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“Am sã fac o forþã
din Miºcarea Romilor”

acã sãptãmâna trecutã am vorbit
de bine, ºi pe merit, manifestul
grupãri Miºcarea Romilor în
România Împreunã, astãzi trebuie sã
vorbim despre modalitatea în care a fost
conceputã imaginea acestui partid.
ar înainte, pentru cã am vãzut
deja peste weekend niºte
comentarii defensive, simt
nevoia sã rãspund la o altã întrebare. De
ce conteazã imaginea graficã a Partidei
Romilor? Nu este suficient cã partidul
va guverna bine, mai avem nevoie ºi de
decoraþii Cum
a comentat Pãun
Nicolae si a reusit sa adune spuma
Romilor din Romania sa aduca bucuri
famililor de romii saraci
si sa fie
respectati la justa valoare Un
comentariu de genul „Bã, terminaþi-vã
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Când dracul îºi
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cu povestea asta cu rom, `ra-þi ai
dracului de þigani!”, Rãspunsul la
aceastã întrebare este cã orice
organizaþie trece prin niºte probe
impuse de societate, care funcþioneazã
ca niºte examene. Gândiþi-vã ce era
Partida Romilor far presedintele Paun
Nicolae Cine recunoaºte o strategie
decentã de comunicare politicã poate sã
recunoascã, spre exemplu, ºi o altã
strategie decentã de comunicare
publicã. Nicolae Pãun semnalizeazã
faptul cã pãunul este un exemplar
robust, care a supravieþuit în sãlbãticie
ºi a mai putut acumula ºi suficiente
calorii cât sã scoatã acele pene
frumoase, colorate ºi simetrice.

Florin Marin

Alexandru Diamant

Constantin Boromiz

Ion Nãfliu

Bãnel
Nicoliþã
nu uitã
de unde
a plecat
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meargã la facultate pe locuri
rezervate
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Despre romi, altfel decât ni s-a spus

Ultima oarã când am scris în blog vorbeam despre
un vis comun ºi anume cel al Institutului teatrului
românesc. Acum revin sã vorbesc despre Mihaela
Drãgan, actriþã la teatrul Maxim Gorki din Berlin. Ea
a fost invitatã recent la Parlamentul european chiar de
ziua Europei sã discute despre intersecþionalitate ºi o
mai corectã integrare a celor care încã sunt
marginalizaþi. Câþi ºtiu despre intersecþionalitate în
þarã? Iniþiatã de cãtre Kimberlé Williams Crenshaw
cãtre sfârºitul anilor ’90 termenul a intrat cu greu în
cultura americanã, dar a început sã prindã forþã
globalã în ultimii ani. Un interviu în englezã poate fi
citit aici. Pe lângã intersecþionalitate, Mihaela se
foloseºte sau, poate e mai bine zis inspirã, ºi din
celebrul Theater of the Oppressed creat de brazilianul
Augosto Boal. Am cunoscut-o pe Mihaela printr-o
piesã de teatru care, deºi am citit-o în varianta ei încã
în lucru, este un bun ºi mai ales elocvent început.
Piesa la care mã refer se cheamã „Del Duma/Tell
Them about Me“ ºi aduce în prim-plan mici schiþe ale
unor femei rome, schiþe care ar putea oricând deveni
o piesã de teatru în sine. Schiþele femeilor rome au ca
structurã formula iniþiatã de teatrul comunitar fondat
de Ping Chong (Puteþi citi aici mai multe detalii
despre acest fel de teatru). În „Del Duma/Tell Them
about Me“ Mihaela joacã rolul tuturor femeilor, onewoman show – un tur de forþã.
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Actualitate

Integrarea ºi discriminarea romilor în
Uniunea Europeanã. Ciprian Necula,
antropolog: „De ce exportãm problema
dacã este una pur româneascã?“
Dupã ridicarea restricþiilor
de pe piaþa muncii de la 1
ianuarie 2018, Europa pare sã
se fereascã tot mai mult de
imigranþii români. Sunt acuzaþi
cã cerºesc, furã sau abuzeazã de
beneficiile sociale. Mulþi dintre
cei arãtaþi cu degetul fac parte
din categoriile defavorizate:
minoritãþi, ºomeri, imigranþi.
Germania nu-i mai vrea pe
aceºtia dacã nu-ºi gãsesc de
muncã în cel mult ºase luni. La
Adevãrul Live jurnalista Diana
Rusu a discutat împreunã cu
sociologul Darie Cristea,
jurnalistul
ºi
bloggerul
adevarul.ro, Traian Danciu, din
Germania, ºi Ciprian Necula,
activist pentru drepturile
omului ºi blogger adevarul.ro,
despre dacã ºi cum au reuºit sã

se integreze romii în societatea
germanã - un stat care le oferã
peste 600 de euro de persoanã ºi
o serie de alte beneficii, precum
chirii modice sau chiar

Tâmpenia ta mã adorã

subvenþionate. În vara anului
2013, Marea Britanie lansa o
campanie
fãrã
precedent
împotriva imigranþilor români
din Insulã. La scurt timp, spre

sfârºitul anului, dezbaterea
despre migrarea forþei de
muncã româneºti se muta în
Germania, cea mai prosperã
þarã în Uniunea Europeanã în
momentul actual.
Potrivit
ultimului raport prezentat de
Ministerul de Interne de la
Berlin la sfârºitul lunii martie,
în Germania s-a înregistrat o
creºtere semnificativã a cererii
pentru ajutoare sociale. Berlinul
poate susþine momentan aceastã
tendinþã, însã pe termen lung se
va declanºa un dezechilibru
nedorit. Guvernul de coaliþie
condus de Angela Merkel a
elaborat un proiect de lege care
prevede
expulzarea
din
Germania a strãinilor provenind
din state UE care nu gãsesc loc
de muncã în cel mult ºase luni.

Raport: 40% dintre copiii romi din
Romania sufera de subnutritie severa,
45,7% nu au fost niciodata vaccinati
si doar 20% merg la gradinita

A fost o vreme în care statul percepea
taxa pe þigan

Ei bine, trebuie sã ne amintim cu ce rezistenþe
sociale s-a înfruntat el în cariera sa de intelectual ºi
om de stat, pornind de la faptul cã, în trecut, tirania
putea taxa biserica pânã ºi pe þigani. Iar asta stârnea
scandal, într-atât þiganii erau percepuþi ca animale
domestice, vite de lux! Biserica, mare posesoare de
„sclavi þigãneºti”.Codul civil moldovean, dar ºi pe cel
muntean, care regleazã soarta þiganilor, felul în care
nu se puteau cãsãtori fãrã voia stãpânului Mai cu
seamã egumenii greci ai mãnãstirilor închinate aveau
reputaþia cã ºtiu, prin schimburi, sã-ºi alcãtuiascã
seraiuri de frumuseþi þigãneºti.
Þigan, cioarã, faraoane.
Iar Rãzvan îi rãspunde demn:
Fie toate cum vei vrea,
Dar pe bietul om, jupâne,
Iartã-l, nu-l mai spânzura!
El nu-i faraon, nu-i cioarã;
E român, îþi este frate.

Ar fi trebuit sa ma obisnuiesc pana acum cu
prostii, dar n-am reusit, imi cer scuze. M-am opintit
sa inteleg cum functioneaza creierii unora, iar in
cele din urma, ca sa nu fac pacate, am zis ca nu e
vina lor, ca poate asa au fost croiti, imbecili din
nastere, deci n-ai ce sa le pretinzi in materie de
glagorie.
I-am spus odata unui femei din viata mea ca
minciunile mele o iubesc la nebunie, se agatau de
mine ca de barca de salvare. Mi-a fost mila
intotdeauna de ticalosia ei, era o perfida vulnerabila,
care insela doar ca sa-si demonstreze ca e mai
puternica decat mine .Sanda era prima care o ma
iubestc si cant e de nesuferita. Nu stiu cat mai
rezista, insa profit de aceasta nesperata primavara ca
sa ma bucur prosteste. Voi reveni curand cu
detalii…Recapitulez, slabit si uimit, toate
tentativele de iubire si liniste din viata mea. Au fost
niste esecuri fabuloase. Am ajuns sa cred ca, la 56
de ani, incepe existenta rezonabila (e posibil sa ma
insel, iau in calcul si varianta dezastrului, asa am
fost invatat). Am revenit, voi fi aici, nu mai fug, nam vrut decat sa va cer iertare, voi sunteti prietenii
mei, sfetnicii mei, luceferii mei. Va multumesc, ne
regasim maine, poimaine… Cu drag!

Rata mortalitatii infantile in
randul copiilor romi din Romania
este de patru ori mai ridicata decat
media nationala, aproximativ 40%
dintre acestia sufera de subnutritie
severa, in jur de 50% dintre ei nu au
fost vaccinati niciodata si doar 20%
sunt inscrisi la gradinita - sunt
concluziile Raportul National
privind Incluziunea Romilor in
Servicii de Dezvoltare Timpurie a
Copilului
(IRSDTC)
pentru
Romania, realizat in cadrul
Consultarii Nationale privind
Incluziunea Romilor in Servicii de
Dezvoltare Timpurie a Copilului.
Mortalitatea infantila la romi este
de trei sau de patru ori mai ridicata
decat media nationala. Peste 40%
din copiii din gospodariile rome sunt
subnutriti, izolati si infometati. La
45,7% din copiii romi nu li se

administreaza vaccinurile prevazute
de Planul National de Imunizare,
desi acestea sunt obligatorii si
gratuite. Copiii care traiesc in
ghetouri izolate si in zone rurale sunt
cei
mai
expusi,
deoarece
aproximativ 50% dintre acestia nu
sunt vaccinati impotriva niciunei
boli.
Sanatatea femeilor rome si
mortalitatea materna reprezinta o
problema, nu numai din cauza
factorilor socio-economici, dar si din
cauza practicilor culturale cum ar fi,
pe de o parte, accesul la serviciile
medicale si pe de alta parte, practica
unor grupuri de romi a mariajelor si
a sarcinilor timpurii. In multe
comunitati de romi, copilaria se
incheie foarte repede pentru ca
varsta casatoriei este mai mica decat
in randul populatiei majoritare.
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India anunþa în 2016 cã toþi þiganii
din strãinatate, inclusiv din România
ar putea deveni cetãþeni indieni. Cum
stau lucrurile în prezent

Toti tiganii din strainatate ar putea deveni cetateni
indieni. Declaratia, care are sanse sa ramana in istorie, ii
apartine ministrului de externe de la New Delhi. Potrivit
oficialului, guvernul indian pregateste recunoasterea
intregii comunitati de romi, ca parte a diasporei indiene.
La noi, reactia nu a ramas fara ecou. “Si noi vrem sa fim
indieni!”, spun tiganii romani, iar autointitiulatul rege
international al romilor, Dorin Cioaba, este primul dintre
ei. “Voi sunteti fiii Indiei, care ati migrat si ati trait in
conditii grele de-a lungul veacurilor. Marea comunitate
de 20 de milioane de tigani traieste in mai mult de 30 de
tari si toti sunt urmasi ai strabunilor nostri” – a spus
ministrul in cadrul unei intalniri cu delegati ai romilor
din toata lumea. Sushma Swaraj, ministrul indian de
Externe: “In Rusia, Bulgaria si Romania, se numesc
tigani. Romii au trait, in vremuri de demult, in nordul
Indiei. Frati si surori romi, India de azi progreseaza si va
asiguram ca va vom sprijini continuu pe voi, fratii si
surorile noastre rome.” Aceste declaratii au facut imediat
inconjurul globului.

