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Sã te realizezi, sã te cunoascã lumea,
sã ai lider adevarat al romilor, sa fii
în centrul atenþiei ºi în lumina

reflectoarelor. Este singurul vis pe care îl
ai. Singura dorinþã. Fãrã atenþia celor din
PARTIDUL COMUNIST AL ROMILOR.

ªtii foarte bine cã atunci când vei
ajunge la þintã, þi se vor arunca în
cârcã tot felul de invective. Vei

zâmbi. Þi se va imputa cã nu ai fost loial.
Vei ridica din umeri. Vei fi tras la
rãspundere pentru minciunile pe care le-ai
scornit, pentru intrigile pe care le-ai þesut,
pentru iþele pe care le-ai tras doar ca sã îþi
iasã þie pasienþa, fãrã sã te preocupe cã, în
timpul procesului, ai încãlcat reguli ºi ai
rãnit oameni. Vei nega cu seninãtate. Vor
arunca pisica în curtea altcuiva. Nu îþi vei

asuma niciodatã responsabilitatea, ci,
uimit ºi umilit ºi chiar uºor vexat, îþi vei
învinui tu acuzatorii de nebunie.
Oricum, când eºti în top, toate astea nu
mai conteazã, iar vocile celor care te
mustrã se vor auzi din ce în ce mai slab.
Pânã nu le vei mai auzi deloc. Cocoþat pe
piedestalul la care ai ajuns, îþi vei adora de
unul singur singurii prieteni adevãraþi pe
care îi ai: coatele ascuþite ºi obrazul gros
al PARTIDULUI COMUNIST AL
ROMILOR. Cumva te simþi ºi rãzbunat
când vezi cã alþii, care ar fi putut fi atât de
uºor de manipulat sã reuºeascã prin
autenticitatea valorii lor umane, sa
rãmânã, în ciuda darurilor, niºte anonimi.

AAlleexxaannddrruu  DDiiaammaanntt



De la ºatrã, la palat!

De la ºatrã, la palat!” Aºa se numeºte prima carte
a romilor din Republica Moldova. Istoricul Nicolae
Bulat ºi jurnalistul Vadim ªterbate au inclus într-un
volum viaþa þiganilor din dealul Sorocii. Iniþiativa
aparþine unei edituri din Chiºinãu ºi a fost susþinutã de
Ministerul Culturii, Educaþiei ºi Cercetãrii.

”?Trebuia totul din nou s-o iau, de la început ºi sã
descopãr nu numai o lume pentru mine, ci ºi pentru
sorocenii noºtri, care trãiesc alãturi de aceastã
comunitate destul de mare de romi ºi pentru dânºii ar
fi tot foarte important sã cunoascã cât mai bine
tradiþiile, obiceiurile, istoria lor, de unde vin, ce limbã
vorbesc”, a menþionat autorul cãrþii, Nicolae Bulat. 

Proiectul „Incluziune socialã ºi
îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã a
romilor ºi a altor grupuri vulnerabile“ –
acces la educaþie, sãnãtate ºi viaþã
decentã pentru 4.600 de beneficiari

Sã mergi la ºcoalã, la medic, sã ai o locuinþã decentã
ºi ºanse de a te angaja. Ceea ce pare un parcurs normal,
pentru membrii unor comunitãþi vulnerabile este foarte
greu sau chiar imposibil din cauza sãrãciei ºi a lipsei de
acces la servicii de bazã. Peste 4.600 de persoane din 7
judeþe au primit ajutor considerabil pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã ºi pentru integrarea în comunitate
prin proiectul implementat de Consorþiul HEKS,
împreunã cu peste 70 de primãrii ºi alte instituþii locale.
Proiectul “Incluziune socialã ºi îmbunãtãþirea
condiþiilor de viaþã a romilor ºi a altor grupuri
vulnerabile” are drept scop îmbunãtãþirea condiþiilor de
trai ºi facilitarea incluziunii sociale în comunitãþilor de
romi din judeþele Cluj, Mureº, Bihor, Alba, Covasna,
Sãlaj ºi Harghita. Bugetul total al proiectului a fost de
7.01 milioane CHF (5.86 milioane de euro), dintre care
4.6 milioane CHF (3.84 milioane Euro) Contribuþia
Fondului Tematic Elveþian, iar 2.4 milioane CHF (2
milioane de euro) contribuþii proprii. Principalele
domenii de intervenþie au fost: Educaþie, Sãnãtate ºi
asistenþã socialã, Calificare, angajare ºi îmbunãtãþirea
veniturilor, Îmbunãtãþirea condiþiilor de locuit. La
capitolul Educaþie, obiectivul a fost integrarea copiilor
romi în sistemul de educaþie, prin acordarea de sprijin
educaþional suplimentar prin programe precum ªcoalã
dupã ªcoalã, Grãdiniþã Estivalã, activitãþi interculturale
educaþionale, pregãtiri pentru examinãri ºi promovarea
cooperãrii între ºcoli ºi pãrinþi.

