fierul vechi pe care-l
valorificã sau strâng PET-uri ºi alte

materiale reciclabile. Neamuri de romi Un
lucru este sigur însã, neamuri de romi
întâlnim peste tot, dar cei mai mulþi trãiesc
în mediul rural. “Neamul ursarilor numãrã
aproximativ 2.000 de membri ºi este
rãspândit la Viziru, Berteºtii de Jos, Valea
Cânepii; spoitorii sunt cam 1.500 la Movila

Braºov: Centura oraºului, „zãcãmânt“ de fier vechi

Dicþionar româno-rrom
micute, ste trais but – la multi ani
cyumydaptu ando muy te dilearaptu pho tan – te
pup direct in bot sa te zapacesc de tot
patradi bahtale – paste fericit
socheres merundo – ce mai sugi curvo
dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?
sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar
mai bes hatan – stai putin,sau mai stai un pic
socares prala? – ce faci frate?
mishto – bine’
haida jas manta ando foro? – mergi cu mine in
oras?
haida care – hai acasa
sar busos? – cum te cheama?
chechibars satu? – cati ani ai?
motomanga – spune-mi si mie
unde esti? – cai san?
seav – copil
hamasco – mancare
camis te jas manta? – vrei sa mergi cu mine?
cai sans? – unde ai fost?
star? – de ce?
magma an pace – lasa-ma in pace
san dilo – esti prost
hai te plimbosaosame – hai sa ne plimbam
jeav manta ando parko? – mergi cu mine prin
parc?
hai i tu avreal – hai si u pe afara
chechi so ceaso? – cat este ceasul?
tehala la ce ora intalnisaosame? – maine la cat ne
intalnim?
dela draq – da-o draq
bengailo – nebun
sukar san – ce frumos esti
merav anda tu – mor de tine
bar – gard, piatra
poraves – sa belesti
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Eveniment

Sute de persoane vin zilnic la
marginea ºoselei, unde de câteva luni
s-a format o rampã de gunoi. Aceºtia
scormonesc printre resturile de
materiale de construcþii pentru a gãsi
bucãþi de metal, pe care le vând apoi
la centrele de colectare din Braºov.
Nici nu se crapã bine de ziuã ºi
câmpul din imediata apropiere a

centurii Braºovului se umple de sute
de romi, înarmaþi cu sape, lopeþi sau
târnacoape. Oamenii vin zilnic aici,
ca la serviciu, dupã ce firmele care se
ocupã de demolarea halelor fostelor
uzine din oraº s-au apucat sã care
molozul în noua rampã de gunoi
formatã în locul unde nu demult era
un teren agricol. Majoritatea celor
care vin aici sunt din comuna
Sânpetru, iar resturile de moloz
depozitate pe câmp sunt ca o manã
cereascã pentru ei. „Serviciul”
lor„Stãm ºi noi aici ºi sãpãm cã navem ce face. Acu’, nici ajutor social
nu ne mai dã ãºtia de la Primãrie, cã
cicã n-au bani. La vârsta mea nu mã
mai ia nici dracu’ sã muncesc!”,
spune intrigat bãrbatul, care mai pune
un lemn pe foc.

Mahala aproape de centrul oraºului
Cinci familii de romi, adicã 29 de persoane dintre care 18 copiii cu vârste
curpinse într un an ºi 14 ani, îºi duc traiul în trei camere ºi o bucãtãrie, într-o
mizerie greu de descris în cuvinte. Deºi casa este foarte aproape de centrul
oraºului, aceasta nu este racoradatã nici la reþeaua de apã, nici la cea de gaze.
Curtea este plinã de gunoaie, resturi de îmbrãcãminte ºi de copii dezbrãcaþi ºi
desculþi, care mãnâncã ce apucã. Într-un colþ al curþii este o toaletã sãpatã în
pãmânt, iar în altul una dintre familii ºi-a construit o bucãtãrie.
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Miresii, Gradiºtea, Viºani, ªuþeºti, Chiscani;
lãutari - 300 la ªuþeºti, Brãila, Ianca ºi
Gropeni; cãldãrari - 300 la Brãila”, explicã
Sãndel Grosu. Cea mai mare parte a romilor,
cam 16.000 de suflete, sunt romanizaþi ºi îºi
câºtigã traiul ca fierari, agricultori sau
comercianþi prin judeþul Brãila.