Nouvel Observateur: Ceauºescu þinea
þiganii în România, fapt care convenea
þãrilor europene

Regimul Nicolae Ceauºescu nu permitea circulaþia
românilor în strãinãtate, þinând astfel ºi etnicii romi pe
teritoriul României, fapt care le convenea multor þãri
europene, comenteazã publicaþia Nouvel Observateur, în
ediþia online.
Nouvel Observateur: Ceauºescu þinea þiganii în
România, fapt care convenea þãrilor europene
“Pe vremea comunismului, Ceauºescu nu le permitea
românilor sã iasã din þarã; multor þãri europene le
convenea, (pentru cã) România îºi pãstra þiganii, nu
veneau sã comitã delicte la noi. Regimul Ceauºescu a
cãzut, comunismul a cãzut, þiganii au venit. Europa a
început sã îi repatrieze. I-a tot repatriat. Dar se întorc. Li
se plãteºte repatrierea, li se dau prime de repatriere,
pleacã, iau primele, apoi îi vedem din nou. Sunt cetãþeni
europeni dupã aderarea României la Uniunea
Europeanã”, noteazã publicaþia francezã.
“Din fericire, Franþa nu se poate plânge prea mult,
cãci þiganii români preferã sã meargã în Italia. Þiganii au
diverse modalitãþi de distracþie ºi relaxare. Cât timp
cântã la vioarã este bine. Cât cântã la acordeon, ºi asta e
suportabil. Furã pentru cã au asta în sânge. Când omoarã
oameni, creeazã o stare de monstruozitate”, constatã
editorialiºtii francezi, care trag concluzia cã “înºiºi
þiganii alimenteazã rasismul” împotriva lor.
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Romii, þinta
rasismului în Finlanda
Douã treimi dintre finlandezi cred cã este
mult sau destul de mult rasism în þara lor, romii
fiind populaþia faþã de care aceºtia au cele
puternice resentiment
Potrivit unui sondaj TNS Gallup, comandat
de Helsingin Sanomat, dintre toate
minoritãþile, finlandezii au cele mai multe
resentimente faþã de romi, somalezi ºi
musulmani, informeazã Helsinki Times, în
ediþia electronicã de joi .
Astfel 37 la sutã dintre finlandezi au o
pãrere negativã în legãturã cu romii. Aceastã
atitudine poate fi explicatã parþial prin faptul cã
romii din Finlanda sunt asimilaþi cu cerºetorii
romi veniþi din România, afirmã Magdalena
Jaakkola de la Universitatea din Helsinki.
Finlandezii au fost întrebaþi în legãturã cu
atitudinea pe care o au faþã de 17 naþionalitãþi
sau minoritãþi. Dintre acestea, 13 au primit
pãreri pozitive din partea majoritãþii populaþiei.
O mare parte dintre finlandezi (35 la sutã) cred
cã Islamul este o ameninþare pentru valorile
occidentale ºi pentru democraþie.

Romii din Sebeº, umiliþi de poliþie în Belgia
Când spui Belgia, spui inima Europei.
Aici,
diplomaþia,
respectul
ºi
corectitudinea sunt de obicei la ele acasã,
dar de câteva zile, atât în presa belgianã,
cât ºi în instituþiile de nivel naþional ºi
european se vorbeºte tot mai mult ºi de
discriminare. Da! Discriminare faþã de
romi. Se pare cã este posibil ºi aici, în
poate singura þarã din Europa care nu a
avut vreun caz exact de discriminare.
Cine au fost cei discriminaþi? Trei tineri
de etnie romã, originari din România, mai
exact din municipiul Sebeº, judeþul Alba
care de ceva timp îºi trãiesc viata în
Belgia, în Sambreville, la circa 50 de
kilometri de Bruxelles. Trei tineri
muncitori, unul dintre ei chiar acþionar la
o firmã de construcþii. Cum s-a întâmplat?
Dupa o partidã de rummy, cei trei au
plecat de acasã la un magazin din
localitate, pentru a-ºi cumpãara o sticla de

suc. Ajunsi acolo, la casã era o coadã
destul de mare ºi au decis sã nu mai stea
sã aºtepte, mai precis sã nu mai cumpere,
chiar dacã la supermarket preþul era mai
mic decât la un magazin mixt. Aºteptarea
lor în magazin nu a durat mai mult de
zece minute, dupã care au ieºit cãtre
parcare, acolo unde le era maºina. Când
au vrut sã plece, au fost blocaþi de o
maºinã de poliþie. Mai exact, erau
aºteptaþi de opt poliþiºti, veniþi cu trei
maºini. ªoferul maºinii, Cornel Brãilean,
a coborât sã vadã ce se întâmplã, dacã este
vorba despre un control de rutinã sau o
greºealã, o confuzie. În momentul în care
a deschis gura în faþa poliþiºtilor, aceºtia iau spus sã tacã, deoarece ºoferul ar ºtii
foarte bine de ce se aflã oamenii legii
acolo… Uimit de cele auzite, Brãilean a
vrut ca poliþiºtii sã fie mai clari, fiind
sigur cã era vorba despre o confuzie. ªtiþi

foarte bine de ce sunteþi voi aici, aþi venit
la furat, sunteþi þigani, etc», au spus
poliþiºtii, dupã care i-au scos ºi pe ceilalþi
din maºinã ºi au început sã îi
percheziþioneze. Clienþii ºi lucrãtorii
magazinului au ieºit în parcare sã vadã ce
se întâmplã, parcã erau prinºi cei mai
cãutaþi criminali, dar din fericire cei trei
tineri Cornel Brãilean, Gheorghe Simu ºi
Petru Cãldarar nu a fost aºa.

Romii din România, în atenþia presei finlandeze
În Finlanda, problema
romilor români este, în ultima
perioadã, principalul subiect
de presã. Jurnaliºtii scriu tot
mai des despre cerºetorie ºi
incidente care-i scandalizeazã
pe finlandezi.
Cel mai mare cotidian
finlandez,
“Helsingin
Sanomat”, precum ºi “Metro”,
ziarul gratuit, distribuit în
mijloacele de transport gratuit,
în Capitalã, au scris despre
scandalul intervenit între
romii care cerºesc în Helsinki.
“Cerºetorii îºi împart
teritoriul printr-o înþelegere
nescrisã” este titlul din
“Helsingin Sanomat”.
O ceartã din teritoriu s-a
transformat într-o bãtaie lângã

garã, mai scrie ziarul care
citeazã surse ale poliþiei care a
intervenit la faþa locului.
Cerºetorii se ceartã pentru
teritoriul în care acþioneazã.
Astfel, centura aparþine
celor Gorj, estul celor din
Transilvania, în timp ce
muzicanþii de pe lângã garã
sunt din Moldova.
Ziariºtii au vorbit, cu
ajutorul unui traducãtor, cu un
cântãreþ la acordeon Emil
Cãlin Vasile, din Moldova,
care cântã în Piaþa Hakaniemi.
El spune ziarului cã atunci
când sunt mulþi cerºetori, ei
nu-i lasã pe muzicanþi sã stea
prin preajmã ºi cã femeile le
cer bãrbaþilor lor sã-i
îndepãrteze pe nepoftiþi.
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Românii se mãnâncã între ei, iar romii
sunt uniþi

Ceea ce m-a fãcut sã scriu acest articol despre
românii ºi romii zilelor noastre, este o întâmplare la care
am luat parte, acum doi ani, fãrã sã vreau.
Aflatã la camera de gardã a unui spital bucureºtean,
pentru o problemã, evident, medicalã, ºi aºteptând sã-mi
vinã ºi mie rândul sã intru în cabinet, am tot vãzut o
grãmadã de cazuri grave care se perindau prin faþa
ochilor mei.
Aceastã tânãrã, mai dolofanã, fusese adusã la spital
pentru cã brusc nu a mai putut sã-ºi miºte mâna. Tot
aºteptând lângã ea, am aflat cã fusese maltratatã de cãtre
soþul ei ºi suferise un fel de ºoc. De asemenea, am
observat cã era foarte speriatã.
Tot aºteptând ºi aºteptând, am vãzut cum coridorul a
început sã se umple de rudele ºi prietenii victimei,
personalul fiind nevoit sã-i pofteascã afarã cã fãceau o
gãlãgie teribilã.

Când dracul îºi face cruce!
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Tineri romi din Vrancea vor sã meargã la
facultate pe locuri rezervate. “ Î n c e t încet, romii se vor integra”
Asociaþia Partida Romilor
Pro-Europa, prin preºedintele
Filialei Vrancea, Constantin
Toader, a oferit astãzi
recomandãri unor liceeni care
fac parte din aceastã etnie ºi
care vor sã urmeze studii
superioare. Pentru a se putea
accede la facultate, candidaþii
de etnie romã trebuie sã
prezinte la înscriere o
recomandare din partea unei
organizaþii legal constituite a
romilor, în care se menþioneazã
cã respectivul face parte din
etnia romilor. ªi în anul
universitar urmãtor, candidaþii
de etnie romã au locuri special
alocate pentru ei la facultãþi.
“Avem un protocol cu

Inspectoratul ªcolar ºi la nivel
naþional
cu
Ministerul
Educaþiei pentru a putea

sprijini tinerii de etnie romã sã
poatã studia mai departe în
licee ºi facultãþi. Azi avem

lângã noi cinci tineri de etnie
romã care vor sã dea la
facultate. Sunt locuri rezervate
ºi la master, ºi la doctorate. În
calitatea mea de reprezentant la
nivelul judeþului Vrancea al
Asociaþiei Partida Romilor
Pro-Europa mã mândresc cã
azi am avut posibilitatea ºi
onoarea sã vã întâlnesc pe voi,
tinerii de etnie romã ºi sã
dovedim
cetãþenilor
municipiului Focºani ºi din
judeþul Vrancea cã ºi dintre noi
existã romi care îºi dau silinþa
sã meargã mai departe la studii.
Felicit aici ºi pãrinþii. Acest
lucru spune multe. Romii,
încet-încet se vor integra”, a
spus Toader Constantin.

Evolutia comunitatilor etnice in Romania. Judetul unde sunt cei mai putini romani, 12,6% din
populatia totala. Cine se afla la polul opus
In Harghita sunt cei mai putini
romani: 39.196 cifra oficiala de la
recensamantul din 2011, adica 12,6% din
populatia totala a judetului. La polul opus
se afla Botosani, unde 94,08 % din
populatie este formata din romani, urmat
de judetul Gorj (94,07%).