Pe scurt
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Într-o comunã româneascã, foºtii
negustori ambulanþi s-au îmbogãþit
peste noapte, înlocuind cãruþele cu
coviltir cu vile.

Cu mâinile împreunate pe
pântecul opulent ºi o pãlãrie de paie
îndesatã pe cap ca o coroanã, un
domn bãtrân, pe nume Paraschiv,
stãtea sprijinit de spãtarul bãncii,
contemplându-ºi domeniul. Era o
priveliºte surprinzãtoare pentru
România ruralã. De o parte ºi de alta
a strãzii principale ºi chiar pe uliþele
laterale nepavate se ridicau vile
neverosimile. Faþadele erau
împodobite alandala cu balcoane ºi
stâlpi. Acoperiºurile semãnau cu niºte
coifuri de petrecere, cu turnuleþe,
turnuri ºi cupole. BMW-uri ºi
Mercedesuri elegante patrulau pe
strãzi. Chiar atunci, ºoferul unui
camion încãrcat cu porci apãsa pe
frâne ca sã se holbeze. Paraschiv
zâmbi. Acesta era locul lui de baºtinã:
comuna Buzescu, locul apariþiei celui

mai rar fenomen demografic al
Europei – romii bogaþi.

Paraschiv nu foloseºte cuvântul
„romi“, numele corect ºi respectabil
al grupului sãu etnic, care înseamnã
„oameni“ în limba romani. În
schimb, el ºi majoritatea vecinilor
sãi se referã fãrã jenã la ei înºiºi ca
fiind þigani, vechiul nume peiorativ
cu care au crescut, o etichetã folositã
încã de mulþi nonromi din þara lui,
sinonimã cu cerºetor, hoþ, parazit ºi
alte cuvinte urâte. Cu mâinile
împreunate pe pântecul opulent ºi o
pãlãrie de paie îndesatã pe cap ca o
coroanã, un domn bãtrân, pe nume
Paraschiv, stãtea sprijinit de spãtarul
bãncii, contemplându-ºi domeniul.
Era o priveliºte surprinzãtoare
pentru România ruralã. De o parte ºi
de alta a strãzii principale ºi chiar pe
uliþele laterale nepavate se ridicau
vile neverosimile. Faþadele erau
împodobite alandala cu balcoane ºi
stâlpi.

Nu cred cã existã vreun alt
tâlc care sã se potriveascã de ce
romii nu au fost chemati la
manifestatie  Doar în capul
fraierilor   ca de fapt romii nu
sant  aliatii PSD  si vezi
doamne  ca  psd nu  i luat cu
japca   si ia dus la manifestatie
având în vedere tema  pãstrata
ca o notã gravã în ciuda
marionetismului prota-
goniºtilor de la Bucureºti Ar fi
însã doar de râs, dacã n-ar fi de
plâns

. Existã captivi fãrã gratii. Ba,
se cred ºi liberi.romii  Dar nu pot
pãrãsi mica suprafaþãa Romaniei
pe care vieþuiesc ºi nici nu vãd
mai departe decît îi lasã
subiectele care îi þin captivi pe
romii din Romania   Prioritãþile ºi
proiectele se schimbã mai rapid
ca anotimpurile ºi ca vremea. Ce
înseamnã asta? Cã suntem
prizonierii cîtorva subiecte. ca

niciun  partid nu au facut si nu fac
concret pentru noii romii vorbe
goale minciuni minciunele   Mã
tem cã noii poporu rom   facem o
greºealã destul de simplã.  ne
videm  si  santem manevrati   de
29 de anii  de partidele de la
putere  cît mai mulþi mediocri ºi

impostori.O crizã de neonestitate
nãscutã dintr-o crizã de
profesionalism! ipotriva
poporului   rom  Dacã nu te
înscrii sau nu îþi declari
simpatiile,esti     taxeazã  lipsa de
educaþie, de urã inpotriva romilor
ºi de violenþa care este prezentã

peste tot în societate.   Politica din
Romnia  a împãrþit þara în douã
tabere. Între ele curge un ºuvoi de
urã ºi de  înjurãturi.Cum va arãta
România ºi cum ne vom
înþelegecum  i  va momii  pe
romii  peste un 2 anii, cînd vom
da cu capul de grinda alegerilor? 

Acasã la regii romi
Poliþistul Rizea a reuºit sã
civilizeze ºoferii romi ºi
români din Dâmboviþa

Am vorbit ºi acum câteva zile despre caracterul
românilor. Vreau acum sã vã prezint câteva
consideraþii despre caracterul poporului nostru.
Roman si rrom.