Zeci de puºcãriaºi de etnie romã au
devenit lucrãtori în construcþii,
sudori ºi tencuitori

Cei 84 de deþinuþi romi din Penitenciarul
Bârcea Mare au fãcut parte, pe parcursul anului
2009, din proiectul „O ºansã pentru persoanele
de etnie romã ce se vor elibera din penitenciar ”,
finanþat din fonduri PHARE. Valoarea
programului s-a ridicat la aproximativ 60.000 de
euro. În urma implemetãrii proiectului, un grup
de 84 de persoane private de libertate au obþinut
o diplomã de calificare pe piaþa muncii. Deþinuþii
au fost iniþiaþi în meseriile de sudor, lucrãtor
finisor în construcþii ºi zidar-pietrar-tencuitor. Au
mers la psiholog Pe parcursul anului trecut,
puºcãriaºii au dat cu subsemnatul ºi la psiholog.
Printre cei care au dorit consiliere s-au regãsit
deþinuþii bolnavi psihic, consumatori de droguri
ºi cei cu risc de suicid. În total, au avut loc
aproape 860 de ºedinþe psihologice.
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Actualitate

Tinerii romi încurajaþi sã
studieze cu reprezentaþii de
teatru ºi mini-concerte de jazz

Bãtrâneþe
Aº vrea ca sã
mã ierþi copile
Cã n-am sã-þi
las în urma mea
palate,
Am fost sarac
dar te-am crescut
pe tine,
Nu am ºtiut cã
într-o zi vei fi departe.

O caravanã culturalã
specialã a fost prezentã la
Craiova pentru elevii ºi
studenþii romi, pentru
profesorii care predau în
limba romani ºi pentru
mediatorii ºcolari. Cu toþii
au participat la dezbateri
care sã le prezinte avantajele
educaþiei în mediu ºcolar ºi
universitar, cu scopul creºterii stimei de sine a participanþilor. “Atunci
când eu eram copil, pãrea de neconceput sã ajungi sã fii student. Astãzi
ne mândrim cu studenþi în toate centrele universitare, iar asta înseamnã
cã receptivitatea pentru educaþie a crescut în rândul comunitãþii rome”,
a explicat Mihai Neacºu, directorul Centrului Naþional de Culturã a
Romilor Romano-Kher, din Bucureºti.

Dar ai crescut copile ºi-ai plecat,
ªi tu ºi sora ta v-aþi dus mânaþi de soartã,
Eu am rãmas cu sufletu-ntristat
ªi încã va aºtept plângând singur la poartã.
ªi ºtiu cã uneori va mai gândiþi la mine
Dar viaþa voastrã nu-i uºoarã,
Acum când zilele-mi sunt mai puþine
Aº vrea ca depãrtarea asta sã nu doarã.
Îmi e din ce în ce mai greu cu bãtrâneþea,
Dar nu mã plâng ºi nu va chem,
ªi dacã Domnul mi-ar întoarce tinereþea.
Fãrã regrete ºi-ndoiala eu mi-aº dori ca sã trãiesc la
fel.
ªi dacã nu puteþi veni, o sã vin eu
Sã va aduc câte ceva ca sã puneþi pe masã,
N-am sã va spun cât mi-e de greu,
Când voi veniþi atât rar ºi aþi uitat cum e acasã.
Aº vrea ca sã mã ierþi copile
Cã n-am sã-þi las în urma mea palate,
ªi dacã s-o întâmpla sã nu ajung la tine
Sã nu lãsaþi zambilele sã moarã...

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII
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Cãtãlina Sucilea se regãseºte în poveºtile lui Creangã
Cadru didactic de aproape 20
de ani, Cãtãlina Sucilea s-a
nãscut în capitala þãrii ºi s-a
mutat în Bistriþa, în urma unei
vizite la o prietenã. Spune despre
ea cã este o persoanã hotãrâtã,
perseverentã, care iubeºte copiii
ºi oamenii cinstiþi. Povestea
Cãtãlinei Sucilea începe din
pitoreasca Bucovinã. Provine
dintr-o
modestã
familie
suceveanã care a plecat la Bucureºti înainte de cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi s-a întors pe plaiurile natale la pensie. A avut o copilãrie
frumoasã care seamãnã cu cea a lui Ion Creangã.

Daniela Cochintele

Cel mai bogat rrom din þarã ºi-a
terminat vila de milioane!

• În curte a pus gresie din cea mai
finã, gardurile sunt din aur, iar faþada
este din marmurã albã: „Zici cã e
catedrala San Pietro!” Câtã opulenþã!
In ultima perioada, Puiu Englezu s-a dedicat
finisarii fatadei. El a adus cei mai buni mesteri,
care au pus marmura alba pe ziduri, ornandu-le si
cu piese din ipsos. Rromul si-a filmat vila si le-a
aratat rezultatul amicilor sai. Prietenii lui Puiu
Englezu au fost impresionati de cum arata vila
acestuia. „A bagat bani in acoperisul ala cat baga
altii in toata casa…Zici ca e catedrala San
Pietro!”, au comentat apropiatii lui Puiu Englezu.