Judeþul Mureº are cei mai mulþi
romi din þarã

Pentru toþi moartea are o privire. Va veni moartea ºi va
avea ochii tãi. Va fi precum sfârºitul unui viciu, cum ai
vedea-n oglindã ivindu-se din nou o faþã moartã sau cum ai
asculta o gurã-nchisã. ªi în vâltoare coborî-vom muþi Sunt
rrom, vrei sã ne sãrutãm (îmbrãþiºãm)? Or, dacã persoana
nu vrea sã se sãrute. Doar în vise ºi poveºti ai ce-þi doreºti,
nu ce poþi; în realitate, ai doar ce se poate! Ai grijã, când
visezi, sã nu delirezi! Cele 8 pãcate/patimi din
„Þiganiada”: lãcomia burþii, curvia, trufia, lenea, mândria,
mânia, iubirea de bani, întristarea. Când nu mai ºtii ce-ai
scris, nu mai ºtii nici ce-ai gândit, nici ce-ai zis, ca
analfabeþii. Continuã sã pui întrebãri vieþii!

Un „Studiu privind comunitãþile
defavorizate (romi) din Regiunea
Centru”, elaborat de SC Mancom Centru
SRL, al cãrui beneficiar este Agenþia
pentru Dezvoltare Regionalã Centru,
scoate la ivealã niºte lucruri care, deºi
mulþi dintre noi le bãnuiam, scoase la
ivealã printr-un studiu scris ne sperie mai
mult.
Romii reprezintã cea mai mare ºi mai
vulnerabila minoritate din Uniunea
Europeanã, dar ºi ce mai supusã
marginalizãrii ºi discriminãrii. Totodatã,

în judeþul Mureº trãiesc cei mai mulþi
romi dintre toate judeþele þãrii. UE doreºte
ca pânã în 2020, situaþia romilor la nivel
european
sã
se
îmbunãtãþeascã
considerabil. Pare un lucru aproape

Locuri de muncã pentru romi

Curãþenie de primãvarã la romii din Teiº
Oamenii au stat cu mâinile-n sân ºi priveau
cum le este igienizat „cartierul“

Dacã eºti sluga unei slugi
Este un început de drum, pe care – vrând-nevrând – chiar
ºi într-o sutã de ani, rromii vor fi obligaþi sã se circumscrie.
Dacã eºti sluga unei slugi, ea se va purta mai nemilos ca
stãpânul sãu, fiindcã nemernicul îi urãºte pe cei ca el. Scrisul
a apãrut ca precauþie de a gândi ºi reciti ce spunem, înainte sã
vorbim, ca probã veridicã la procesele de rea intenþie. Ura
desfiinþeazã cetãþenia, deoarece consensul urilor face din
orice þarã un ghetou al celor urâþi, împrejmuit de vigilenþa
celor care se simt îndreptãþiþi sã urascã. Le clocotea în priviri
furia cã existam cã respira noi romii. Doar culturile care au
luptat pentru demnitate ºi libertate pot face diferenþa dintre
umilitate (smerenie) ºi umilire (înjosire).

imposibil, conform ultimelor date
referitoare la traiul romilor: angajatorii îi
evitã, copiii de romi nu merg la ºcoalã,
trãiesc în „case” insalubre, iar modul lor
de trai nu pare sã-i deranjeze prea tare…

Oportunitãþi de angajare pentru persoanele de etnie romã.
Autoritãþile au în plan organizarea unei burse a locurilor de
muncã dedicatã acestei categorii de ºomeri. Deja, mai mulþi
angajatori dintre cei contactaþi s-au oferit sã participe la acest
eveniment ºi vor pune la dispoziþia celor interesaþi peste 100 de
locuri de muncã.

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. Zona era un focar de
infecþie, mai ales în contextul creºterii temperaturii. Pãrinþii
au fost învãþaþi despre igiena personalã ºi au primit ºi
produse specifice din partea Crucii RoºiiZona era un focar
de infecþie, mai ales în contextul creºterii temperaturii.
Pãrinþii au fost învãþaþi despre igiena personalã ºi au primit
ºi produse specifice din partea Crucii Roºii.
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Întâmplare despre romi
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Povestea remarcabilã a þiganului
lingurar sãrac care a fãcut douã
facultãþi ºi a ajuns preot
„Tata ºi mama au ºtiut un singur
lucru: copiii trebuie sã înveþe carte“

Ne-a atras atentia aceasta postare si am considerat
ca aceasta perspectiva trebuie sa devina cunoscuta
pentru un public mult mai larg. Este vorba despre
nondiscriminare, dar mai ales, despre umanitate!
Aceea pe care probabil, multi uitam sa o manifestam
in vietile noastre.Eram suparata, plansa si nu mai
vedeam nimic in jurul meu. La o statie s-au suit 3
romi: doi barbati si o fata la vreo 25-30 de ani. Erau
sarac imbracati, murdari si carau un sac mare dupa ei.
Lumea s-a dat de langa ei, ca deh!, ii deranja mirosul
(noi, romanii, suntem cea mai curata natie ever si nu
suportam iz de miros urat!

Despre persecutia impotriva romilor
si cum s-a construit perceptia ca
romii sunt “anti-Revolutie”

Un etnic rom nãscut într-una dintre
cele mai sãrace comunitãþi din judeþul
Botoºani a ajuns sã facã douã facultãþi ºi
sã devinã preot într-o comunã din Iaºi.
Dorel Burduja provine dintr-o familie de
lingurari nevoiaºi, iar întreaga sa viaþã este
un exemplu de ambiþie ºi autodepãºire a
condiþiei. Dorel Burduja este preotul paroh
al Bisericii cu hramul „Sfinþii Arhangheli
Mihail ºi Gavril“ din satul Piciorul
Lupului, comuna ieºeanã Ciurea, un
slujitor al Bisericii cu o experienþã de
peste 22 de ani. În spatele carierei
ecleziastice care a presupus ºi multe
activitãþi de misionariat se aflã o luptã
impresionantã de autodepãºire. Preotul
Dorel Burduja (50 de ani) provine dintruna dintre cele mai sãrace comunitãþi rome
din România. A trãit pe pielea lui
marginalizarea, lupta cu greutãþile. În cele
din urmã a reuºit sã termine cu brio douã
facultãþi, sã devinã profesor ºi preot. „Cred
cã omul trebuie sã lupte pentru a-ºi împlini
chemarea ºi nãzuinþele. Nu trebuie sã se
lase bãtut. Eu am avut norocul cã, pe
deasupra, am fost ºi optimist. Am crezut
mereu cã tot rãul este spre bine“, spune
preotul Dorel Burduja. Tânãrul lingurar

din Hudeºti Povestea preotului de etnie
romã începe în judeþul Botoºani, în anul
1968. Atunci s-a nãscut Dorel Burduja,
fiul al lui Mihai ºi al Elenei, þigani
lingurari din comuna Hudeºti. Pãrinþii lui
Dorel Burduja erau oameni nevoiaºi, cu
mulþi copii. Preotul îºi aduce aminte de
copilãria sa din Hudeºti ºi de primele
glume pe seama culorii pielii sale. „Eu

sunt dintr-o familie de lingurari. La
vremea aceea nu ne consideram romi, deºi
suntem cei mai închiºi la culoare. Când
eram mai mic mã luau oamenii în râs, dar
nu cu rãutate, zic eu. Mai târziu, când am
mai crescut, am vãzut clar care sunt
originile mele, de lingurar. Nu ne putem
ascunde de noi înºine. Ar fi cea mai mare
greºealã“, povesteºte Dorel Burduja.

Ilie Dincã: “În România sunt 2.000.000 de romi

“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”.

Din 1200 de arestati la Mineriada din 1990,
700 erau de etnie roma
“Proiectul nostru [n.r. Capete Infierbantate, serie
de evenimente ce se desfasoara in Capitala in perioada
18 martie - 12 aprilie] este un proiect de cercetare si
performare a istoriei recente, axat pe evenimentele din
jurul represiunii din 13-15 iunie 1990, cand se stie
minerii au venit sa ii ia la bataie pe intelectualii din
Bucuresti, la chemarea presedintelui Ion Iliescu”, a
explicat , coordonator al unei dezbateri ce a avut loc
in weekend, la Centrul de Introspectie Vizuala.

Mai sãraci decât restul populaþiei,
fãrã educaþie, fãrã locuri de muncã ºi cu
eticheta de “þigan” lipitã pe frunte, romii
sunt prinºi într-un cerc vicios din care
nu reuºesc sã iasã. Ce e de fãcut? Ilie
Dincã explicã cum trebuie sã intervinã
statul în problemele romilor, care este
rolul populaþiei majoritare ºi nu în
ultimul rând, cum se pot ajuta romii pe
ei înºiºi. Domnule Ilie Dincã, câþi romi
sunt de fapt în România? Ilie Dincã:
Este exclus ca numãrul real al romilor sã

fie cel oficial, adicã 535.137. ªi vã spun
ºi de ce romii nu au cum sã fie într-un
numãr aºa de mic. Doar în sistemul
educaþional, de la învãþãmântul primar
la cel universitar, sunt peste 250.000 de
copii romi. De fiecare datã, în întâlnirile
internaþionale, spuneam “more than two
milion” (peste 2.000.000, n.r.). Deci
conform studiilor care s-au fãcut în
ultima perioadã, numãrul romilor este
între 1,7 milioane ºi 2 milioane de
persoane.

Vieþi irosite: comunitatea de rromi din Dealu Burla, una dintre cele mai sãrace din judeþ
E-o coamã înfoiatã de
pãmânt, câteva sute de rromi,
dintre care jumãtate sunt
copii, trãiesc desprinºi de
timp. Majoritatea caselor
sunt însãilãri din nuiele ºi lut
de un galben-ars care se
desface în bãºicuþe seci.
Uneori, pur ºi simplu se
surpã sau ard ca torþele. Când
intri, cãldura ºi mirosul îþi
lipesc instantaneu epiglota de
cerul gurii. Copilaºii sunt
peste tot, printre pui de cãþei,
gãini, buruieni aþoase, cai,
rufe ºi praf. O fântânã verde
se ridicã viguros la o margine
de drum, îmbietoare ca o
promisiune electoralã. Aerul
moale ºi muºtele se împletesc
ºi se genereazã reciproc – de
fapt, senzaþia exactã e cã

muºtele sunt al doilea aer.
Bine aþi venit în realitate –
aici e Dealu Burla, Suceava,
una dintre cele mai sãrace
comunitãþi din judeþ. Burlã
înseamnã glumã, minciunã.
Locul este parcã predestinat.
Aici, un copil mãnâncã, de
obicei, o singurã datã, seara,
ºi se bucurã dacã îi scrii
numele pe o foaie de hârtie ºi
i-o dai lui de tot. Ca ºi cum iai fi dãruit o jucãrie grozavã.
Aici, acum o vreme, o fatã a
cerut anticoncepþionale, sã nu
mai tot rãmânã gravidã. I s-a
explicat cum sã le ia. Le-a
înghiþit pe toate în aceeaºi zi.
Aici, speranþa se mãsoarã în
alocaþii ºi indemnizaþii. Tot
aici, fetiþe de câþiva ani
umblã desculþe, prin colbul

drumului, în rochiþe murdare
de prinþese. Altele poartã

papucei de plastic albastru,
chinuitor.
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Coventry, oraºul romilor
fericiþi

Duisburg, un oraº cât o þarã
pentru romii din România

Nu a durat mult pânã am
întâlnit primii romi din
România. Adi, un bãrbat
zdravãn, masiv, în putere cum
se spune, dar care a refuzat
categoric ºi ameninþãtor sã fie
fotografiat, filmat sau înregistrat
în vreun alt fel, a spus din capul
locului: ”Eu sunt þigan adevãrat,
mã-nþelegi? Aºa sã zici acolo la
ziar sau ce zici cã e”.

Magazin
Marxloh

în

cartierul

A vorbit mult, plângându-se
de condiþiile mizere în care
locuieºte. Spune cã deºi ar fi
plãtit la timp chiria ºi dãrile
adiacente, a rãmas fãrã apã
caldã. Proprietarul, un cetãþean
arab, nu este interesat de
remedierea problemei. ”Þiganii

români sunt discriminaþi aici.
Ãia bulgari mai puþin. Când aud
ãºtia de români parcã îi loveºte
ceva. Sã n-audã de noi”, spune
Adi. O pãrere împãrtãºitã ºi de
alþi romi din România pe care iam întâlnit pe strãzile din
Marxloh ºi confirmatã ”off the
record” de oameni din
administraþia localã.
L-am întrebat pe Adi,
”þigan adevãrat”, de ce
continuã sã stea la Duisburg
în condiþii similare celor pe
care spune cã le avea ºi în
România. ”Ce sã fac în þarã,
acolo mor de foame, muncesc
pe nimic. Aici, ºi dacã nu
muncesc, ãºtia tot ne dã bani”.
De muncit, mai munceºte cu
ziua pe unde apucã. Alþii ca el
furã sau ”fac alte lucruri”.

Proteste in fata unei locuinte ocupate
de tigani, in Cehia

Frontiera vestica a Cehiei este scena unor conflicte
interetnice intre populatia locala si tiganii care s-au
stabilit recent in zona, iar ceea ce a inceput ca o serie
de lupte brutale, dar izolate, s-a transformat intr-o
miscare populara de-a lungul granitei estice cu
Germania, scrie Der Spiegel. Iar extremistii de
dreapta profita de situatie pentru a alimenta ura.
Jindich Nestler nu se considera rasist. “Tiganii buni
pot sa ramana. Dar cei mai multi dintre ei sunt
puturosi, criminali si chiar teroristi. Acestia trebuie sa
dispara”. Nestler, in varsta de 36 de ani, este unul
dintre liderii partidului de extrema dreapta DSSS Partidul muncitorilor pentru justitie sociala. DSSS
este succesorul unui alt partid de extrema dreapta,
care a fost interzis de justitia ceha.
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Coventry este un oraº din Anglia în
care trãiesc în prezent mii de etnici
romi ºi unde rata infracþionalitãþii este
printre cele mai scãzute de pe întinsul
Marii Britani, dupã cum recunoaºte
chiar Sergentul Dave Faries, de la
poliþia din localitate.
Peste 7.000 de romi s-au stabilit în
oraºul cu o populaþie de 300.000 de
locuitori din mijlocul Angliei. Dintre
aceºtia, aproape 3.000 vin din
România. Ceilalþi provin din þãri ca
Cehia, Slovacia sau alte state esteuropene. Mulþi dintre ei au ales sã îºi
ducã viaþa la Coventry dupã ce au auzit
cã acolo autoritãþile ºi localnicii îi ajutã
sã se integreze. ªi, într-adevãr, s-au
integrat…
Etnicii romi din Coventry au locuri
de muncã, îºi plãtesc taxele cãtre stat ºi

cheltuielile de întreþinere, iar copiii lor
se duc la ºcoalã ºi unii chiar obþin
performanþe remarcabile. Iar de câte ori
au câte o problemã pe care nu ºtiu cum

sã o rezolve, se duc la Bernie Flatley,
un englez care a înfiinþat o organizaþie
special pentru a le oferi ajutor gratuit
acestor oameni.

Romii din Torino, de la cort la bloc
Initiativa Asociaþiei “Idea Rom” îºi
propune sã le dea lecþii þiganilor cum
sã se comporte la bloc, iar vecinilor lor
cum sã-i accepte.
Cetãþenii de etnie romã din Torino
vor schimba aºa zisele locuinþe din
taberele de nomazi de la periferia
oraºului cu apartamente la blocuri.
Ideea a plecat de la o serie de
proiecte mult discutate în ultima vreme
de autoritãþile locale, proiecte care
prevãd alocarea unor case sociale

familiilor de nomazi evacuate din
taberele ilegale.
Asociaþia “Idea Rom” îºi propune
sã-i înveþe pe nomazi cum sã se
comporte la bloc, iar pe vecinii lor sai ajute sã-i accepte, sa elimine
eventualele conflicte care ar putea sã
aparã între aceºtia.
Pe de altã parte zece case sociale
din cele 18 mii existente vor fi
distribuite sãptãmâna viitoare la
Torino unor familii de nomazi.

Scoþienii au fãcut profilul romilor. Cei
mai mulþi sunt din România ºi Slovacia

Romii finlandezi

Cei mai mulþi
dintre cei 4000 de
romi din Glasgow
sunt
veniþi
din
Slovacia ºi România,
dar sunt ºi unguri,
polonezi ºi cehi de
origine romã. Cei
mai mulþi vin din
România, Slovacia ºi
Irlanda pentru a-ºi
cãuta de lucru, iar
comunitãþile
din
Cehia ºi Slovacia
sunt cele mai stabile,
se aratã în Herald Scotland. De asemenea, la acest moment, în
Glasgow se aflã în jur de 350 de copii romi care învaþã la ºcolile
primare din oraº ºi 190 la ºcolile secundare. În mod obiºnuit, în
Glasgow romii lucreazã în fabricile de produse alimentare, la
curãþenie, spãlãtorii ºi reciclare a metalelo
În Edinburgh, situaþia este total diferitã. Herald Scotland
scrie cã în oraº se gãsesc 200 de romi, toþi din România. Printre
aceºtia sunt ºi 60 de copii care învaþã la ºcolile din capitala
Scoþiei.
Cei mai mulþi romi din Edinburgh se ocupã cu vânzarea
revistei Big Issue, dar sunt ºi unii care colecteazã metale, vând
ºi cumpãrã maºini sau colecteazã haine.

Romii
din
Finlanda sunt niste
aristocrati. Chiar si cei
care locuiesc in rulote
au gesturi suple si
haine
demne
de
recuzita oricarui teatru
care se respecta. Cia
Rinne povesteste cum
de-a lungul timpului
femeile rome din
Finlanda
si-au
dezvoltat propria lor moda, constand in: fusta din catifea
neagra cu un design baroc si bluza cu volane din dantela
ornamentata cu margele din slicla. Cand le vezi asa elegant
imbracate, gandul iti zboara mai curand la picturile lui
Velasquez ori Rubens si in nici un caz la suratele lor din Europa
Est-Centrala sau India.
Se stie ca, o roma finlandeza poate sa aleaga daca vrea sa
poarte costumul (puku) sau nu. Toti romii din Finlanda o sati spuna ca, daca porti fusta din puku chiar si o singura data,
nu mai poti sa te infatisezi fara ea in fata batranilor din
comunitate. Daca crezi ca nu esti dispusa sa porti mereu fusta
cu pricina mai bine nu o imbraci deloc. Multe mame isi
sfatuiesc fiicele sa nu poarte fusta deoarece acest element
vestimentar le expune usor prejudecatilor non-romilor.

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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Viaþa în ghetourile fostului combinat
din Baia Mare, unde o fetiþã de 5 ani a
fost violatã ºi ucisã. „Nu trebuia sã ne
mute primarul aici“

O crimã orbilã s-a petrecut în zona fostului
combinat chimic din Baia Mare, acolo unde a fost
relocatã în urmã cu câþiva ani, prin decizie a
administraþiei oraºului, o comunitate importantã de
romi. O fetiþã de 5 ani a fost violatã ºi ucisã noaptea
trecutã.O fetiþã de 5 ani a fost gãsitã moartã într-o
clãdire abandonatã a acestei foste zone industriale de
cãtre proprii fraþi în seara zilei de luni, 30 aprilie.
Poliþiºtii nu ºtiu cine este vinovatul, dar spun cã existã
suspiciuni întemeiate cã fetiþa a fost violatã înainte de
moarte. Odatã intrat într-unul din ghetourile de la
combinat, imaginile care se aratã sunt mai degrabã
apocaliptice. Mirosul care te loveºte nu poate fi
descris în cuvinte. Pe coridoarele lungi, zeci de copii,
bãrbaþi ºi femei trãiesc ca într-o familie mare.
Locuinþele lor sunt câte o încãpere, lãsate cu uºile
deschise, unde se poate întrezãri sãrãcia lucie în care
trãiesc oamenii, iar câinii se plimbã nestingheriþi pe
coridoare.
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Bãnel Nicoliþã nu uitã de unde
a plecat. Gestul fãcut de sportiv
Bãnel Nicoliþã a luat o
pauzã de pe terenul de fotbal,
ocupându-se mai mult de
familia lui, dar ºi de afaceri.
Chiar dacã nu a mai jucat,
fotbalistul nu a stat degeaba, a
fost implicat în mai multe
proiecte.
Nicoliþã a investit o parte
din bani într-o salã de fitness ºi
nu numai, fotbalistul a pus
bazele unei grãdiniþe unde are
în grijã 60 de copii.
Întrebat dacã se gândeºte sã
mai devinã încã o datã tatã,
fotbalistul a spus cã nu exclude
posibilitatea
asta,
însã
recunoaºte cã venirea pe lume a
unui alt copil implicã o
responsabilitate mare ºi cã asta
ar însemna sã ajungã sã aibã
grija nu a doar 3 copii biologici,

ci a 61.
”Din iarnã, o sã încep din
nou munca. Trebuia sã stau, sã
mã pregãtesc, dar o sã revin. Nu
am pus pe mine pentru cã zi de
zi fac antrenamente. C.S.
Boureni este echipa la care joc
acum, mã ocup ºi de
antrenamentele grupelor de
copii. Mulþumesc familiei ºi
soþiei, care au înþeles cã fotbalul
e viaþa mea. La antrenamente
vin copii foarte sãraci, care
venind aici au o masã caldã,
lucru care mã bucurã ºi mai
mult, pentru cã reuºesc sã fac
ceva pentru ei.
Da, am cumpãrat o grãdiniþã
în care am 60 de copii. E o
responsabilitate în plus, însã mã
bucur, am ºi eu fetiþa acolo. Îmi
plac copiii foarte mult, acum

am grijã de 60 de copii. Nu ºtiu,
o sã vorbesc cu soþia, o sã
analizãm situaþia. Acum, avem

60 de copii, o sã fie 61. Vom
vedea pentru cã e o mare
responsabilitate.