Alexandra Dãscãlete

ªtefan Bogdan

Cum a reuºit un primar vasluian
sã diminueze cu 85% numãrul de
asistaþi social: ”Au rãmas în platã
doar cei cu adevãrat necãjiþi”

Un primar din judeþul Vaslui a reuºit sã reducã
considerabil numãrul asistaþilor social în baza
Legii 416/2001, de la 860 de persoane când a
preluat mandatul, la doar 120 în prezent, ºi asta
într-un oraº preponderent de etnie rromã. Mai mult
decât atât, edilul din Murgeni, care este, paradoxal,
unul social-democrat, a reuºit sã-i convingã pe
localnici sã-ºi plãteascã ºi impozitele pe clãdiri,
multe din ele palate cu foarte multe camere. Toate
aceste mãsuri nu au fost o problemã pentru primar
sã recâºtige cel de-a doilea mandat la alegeri.Un
oraº preponderent de etnici rromi din judeþul
Vaslui a fost adus pe linia de plutire, dupã ce, în
urmã cu ºase ani, era înglodat în datorii ºi plin de
oameni care trãiau doar din ajutoarele sociale date
de cãtre stat.

Vrãjeli...
adevãrate!
Se aude cã fostul primar de tristã amintire al
Râmnicului ºi parlamentar în peroada 2012-2016,
Romeo Rãdulescu, s-ar fi dus pe la Bucureºti pentru a
purta negocieri cu ex-premierul Dacian Cioloº pentru a
fonda la Vâlcea filiala noului partid „Miºcarea
România Împreunã”. Se ºtie cã individul de Romeo
Rãdulescu a fost un traseist politic notoriu, schimbând
3-4 partide într-o perioadã scurtã de timp ºi, de aceea,
existã riscul ca Dacian Cioloº sã-ºi „pãteze” ºi bruma
de credibilitate pe care o mai are în judeþul Vâlcea.

Nu ºtim ce actiuni poate „raporta” Fundaþia
Judeþeanã pentru Tineret Vâlcea. Activitãþile pentru
tineret se pot numãra pe degetele de la o mânã. In alta
ordine de idei, de peste 10 ani nu s-a investit nici un leu
pentru modernizarea Casei Tineretului din Ostroveni ºi
înlocuirea instalaþiilor electrice ºi sanitare (vechi de 40
de ani), cu toate cã a încasat chirii grase ºi venituri
consistente de la camerele de hotel.

Costel, varul deputatului liberal Buican, este
suparat ca a fost exclus din Consiliul Local Perisani.
Acesta a actionat in instanta Organizatia Locala PNL
pentru a reveni pe usa din dos in executivul local al
localitatii. Deputatul Cristian Buican si-a trecut cele
700 de oi pe numele tatalui sau.

O veste bunã: primarul Mircia Gutãu a semnat în
data de 20 aprilie autorizaþiile de construire pentru
reabilitarea termicã a 10 blocuri de locuinþe din
Râmnicu Vâlcea. Este vorba de blocurile P2, P6, P8, P9
(toate din Petriºor), B2, C12, A10, C24, C16 ºi A53
(toate din Ostroveni).

Tironel Tâmplãrescu

Vasile Moise Deju

Târgu-Mureº: Primarul îi ajutã
pe “þigani”
Primarul Dorin Florea vrea ca Târgu-Mureºul
ºã devinã un oraº pilot în ceea ce priveºte
gestionarea problemelor legate de populaþia de
etnie romã. Potrivit primarului dr. Dorin Florea
problema “þiganilor” reprezintã una din marile
probleme ale României. “Propun sã nu li se mai
spunã romi ci þigani. Aceasta e denumirea
corectã. Eu când le-am spus romi, era sã-mi dea
una peste ceafã. Mi-au spus sã nu fac miºto de ei
pentru cã romul este o bãuturã”, a spus primarul.

Romii nu mai vor „zidul berlinez“
Un zid solid din beton desparte în
douã ultimii aproximativ douã sute de
metri dintr-o stradã din municipiul
Sfântu-Gheorghe. Ei spun cã zidul care îi
desparte de restul locatarilor este
discriminatoriu. De o parte - câteva
blocuri de patru etaje în care locuiesc
câteva zeci de familii, de alta - locuinþe
ale romilor din cartierul Orko, cum este
numitã zona lor de locuit. Ridicat acum
mai bine de 20 de ani, printr-o dispoziþie
de pe vremea regimului comunist, zidul
de pe strada Varadi Jozsef avea rolul de a

þine departe pe cât se poate animalele,
dar ºi noroiul sau mizeria. Simbolul
rasismului.