Câþi elevi renunþã la ºcoala în
În România, “romii
România? Cifrele, îngrijoratoare nu au probleme
speciale”

Romii discriminaþi, apãraþi în
justiþie cu fonduri norvegiene

Ei vor putea beneficia gratuit de asistenþã
juridicã ºi de monitorizarea cazurilor de
discriminare. Totodatã, va fi infiinþatã o linie
telefonicã gratuitã, prin care vor putea intra în
legãturã cu reprezentanþii centrului. “Asta înseamnã
cã vom avea aproximativ 20 de persoane care vor
merge în comunitãþile de romi care vor descoperi,
vor documenta acele cazuri de abuzuri, fie cã
vorbim despre oameni care sunt bãtuþi de poliþie, fie
cã vorbim despre copii care sunt segregaþi în ºcoalã,
sau despre oameni, familii care sunt aruncate în
stradã, care sunt evacuate, sau despre discursuri
rasiste, violenþã împotriva romilor” a spus directorul
executiv Romani Criss, Marian Mandache.

Astazi, peste 300.000 de copii din
Romania, cu varsta intre 3 si 17 ani, nu
sunt inscrisi in nicio forma de invatamant,
arata statisticile.
In anul scolar 2015/2016, conform
Institutului National de Statistica (INS),
30.504 de copii din ciclul primar si
gimnazial au parasit scoala, in vreme ce alti
26.722 au abandonat in timpul liceului sau
invatamantului profesional.
Datele oficiale arata ca aproape
jumatate dintre copiii din Romania (49%)
se afla in risc de saracie sau excluziune
sociala, fenomen care are consecinte grave
pe termen lung si nu doar asupra copilului,
ci si asupra intregii societati, arata un alt
raport al Salvati Copiii, intitulat “Ending
Educational and Child Poverty in Europe”.
In statele membre ale UE, riscul este de
28% pentru copii, comparativ cu 24%
pentru adulti , arata studiul realizat de
Salvati Copiii. in tara noastra, diferenta
este mult mai mare decat media, riscul

masurat in cazul copiilor depasind cu 13
procente riscul de saracie in cazul adultilor.
Este motivul pentru care Organizatia
Salvati Copiii Romania, a carei prioritate
majora
este
accesul
egal
si
nediscriminatoriu la educatie pentru toti
copiii, deschide patru noi centre de
pregatire ante-prescolara, prescolara si
scolara in judetele Constanta si Timis, prin
proiectul “Si eu vreau la scoala!”.
Obiectivul general al proiectului este
prevenirea si reducerea abandonului scolar
timpuriu in randul copiilor/tinerilor din
grupuri vulnerabile din orasele Constanta,
Mangalia si Timisoara (copii din
comunitati defavorizate, copii romi, copii
cu parintii plecati la munca in strainatate,
copii din familii cu statut socio-economic
scazut), prin servicii integrate de prevenire,
interventie si compensare, inclusiv prin
interventii asupra mediului familial si
scolar (parinti/reprezentanti si cadre
didactice).

În România, romii nu au probleme
speciale, spune deputatul Mãdãlin Voicu.
Invitat la Radio România, astãzi, de Ziua
Internaþionalã a Romilor, Mãdãlin Voicu a
precizat cã aceastã etnie are aceleaºi
probleme cu întreaga populaþie a þãrii.
Amnesty International a publicat, astãzi,
un raport din care reiese cã statele Uniunii
Europene nu-i protejeazã pe romi suficient,
aceºtia fiind din ce în ce mai des victime ale
violenþelor în Europa.
Organizaþia internaþionalã recomandã
guvernelor sã se asigure cã poliþiºtii nu
utilizeazã disproporþionat forþa în timpul
intervenþiilor în taberele de romi, sã-i
urmãreascã cu mai multã eficacitate pe cei
care comit acte cu caracter rasist ºi sã
întocmeascã statistici cu privire la violenþele
împotriva romilor.

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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Imaginea REALÃ a romilor din România:
Câþi copii fac ºi câþi trãiesc pe spinarea
statului

Romii fac cel puþin cinci copii, nu au auzit în viaþa lor
de contracepþie ºi trãiesc întotdeauna din ajutoarele
sociale - aceste etichete false circulã în societatea
româneascã. Totuºi, potrivit unui studiu realizat în 2012
de Agenþia “Împreunã”, romii ar trebui sã fie priviþi ca
un motor de dezvoltare al comunitãþii, în loc de o
problemã a autoritãþilor sau asistaþi social.
Dupã ce, la începutul anului, autoritãþile s-au
confruntat cu scandalul sterilizãrii femeilor rome, la
propunerea unei grupãri naþionaliste din Timiºoara,
susþinutã de consilierul local liberal din Alba Iulia, Rareº
Buglea, studiul “Romii din România, de la þapi ispãºitori
la motor de dezvoltare” aratã cã, de fapt, femeile de etnie
romã au început sã fie angajate cu carte de muncã ºi cã
fac, în medie, sub doi copii.
Totodatã, ºi precepþia românilor despre romi este, în
continuare, negativã: 62% dintre etnicii neromi
considerã cã romii sunt hoþi, leneºi ºi agresivi, conform
datelor Agenþiei “Împreunã”. Pe de altã parte, 14% dintre
români considerau, în 2012, cã romii sunt discriminaþi în
foarte mare mãsurã în România, conform unui sondaj dat
publicitãþii în aprilie, de Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii. Atunci, românii intervievaþi
au indicat cã romii sunt uniþi (în proporþie de 64%), dar
ºi leneºi (46% dintre respondenþi considerã acest lucru)
ºi agresivi (în proporþie de 45%).
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Silviu Prigoanã: „Cea mai mare
greºealã cu þiganii este izolarea lor”
Silviu Prigoanã, a declarat de curând,
în cadrul emisiunii „Special B1”,
difuzatã de B1 TV, cã cea mai mare
greºealã pe care statul o face cu þiganii
este izolarea lor.
El susþine cã acest lucru este o
greºealã ºi ar trebui ca romii sã fie
integraþi în societate, pentru ca în timp sã
se diminueze diferenþele dintre majoritate
ºi minoritãþi.
„Cea mai mare greºealã cu þiganii este
izolarea lor. Majoritatea izoleazã
minoritatea, le dã blocurile lor, gheoturile
lor, iar acest lucru nu face bine. Sunt
unele locuri în ºcoli repartizate pentru
copiii romi, ei trebuie integraþi. Greseala
a fost ca din cele mai vechi timpuri se

Ce nu ai voie sã-i spui soþiei
Faptul cã ochiul stîng ne-a îngheþat în partea
dreaptã sus, cã gura este brusc strîmbã ºi cã pãrem
complet incapabili sã ne controlãm bîþîitul piciorului ºi
tresãritul muºchilor de pe faþã este desigur un semn de
mare aprecierepentru o femeie plasma ºi cu fundu ºi
tatele bonbate turbo frumoasa foc Rãspunsurile
variazã în funcþie de inteligenþa, de profesionalã ºi cate
femei ai avut la activ ºi experienþele de viaþã.Dacã
întrebarea se refera la sotie rãspunsul logic : douã
kile de perdele, ºase de draperii, o jumãtate de ciucuraºi
ºi restul, pînã la 20-20 de kile – bigudiuri ºi mileuri.

perepetueazã chestia asta, care este o
mare greºealã. Ei trebuie integraþi,
trebuie scoasã o familie de acolo ºi pusã
într-un bloc”, a declarat Prigoanã.

Mitingul de la Româneºti condus de o “Ioana d’Arc” autohtonã!
Dacã autospeciala de
poliþie care deschidea
drumul
coloanei
de
manifestanþi, era condusã
de o “Ioana d’Arc” a
poliþiei,
grupul
manifestanþilor a avea ºi el
o
“Ioana
d’Arc”
autohtonã, de fel din
Româneºti, ce a ieºit în
evidenþã nu doar prin tãria
sloganurilor pe care la
striga cu extrem de multã
convingere ºi putere, ci ºi
printr-o
frumuseþe
extraordinarã, remarcatã

Nu romii au ocupat centrul,
acolo au primit locuinþe

cam de toþi cei prezenþi la
faþa locului, de la gurã
cascã pânã la oficialitãþi!
Cu
siguranþã
cã
mitingul de la RomâneºtiPotlogi, va deveni extrem
de repede amintire, având
în vedere faptul cã cei care
au participat la acesta,
sunt oameni manipulaþi de
anumite
interese
economice majore, însã
despre cea care pânã la
urmã a fost vedeta acestui
miting, cu siguranþã se va
mai vorbi!

Situaþia centralizatã a lucrãrilor derulate de SC APAVIL SA în
municipiul Râmnicu Vâlcea
Botoºaniul a fost dintotdeauna un model de
convieþuire interetnicã. Cu toate acestea, apar tot mai
multe acuze la adresa romilor. Cum se vãd aceste
acuze în comunitatea pe care o reprezentaþi?
Semiramida Bãlan: - Comunitatea romã nu se
simte confortabil date fiind aceste acuze care existã în
ultimul an în comunitatea botoºãneanã. Evenimentul
din 23 august (n.r., crima între romi din Centrul
Vechi) a aprins ºi mai mult comentariile antirome
- Câþi romi sunt în Botoºani
- La nivel de judeþ sunt în jur de 17.000 de romi,
însã sunt foarte mulþi plecaþi în strãinãtate. În
municipiu sunt circa 2.500, în evidenþe, în realitate
sunt aproximativ 1.500
- Care sunt problemele etnicilor romi ºi cum
credeþi cã se pot rezolva
- Problemele romilor sunt ºi ale românilor, pentru
cã ºi noi facem parte din societatea româneascã.
Dacã majoritarilor le este greu, atunci romilor le este
foarte greu.

SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în perioada 7 – 11 mai 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:
Calea lui Traian intersecþie cu
strada Timiº, Carol I intersecþie
cu ªtirbei Vodã, Nicolae
Titulescu.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã la
adresele: Eftimeºti, Râureni nr.
65B, Calea lui Traian intersectie
cu Ionel Dumitrescu, Patriarh

Iustinian Marina, Buda nr. 5,
Buda nr. 24.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor, bd.
Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
P R O B L E M E
PUNCTUALE. Au fost realizate
o serie de lucrãri punctuale:
- continuã lucrãrile pentru
reabilitarea reþelelor de apã
potabilã ºi branºamente pe
strãzile Carol I, Regina Maria,
ªtirbei
Vodã,
Gabriel
Stoianovici, Pãtraºcu Vodã ºi
Mircea Vodã;
- s-au executat sondaje
pentru remedierea pierderii de
apã potabilã pe strada Calea lui

Traian intersecþie cu strada
Timiº;
- a fost ridicat la cota
carosabilului un cãmin de
apometru pe strada Danil
Ionescu nr. 24;
- a fost refãcut un tronson de

canalizare pe str. Rapsodiei, Bl.
D1/1;
- s-au executat lucrãri de
tencuire cãmine canalizare
menajerã ºi umpluturã cu pãmânt
teren tasat lângã cãminele de pe
str. Rapsodiei, Bl. B1/1.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Descântec de dragoste
Este vorba de un farmec care se lucreaza numai
in mod direct pe numele si trupul unei anumite
persoane fie de sex feminin, fie masculin. El face
ca legatura dintre doua persoane sa dureze timp
indelungat, sa fie tare si de nedesfacut, iar femeia
sau barbatul respectiv sa nu mai poata avea ochi
pentru altcineva si nici aplecare catre dragosteea
altcuiva.
Luati un vas cu apa neinceputa, lasata peste
noapte la lumina Lunii, vas in care turnati 12
picaturi de miere si 6 bucatele dintr-o lumanare
rosie care a ars in biserica la o nunta ori la un
botez. Presarati apoi putina tamaie si un pic de
busuioc sfintit. Trebuie sa aveti mare grija insa, ca
sa nu cumva sa vada apa aceasta lumina soarelui,
in dimineata in care veti rosti lucrarea de legare.
Cu o lingura noua de lemn, amestecati apa din vas
de 12 ori, in sensul in care merge Luna pe bolta
cereasca, rostind urmatoarele:
Cum se lipeste ceara de maini,
Si mierea de gura,
Asa sa se lipeasca dragostea lui (numele de
botez al barbatului respectiv)
De dragostea lui (numele de3 botez al femeii)
Sa ramaie manoasa
Ca painea in incapere,
Ca mierea in ulcele,
Ca vinul strecurat,
Ca izvorul cel curat.
De dragoste, de iubire
Si de multumire.
Adaugat si primit si umplut.
Apa respectiva se va da barbatului sau femeii
sa o bea, fie direct fie, daca nu doriti sa stie despre
descantec, strecurata in mancare ori in bautura.
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Hainele tradiþionale ale
romilor, apreciate în Italia
Fustele colorate sau corsetele cu paiete
lucrate de mânã sunt la modã în Italia, fãrã
însã ca multã lume sã ºtie cã aceste haine sunt
fãcute de 15 femei de etnie rromã, 5 dintre ele
românce, care lucreazã într-o cooperativã de
croitorie cu acest specific. ”Se fac fuste, fuste
tradiþionale, haine de nuntã, corsete, eºarfe,
genþi, anul acesta am fãcut ºi o linie de
îmbrãcãminte pentru copii” explicã ”ºefa”
croitoreselor - Alessandra Carmen Rocca.
”Lucrãm numai cu þesãturi naturale pentru cã
acestea se foloseau ºi în secolul al XVIII-lea,
perioada din care ne inspirãm noi. Apoi ºi
condiþiile în care locuiesc astãzi romii,
desigur ºi femeile rome care lucreazã aici,
sunt practic condiþii care ne amintesc cum
trãiau chiar ºi comunitãþile noastre în anii
1800” a mai spus Alexandra Rocca.
Româncele de etnie romã care lucreazã
câte 5 ore pe zi pentru un salariu de 500 de
euro (mic pentru viaþa scumpã din Peninsulã)
sunt mulþumite de locul lor de muncã. Ele
locuiesc la câteva staþii distanþã de atelier,

într-o tabãrã autorizatã de rromi. Recunosc cã
banii sunt puþini, dar sunt ”cinstiþi ºi nu furaþi,
mai ales acum când rromii foarte greu reuºesc
în Italia sã gãseascã un loc de muncã”.
Româncele de etnie romã care lucreazã

câte 5 ore pe zi pentru un salariu de 500 de
euro (mic pentru viaþa scumpã din Peninsulã)
sunt mulþumite de locul lor de muncã. Ele
locuiesc la câteva staþii distanþã de atelier,
într-o tabãrã autorizatã de rromi.

Þigani români, lãutari
într-o bisericã din Franþa

O biserica din Franta a
devenit scena unor adevarate
concerte de muzica lautareasca.
Aici s-au instalat, cu tot cu

corturi, nu mai putin de 43 de
rromi din Romania. Nu au intrat
cu forta in locasul de cult, ci chiar
preotul paroh le-a oferit gazduire,

cand a aflat ca rromii au fost
aruncati in strada de autoritatile
franceze. Proaspat instalati in
biserica, chiriasii petrec timpul
cantand manele si serenade.
Muzica lautarilor rasuna mai
toata ziua in biserica Saint
Antoine.
Cei 43 de rromi si-au adus cu
ei si instrumentele muzicale. Din
cand in cand, se aud si manele.
Acum cateva zile, au fost evacuati
dintr-un campus ilegal din Lyon.
Ingerul lor pazitor a fost insa
preotul catolic de la Saint
Antoine, care i-a gasit in strada.
Cele 8 familii si-au instalat
corturile in garajul bisericii si stau

ca intr-o adevarata tabara.
Purtatorul lor de cuvant este
Aramis, care stie bine franceza.
Preotul de la Saint Antoine i-a
chemat in ajutor pe asistentii
sociali francezi. Spera sa le
gaseasca de lucru oaspetilor din
garajul bisericii.
Toti
sunt
dispusi
sa
munceasca.
Ca
sa
isi
imbunatateasca situatia. Si asta
este cel mai important.
In
ultimele
saptamani,
guvernul francez a adoptat o
pozitie dura fata de rromii cu
statut ilegal. Numai de la Lyon au
fost evacuati peste 200 de rromi
din Romania.

500 de romi din Bacãu au luat cu asalt
oraºul Goteborg

Franþa salutã desemnarea unui secretar
de stat pentru romi

Membru Fidesz, criticat dupã ce a
atacat, într-un articol, romii

Suedezii vin
în România
sã rezolve
problema

Secretarul de stat francez
pentru afaceri europene, Pierre
Lellouche, a salutat desemnarea de
cãtre guvernul român a unui
secretar de stat pentru a gestiona
problemele romilor în relaþia cu
Franþa, în contextul în care aceastã
þarã a decis sã-ºi înãspreascã
politica faþã de romi pe teritoriul
sãu.
Secretarul
de
stat
din
ministerul
muncii,
Valentin
Mocanu, a fost numit pentru a
ocupa acest post.
Pierre Lellouche a declarat cã
cele douã þãri se îndreaptã spre o
cooperare sporitã ºi a precizat cã
Franþa se aºteaptã ca pe viitor
România sã instituie un sistem de
ajutor
pentru
reintegrarea
comunitãþilor de romi.
Anterior, secretarul de stat
Lellouche declarase cã în perioada

Un scandal a
izbucnit în Ungaria
dupã ce un fondator al
Fidesz,
partidul
premierului
Viktor
Orban, a îndemnat la
“eliminarea animalelor
þigani”, provocând o
condamnare nu doar
din partea opoziþiei, ci
ºi a partidului la putere,
relateazã AP. Zsolt Bayer este jurnalist al ziarului Magyar
Hirlap, apropiat guvernului. Scriind despre o bãtaie care a
avut loc într-un bar în seara de Anul Nou, în care mai multe
persoane au fost grav rãnite, iar unii dintre atacatori au fost
romi, jurnalistul Zsolt Bayer a spus “o parte semnificativã a
romilor nu sunt apþi sã trãiascã printre oameni. Aceºti romi
sunt animale ºi se comporta ca animalele”.
Aceste afirmaþii, publicate sâmbãtã, au trecut aproape
neobservate, dar ministrul justiþiei ºi administraþiei Tibor
Navracsics, un membru Fidesz, a declarat luni seara pentru
un post privat de televiziune, ATV, cã Zsolt Bayer nu are “ce
cãuta” în cadrul Fidesz.

O delegaþie a
primãriei
din
Goteborg urmeazã sã soseascã la Bacãu, ca sã le explice
edililor cã prin oraºul suedez ”nu umblã câinii cu colaci
în coadã”, dupã ce peste 500 de romi din urbea moldavã
au luat cu asalt oraºul suedez, scrie publicaþia Goteborg
Posten-GB., citatã de cotidianul.ro. Oficialii suedezi
vor fi însoþiþi ºi de reprezentanþi ai primãriei din oraºul
norvegian Oslo, confruntat ºi el cu o invazie de romi cu
cetãþenie românã ºi care spun cã sunt discriminaþi în
þara natalã. Delegaþia din Goteborg ar vrea sã încheie un
parteneriat cu municipalitatea din Bacãu.rilor parteneri
informaþii corecte legate de drepturile ºi
responsabilitãþile care sunt în vigoare la sosirea
cetãþenilor din Bacãu în Suedia, comparativ cu viaþa
liberã pe care au dus-o în þara lor”, spune Teresa
Woodall, responsabil cu supravegherea sãracilor.

2007-2013, României îi sunt
destinaþi 20 de miliarde de euro
pentru integrarea romilor, bani
care nu ar fi eficient cheltuiþi din
moment ce multi romi de origine
românã ajung sã contribuie la
cresterea ratei criminalitatii în
Franþa ºi alte þãri occidentale.
“În aceste condiþii, intrarea
României în spaþiul Schengen nu
se va putea face”, a declarat Pierre
Lellouche, citat de France Info.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC: Va fi un an în
care vei descoperi lucruri incredibile
despre cei din jur. Vei face curãþenie
definitivã în lista ta de prieteni, însã nu e
motiv de panicã. Vor veni oameni noi în
viaþa ta, oameni alãturi de care vei realiza
lucruri frumoase.
COROANA – TAUR: Anul 2018
începe în forþã, dar se poate termina prost.
Trebuie sã fii extrem de atent tot anul la
tranzacþii, fiºe de lucru, tot ce þine de hârtii.
Cu iubirea vei sta bine. E posibil sã te
cãsãtoreºti la varã.
SFEªNIC – GEMENI: Dacã 2017 nu
a excelat la capitolul amoros, 2018 va fi
complet diferit. Vei trãi o poveste de
dragoste ca în filme.
ROATA – RAC: Ai de fãcut o serie de
alegeri în primele luni ale noului an.
Trebuie sã te gândeºti serios la traiectoria
ta profesionalã. Multe dintre deciziile pe
care le ai de luat te au în vizor direct, dar îi
poate afecta ºi pe cei din jur.
STEA – LEU: Dacã eºti nãscut sub
semnul Stelei, ai parte de un an formidabil.
Motive de îngrijorare pot apãrea doar în
prima parte a anului, când buzunarul tãu va
fi ultrasolicitat.

Social
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Integrarea romilor,
o problemã a tuturor
România ar putea câºtiga
miliarde de euro anual din taxe ºi ar
putea avea o economie mai
productivã dacã ar integra
minoritatea romã în societate, aratã
rezultatele unui studiu al Bãncii
Mondiale publicat ieri.
Romii din Miskolc protesteazã
faþã de extrema dreaptã ungarã
Romii din Miskolc protesteazã faþã
de extrema dreaptã ungarã.
Sute de romi au defilat prin
Miskolc, oraº din estul Ungariei,
pentru a protesta împotriva unei
manifestaþii a partidului de extremã
dreaptã Jobbik care s-a desfãºurat
în aceeaºi localitate, în aceeaºi zi,
informeazã AFP.
Aproximativ 600 de romi au
defilat prin centrul oraºului,

scandând “Jos Jobbik !” ºi “Noi
suntem aici acasã!”.
Unii purtau bannere pe care se
putea citi: “Vrem pace, lege ºi o
Ungarie fãrã naziºti”.
“Este trist cã guvernul
autorizeazã acest eveniment rasist”,
a afirmat un participant, referinduse la manifestaþia Jobbik din centrul
unui cartier cu 29.000 de locuitori.
Partidul de extremã dreaptã,
Jobbik, declarase cã vrea sã
denunþe cu aceastã ocazie
“înmulþirea crimelor romilor” în
acest cartier.
Potrivit organizatorilor acest
marº a arãtat o “rarã demonstraþie
de unitate” a comunitãþii romilor.
Pentru Aladar Horvath, ºeful
miºcãrii
pentru
drepturile

poliþiei. Pentru a evita posibile
incidente, autoritãþile au permis
defilarea romilor cu condiþia ca ea
sã se termine înaintea celei a
membrilor Jobbik.

ªi tu poþi deveni poliþist! Au început înscrierile pentru examenul de admitere
Au început înscrierile pentru
examenul de admitere la cele peste
1.500 de locuri la ºcolile de agenþi de
poliþie din Câmpina ºi Cluj. Cererile de
înscriere a candidaþilor pentru concursul
de admitere la ºcolile de poliþie se pot
depune pânã la data de 15 iunie 2018.
Pentru sesiunea de admitere augustseptembrie locurile alocate unitãþilor de
învãþãmânt sunt urmãtoarele:
- ªcoala de Agenþi de Poliþie „Vasile
Lascãr” Câmpina – 1.279 de locuri
(dintre care 30 de locuri pentru romi ºi
10 locuri pentru alte minoritãþi);

CLOPOT – FECIOARÃ: Nu aduce
anul ce aduce luna septembrie pentru tine!
Va fi o lunã magicã, o lunã în care þi se vor
îndeplini o serie de vise. Pânã în toamna
lui 2018 va trebui sã tragi tare din toate
pãrþile.

Între LUX ºi SÃRÃCIE! Detalii
necunoscute despre romii din
Moldova

“Singurã la nunta mea”, coprodus de
Ada Solomon, în selecþia programului
ACID Cannes

Atunci când vorbim despre romi,
majoritatea dintre noi asociem aceastã
etnie cu romii din Soroca. Dar în þarã sunt
mai multe comunitãþi de romi care îºi au
legile lor ºi modul lor de viaþã care diferã
de la o localitate la alta.
Mai mult, ne-am obiºnuit sã-i vedem
pe romi în palate mari ºi pitoreºti, acest
stereotip însã nu este general valabil. În
unele sate locuite de romi nu e nici pominã
de lux arhitectonic. Din contra, trãiesc
într-o sãrãcie lucie. Ne-am obiºnuit deja sã
vedem la Soroca, atunci când mergem în
cartierul numit Dealul þiganilor, case mari
ºi luxoase. Femeile de aici se declarã
iscusite în taina ghicitului ºi danseazã
oriunde, fie în curte, fie în drum.

cetãþenilor în republicã, a fost cea
mai mare mobilizare a romilor de
mulþi ani.
Coloana manifestanþilor a fost
supravegheatã de un dispozitiv al

Pelicula „Singurã la nunta
mea / Seule a mon mariage”,
coproducþie Belgia-România,
regizatã de Marta Bergman, a
fost selectatã în programul
ACID (Association pour le
cinéma indépendant et sa
diffusion) al Festivalului de
Film de la Cannes 2018.
Evenimentul va avea loc în
perioada 9-18 mai 2018, iar
filmul va fi proiectat în
premierã mondialã.
Produsã de compania
belgianã Frakas, pelicula
filmatã în România ºi Belgia,
îi are în rolurile principale pe
românca Alina ªerban ºi
belgianul Tom Vermeir.
„Singurã la nunta mea /
Seule a mon mariage” este
lungmetrajul de debut al
Martei Bergman, nãscutã la
Bucureºti, autoarea unor
documentare
despre
comunitatea
romã
ºi
problematica
femeii
în
societatea
contemporanã.
Producþiile sale au fost
prezentate în festivaluri ca

Visions du Réel ºi Leipzig
Film Festival.
„Singurã la nunta mea /
Seule a mon mariage” este
povestea Pamelei, o tânãrã
din comunitatea romã, o
femeie spontanã ºi amuzantã.
Trãieºte cu copilul ei în vârstã
de doi ani ºi cu bunica într-o
casã dãrãpãnatã unde împart
acelaºi pat. Ea viseazã la
libertate ºi se îmbarcã spre
necunoscut, renunþând la
tradiþiile care o sufocã. Sperã
sã se cãsãtoreascã pentru a-ºi
schimba destinul, dar ºi pe al
fiicei ei. O poveste despre
curajul ºi determinarea de a-þi
depãºi condiþia.

- ªcoala de Agenþi de poliþie
„Septimiu Mureºan” Cluj–Napoca –
290 de locuri (dintre care 10 locuri
pentru romi ºi 3 locuri pentru alte
minoritãþi).
Nu se face diferenþiere între locurile
pentru femei ºi cele pentru bãrbaþi, iar
recrutarea candidaþilor se realizeazã de
structurile teritoriale de resurse umane
din cadrul inspectoratelor de poliþie
judeþene, respectiv Direcþia Generalã de
Poliþie a Municipiului Bucureºti, în
raport de locul de domiciliu înscris în
cartea de identitate.

Scandal între poliþiºti ºi þigani, în Timiºoara.
Un hoþ a fugit cu cãtuºele la mâini Timisoara
O femeie în vârstã de 41 de ani
din Timiºoara a fost reþinutã pentru
ultraj dupã ce a îmbrâncit un poliþist
ºi l-a ajutat sã scape pe bãrbatul
suspectat de mai multe furturi ºi care
a reuºit sã fugã, joi, dupã ce a fost
încãtuºat.
Potrivit poliþiºtilor, femeia, în
vîrstã de 41 de ani, a fost reþinutã
pentru 24 de ore, ea fiind implicatã
în scandalul de joi searã, când un
bãrbat care a fost prins de poliþiºti,
fiind suspectat de mai multe
spargeri, a reuºit sã fugã.
Femeia este cercetatã pentru
utraj, dupã ce a îmbrâncit un poliþist.
Bãrbatul care a reuºit sã scape, cu
cãtuºele la mâini, este încã de
negãsit, iar poliþiºtii îl cautã.
Potrivit reprezentanþilor Poliþiei
Judeþene Timiº, poliþiºtii Secþiei 1
Timiºoara au încercat sã opreascã în
trafic un autoturism, joi searã,
existând informaþii cã în interiorul
acestuia se aflã un bãrbat suspectat
de mai multe furturi ºi pe numele
cãruia era emis un mandat de
aducere. ªoferul nu a oprit însã la
semnalele agenþilor, iar poliºtii l-au
urmãrit.

“La un moment dat, ºoferul a
pierdut controlul volanului, maºina
acroºând trei autoturisme parcate. În
momentul încãtuºarii bãrbatului pe
numele cãruia era emis mandatul de
aducere, alte persoane au intervenit
pentru a-l ajuta, reuºind sã-i asigure
scãparea, iar un poliþist a fost lovit”,
spun poliþiºtii.
Potivit acestora, suspecþii s-ar fi
ascuns într-un imobil unde poliþiºtii
au gãsit un pistol cu gloanþe de
cauciuc, însã fugarii nu au fost
prinºi.
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Diaspora

New York Times: Puþin alfabetizaþi,
Tocãniþã de oaie copiii rromi se luptã pentru ºcoalã
Sã halim bine

Ingrediente: 1/2 kg de carne de oaie, 2 cepe
mari, 5-6 linguri untdelemn, boia,3 ardei
grasi, 1/4 kg cartofi, 1/4 kg rosii, sare,
piper.
Carnea slaba din pulpa se taie bucati si se
opareste, (dupa dorinta). Se inabuse cu ceapa tocata
marunt, care se clateste in untdelemn 2 minute cu un
varf de lingurita boia sau pasta de ardei. SE fierbe cu
capac, adaugand cate putina apa, pana este bine
fiarta. Cand este bine fiarta se pune ardeiul taiat ca
fideaua, si cartofii sferturi mici. Se lasa sa fiarba in
sosul carnii si dupa 10 minute se pun rosiile taiate
sferturi (curatate de pielita), un varf de cutit piper,
patrunjel, marar si sare daca mai este nevoie. Se da la
cuptor 15 minute, apoi se serveste fierbinte.

Dicþionar româno-rrom
sokeres – ce faci
so mai chi keres – ce mai faci
mai beshau – Un raspuns la Ce Faci.
mij – Pasarica / Pi*da
mocar– Maciuca / Pu*a
has mi mij – manca-mi-ai P*zda
has mo car – manca-mi-ai P*la
delbul – sex anal (Ti-o dau la buci)
dicta – fii atent
galceava – scandal
misto – frumos
gajiu, gadjo – roman
ando – la
mo – mai
bari – mare
va – du-te, hai
fa – asa te adresezi fetelor
ja – gata
meraptuchi – mor de tine, te iubesc
talian bahtali – sa traiesti,sanatate ceva de genu
ja kere coliba – dute acasa
te 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

Situatia scolarizarii copiilor rromi din
Romania a ajuns in atentia prestigioasei
publicatii americane New York Times, care
noteaza ca, foarte putin alfabetizati, copiii
rromi se lupta pentru scolarizarea lor. In
acest sens este prezentat documentarul
“Scoala noastra”, facut de o echipa de
romani pe aceasta tema.
In parte studiu de caz pe rasism
inradacinat, in parte poveste sfasietoare
despre drepturile omului, documentarul
“Scoala noastra” observa felul in care
oficialii unui mic oras de provincie din
Transilvania incearca sa fenteze integrarea
copiilor rromi in sistemul regulat de
invatamant, se arata in articolul New York
Times.
Urmarind povestea a trei tineri rromi,
sau “tigani”, cum ii numeste publicatia
americana, timp de patru ani, incepand cu
2006, cele doua regizoare ale filmului
documentar, Mona Nicoara si Miruna
Coca-Cozma, inregistreaza spasmele
desegretiei cu o persistenta rabdatoare.
O subventie alocata de Uniunea
Europeana care era menita sa usureze
tranzitia slab alfabetizatei populatii rrome
in scolile locale este deturnata pentru
renovarea unei scoli darapanate de langa

tabara lor. In timp ce primarul si cohorta sa
urla si ocolesc adevarul, copiii - initial
incantati de oportunitatea de a fi “printre
oameni”, ca si cum deja ar fi convinsi ca ar
fi cu totul altceva - s-au trezit aruncati intro clasa corectoare, cu un profesor care este
mai putin incantat.
Discriminarea populatiilor nomade nu

Italia: Mesaj rasist transmis de ziua
romilor de posibilul viitor premier

Oficial ungar: Integrarea refugiaþilor, ca ºi a romilor,
este imposibilã

ªeful de cabinet al premierului
ungar Viktor Orban, Janos Lazar, a
declarat, miercuri, la o manifestare
electoralã cã integrarea refugiaþilor
musulmani sau proveniþi din alte
culturi este imposibilã, el susþinându-ºi
afirmaþia cu exemplul eºecului
integrãrii romilor. „De 60 de ani trãim
împreunã cu romii ºi nici pânã în ziua

de azi nu am putut sã-i integrãm, ca sã
o spun clar. De altfel, cum am putea
integra oameni care vin dintr-o altã
lume ºi o altã culturã, cu o altã
identitate?”, a spus Janos Lazar la un
miting electoral desfãºurat miercuri în
localitatea Martely, în sudul Ungariei.
Este „o iluzie cã pot fi integraþi, cã vom
fi prieteni ºi cã vor fi ca noi”, a insistat
ºeful de cabinet al premierului Orban.
Acesta din urmã, aflat în campanie
electoralã pentru legislativele din 8
aprilie, a vizitat joi oraºul Nagykanizsa
ºi a postat pe Facebook o înregistrare
video în care a vorbit despre acelaºi
subiect, afirmând, potrivit agenþiei
MTI, cã „dacã le permitem migranþilor
sã intre în þarã va trebui sã le asigurãm
locuinþe”.

Cerºetori romi din România, pe strãzile din Toronto.
“Susþin cã sunt refugiaþi”
Oraºul Toronto se confruntã cu problema unui numãr din ce în ce mai mare
de cerºetori originari din þara noastrã, dupã eliminarea vizelor pentru Canada.
Potrivit se înregistreazã un trend ascendent al numãrului femeilor care
cerºesc în GTA (n. red.: Zona Metropolitanã Toronto), susþinând cã sunt
refugiate din Europa de Est. Multe dintre acestea declarã cã sunt din România
– mai precis, de origine romã”, scriu jurnaliºtii canadieni.
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se limiteaza doar la Romania, insa
integrarea celei mai mari minoritati etnice
a acestei tari pare apasatoare in special.
Numai daca aceasta viziune ar fi fost
impartasita si de ce acei romani adulti de
pe ecran (din film - n.red.), dintre care
multi arata un grad socant de prejudecata...,
mai noteaza New York Times.

Viitorul premier al Italiei, mesaj controversat
de ziua romilor. Matteo Salvini le-a transmis
acestora cã ar trebui sã fure mai puþin. Liderul
partidului de extrema dreapta Liga Nordului este
susþinut de Silvio Berlusconi pentru funcþia de
premier.
Matteo Salvini, liderul partidului care a
câºtigat cele mai multe voturi la alegerile din
Italia a provocat din nou controverse. Acesta a
transmis un mesaj pe Twitter de ziua
internationala a romilor.
“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 scris Matteo
Salvini.
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Actualitate
Florin Niculescu a cântat jazz cu Aznavour,
Patrik Bruel ºi Johnny Halliday. Franþa l-a
decorat cu Ordinul de Litere ºi Arte

Cea mai mare comunitate de romi din
Transilvania, prezentatã într-un album
fotografic de o agenþie spaniolã

Mai multe imagini care surprind viaþa din
comunitatea romã care locuieºte în regiunea centralã a
Transilvaniei, în special în cartierul Orku din Sfântu
Gheorghe, au fost publicate de agenþia spaniolã EPAEFE. Romii din Transilvania au fost surprinºi în
diverse ipostaze din viaþa lor cotidianã, la muncã sau în
intimitatea familiei, de cãtre fotografii agenþiei
spaniole EPA/EFE, care au publicat o serie de
fotografii realizate de Zoltan Balogh.

De luat aminte!
Meserii tradiþionale rrome uitate (1.b):
tâlhar/haiduc. Originile cuvântului cãlãu vin din
termenul romani k a l o – adicã negru, þiganii fiind
preferaþi în aceastã meserie. Cronicile vremii amintesc
faptul cã un asemenea om era dispreþuit de cãtre
societate, pe durata funcþiei fiindu-i interzisã intrarea
în bisericã. În plus, nu era primit în nicio casã din oraº.
Aproape în toate casele s-au stabilit pentru ei
(robi/sclavi) pedepse, dintre care cea mai asprã este
bãtaia la tãlpi; este aplicatã de un alt þigan, sub
supravegherea intendentului ºi, adeseori, chiar sub
supravegherea stãpânului sau stãpânei. Boieroaicele,
oricât de tinere ºi de frumoase, nu se prea simt oprite
de un sentiment de delicateþe spre a nu se deda în
asemenea împrejurãri la acte de autoritate.

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Carmen Preda

Citim, vorbim la fel, dar înþelegem,
gândim diferit

Care este identitatea romilor?
Care este liantul cultural al romilor?
Care este telul politic al etniei romilor?
Care sunt masurile pentru a atinge telul
politic?
“Rromii - între victimizare ºi emancipare”?
Alienare ºi reificare, moarte ºi reînviere a
con?tiinþei (sufletului) ? :))))
VICTIMIZÁRE, Transformarea în victimã
EMANCIPÁRE, Eliberare, punere sau
ajungere în stare de independenþã; eliberare din
iobãgie, din ºerbie.
ALIENÁRE, Neputinþa individului faþã de
societate ºi faþã de el însuºi, depersonalizarea sa
în organizaþiile mari ºi birocratice; înstrãinare.
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Violonistul de jazz
Florin Niculescu s-a nãscut
într-o familie de romi în
1967. Tatãl- violonist,
mama- pianistã, soravioloncelistã. Cântã la
vioarã de la 4 ani. La 6 ani a
intrat la Liceul de muzicã
Dinu Lipatti. La ºcoalã, în
pauzele dintre ore, scoatea
vioara din cutie ºi în clasã
erau adevãrate recitaluri ad-hoc. Un coleg se aºeza la pian, altul þinea
ritmul bãtând cu palmele în bancã. Cântau jazz. De când are amintiri,
Florin a fost atras de jazz în mod natural. Vioara nu este un instrument
tocmai clasic pentru jazz prin comparaþie cu saxofonul, trompeta sau
pianul. Pânã la Florin Niculescu, cel mai mare violonist de jazz a fost
Stéphane Grappelli. În copilãrie, Florin l-a auzit pe Grappelli la radio
ºi, de atunci, visul lui a fost sã-l întâlneascã, sã-i devinã învãþãcel.
Pentru acest vis dar ºi pentru a ajunge un mare violonist de jazz a plecat
în Franþa în 1991.

Concurs de limba rromani,
la Constanþa
În perioada 25-27 aprilie 2018, s-a
desfãºurat, la Constanþa, s-a desfãºurat, la
Constanþa, Concursul naþional ºcolar de
creaþie literarã în limba rromani “?tefan
Fuli”, la care au luat parte 27 de concurenþi,
elevi din clasele a VII-a - a XI-a din 10
judeþe. Concursul are douã secþiuni (liricã ºi
prozã), concurenþii de la liricã reuºind sã ocupe cele mai multe premii.
Inedit, de anul acesta concursul s-a adresat ºi profesorilor de rromani
prezenþi ca profesori însoþitori - pregãtitori, care au elaborat lucrãri similare.
Îi felicitãm ºi pe organizatorii locali.

Daniel Ionescu

Ionel Nicolae

Cartierul de rromi unde 50% din
populaþie e minorã

Rezultate surprinzãtoare dupã un recensãmânt
realizat într-unul din cele mai sãrace cartiere din
Braºov, Gârcini. Primarul municipiului Sãcele,
judeþul Braºov, Virgil Popa, a prezentat marþi
rezultatele unui recensãmânt desfãºurat pe
parcursul a ºase sãptãmâni, din casã în casã în
cartierul Gârcini, considerat cea mai mare
comunitate de rromi din þarã.
Se pare cã numãrul total de locuitori din zonã
este de 5.975, o valoare mai micã decât ceea ce se
considera ca fiind populaþia cartierului, potrivit
bzb.ro. Printre datele surprinzãtoare scoase la
ivealã de recensãmãnt se numãrã: media de vârstã
în Gârcini este de 22 de ani, peste jumãtate din cei
care locuiesc în Gârcini, respectiv 52,2% sunt
minori, cu vârste între 0 ºi 17 ani.

Vrãjeli...
adevãrate!
Deºi deþin averi imense ºi unii sunt milionari în euro,
cei din conducerea PNL Vâlcea se zgârcesc la… 100 de
euro, cât ar fi înfiinþarea ºi administrarea unui site
propiu al partidului. Pentru cã nici acum, dupã ani de
„server negãsit”, portalul valcea.pnl.ro nu funcþioneazã.

Douã noi proiecte de hotãrâri au fost puse recent în
dezbatere publicã pe siteul CJ Vâlcea: regulamentul
referitor la acordarea de finanþare nerambursabilã
asociaþiilor,
fundaþiilor,
altor
organizaþii
neguvernamentale fãrã scop lucrativ, precum ºi
entitãþilor publice care organizeazã programe ºi proiecte
în domeniul tineretului ºi socio-educaþionale ºi pot
beneficia de finanþare nerambursabilã, de la bugetul
propriu al Judeþului Vâlcea; regulamentul referitor la
acordarea de finanþare nerambursabilã, de la bugetul
propriu al Judeþului Vâlcea, pentru programele,
proiectele ºi acþiunile organizate în domeniul cultura

Consilierul local liberal Grigore Crãciunescu s-a
aflat în stare de incompatibilitate la ºedinþa Consiliului
Local de joi, 26 aprilie, atunci când a votat penttu
suplimentarea unui teren concesionat societãþii Diana,
firmã ce se „înrudeºte” chiar cu… numitul Grig
Crãciunescu. Aspectul a fost sesizat de primarul Mircia
Gutãu (care i-a atras atenþia lui Grig cã îi este dator cu o
bere), însã a fost prea târziu pentru cã secretarul Ion
Didoiu deja numãrase voturile, inclusiv pe al lui Grigore
Crãciunescu. De peste 20 de ani, SC Diana SRL deþine,
prin concesiune, în centrul Râmnicului un teren în
suprafaþã de 56 mp, dar în urma mãsurãtorilor efectuate
în vederea reamenajãrii spaþiului, s-a constatat ca
suprafaþa aferentã concesiunii este de 73 mp.

Ion Vlãdulescu

Lorena Mãrgãritescu

O organizaþie denunþã discriminarea a
douã românce de etnie romã, în Frankurt
Autoritãþile oraºului german Frankfurt sunt
acuzate cã ar fi acþionat într-o manierã „inumanã” ºi
„ilegalã”, dupã ce ar ºtampilat paºapoartele unor
românce de etnie romã, ceea ce duce la anularea
documentelor. Asociaþia de sprijin pentru romi
(Förderverein Roma) acuz[ biroul de ordine publicã
din Frankfurt a acþionat într-o manierã „inumanã”,
dupã ce ºtampilat paºapoartele a douã femei rome
originare din România, cu menþiunea „prinse cerºind
în mod agresiv”?, informeazã The Local.

Rizea, un Catani al Poliþiei Rutiere

Politia Rutiera sunt oameni, la fel ca
mine si ca tine, e normal sa fie si ei mai
relaxati. Poliþiºtii nu consumã alcool nici
cu ordin de la comandantul. Sunt
complet anti-mitã, 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 ,
Soferii damboviteni stiu, deja, cã
avem în judet cei mai profesionisti si mai

corecti politisti de la rutiera. Comisarul
sef Raducu Rizea un profesionist de care
se teme toti soferii damboviteni.