De ce suntem noi, românii, si rromii atât de
invidosi, rãi, egoiºti, agresivi unii cu alþii? De ce nu
putem sã respectãm valoarea, de ce nu suntem uniþi?
Suntem o naþie care are o plãcere sã facã rãu celor
de lângã ei comisarul sef .  Raducu  Rizea, seful IJP
Dambovita al politiei circulatiei  au civilizat soferii.
Rata acidentelor de circulatie la Danbovita  este ce
mai mica din Romania prin prevenire, nu prin
amenzi si luare de premise.

Zilnic, in traficul dambovitean  se intampla mii
de cazuri de discriminare. De fapt, tot ce inseamna
trafic in judet este un mare haos, o mare jungla,
soferilor care sunt nervosi la volan si duc la violente
fizice sau verbale. E greu sa te stapanesti in trafic,
cu alte sute de soferi care circula fiecare in legea lui.
Problema este cand toti acesti nervi acumulati de
frustrari la volanul masinii  Fa, proasto!, pitipoanco,
blonda proasta, loganistule, cioroiule, tataie,
taranule, si asa mai departe? Chiar daca, de anul
acesta, soferii care aduc injurii altor participanti la
trafic trebuie sa raspunda in fata legii. Tot vorbim cu
admiraþie despre istorie, literaturã ºi alte câteva
domenii unde am avut compatrioþi celebri în lume.
Dar ne întrebãm, cât a mai rãmas în caracterul
nostru de la acei oameni?

De ce romii nu au participat
la manifestaþia PSD
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Weekendul trecut a fost meci mare în
Liga a patra de fotbal: Steaua a jucat cu
Rapid. Chiar dacã rivalitatea dintre cele
doua echipe este arhicunoscutã ºi, nu de
puþine ori, meciurile dintre cele douã
echipe au devenit un etalon al frumuseþii
fotbalului, jocul de sâmbãtã va rãmâne în
istorie ca un simbol al grotescului ºi al
urii împroºcate fãrã nici un discernãmânt.
Recunosc cã mi-e greu sã mã obiºnuiesc
cu prea-cunoscutul „Am avut ºi vom avea
mereu/Boalã pe þigani“ sau cu invitaþia de
a experimenta o „Muie“ (scuze de cuvânt,
însã este o citare) la fiecare atingere a
balonului de cãtre un jucãtor din echipa
pe care o susþii. ªi mai greu îmi este sã
accept glorificarea lui Antonescu ºi
dorinþa cântatã ca „toþi þiganii sã moarã“;
e ciudat sã fiu nevoit sã explic nepotului
meu cã „Moarte lor/moarte lor/moarte
giuleºtenilor!“ e un cântec de galerie ºi cã
nu ar trebui sã se teamã în vreun fel. E
absurd sã trebuiascã sã spun soþiei mele,
cu care sunt la meci pentru a ne bucura de
spectacolul fotbalistic, sã-ºi þinã respiraþia
ºi sã nu tragã aer în piept pentru a nu
inhala gaz. Nu vãd nicio legãturã intre
sport ºi banner-ul „Asia Express“ – mai

bine se filma în Giuleºti / Junglã urbanã,
colibe ºi peºti“ ºi nu înþeleg de ce cerem

fair play pe teren când noi promovam, în
tribune, ura.

Fifor, eºti rasist?

Având în vedere faptul cã
romii sunt, în general, o
populaþie sãracã ºi deseori
marginalizatã, aceºtia au
continuat sã aibã un stil de
viaþã tradiþional, care ºi-a pus
amprenta asupra vieþii de
familie[1], dar ºi asupra
rolurilor pe care membrii
familie le îndeplinesc în
societate. Studiile realizate
pânã în prezent[2] indicã
faptul cã romii trãiesc, în cele
mai multe cazuri, în familii
extinse, se cãsãtoresc la vârste
timpurii ºi au un numãr mai
mare de copii, în comparaþie
cu populaþia majoritarã.
Aceste aspecte îºi pun
amprenta atât asupra statutului
femeii în cadrul familie cât ºi
asupra implicãrii sociale a

acesteia, în principal asupra
participãrii la ºcolarizare ºi
accesului pe piaþa muncii.

Într-o cercetare mai amplã,
care a avut ca scop
identificarea caracteristicilor
comunitãþilor rome tradiþio-
nale, comparativ cu cele non-
tradiþionale, am surprins, de
asemenea, aspecte privind
rolurile de gen în familia
romã, cu accent pe rolul
femeii roma în viaþa publicã ºi
familialã, aspecte pe care
intenþionãm sã le prezentãm în
lucrarea de faþã. Am
considerat cã acest studiu este
compatibil cu o abordare de
tip calitativ, urmãrindu-se
„descrierea ºi explicarea
propriilor realitãþi de cãtre
grupul însuºi”

În studiul de faþã am avut
în vedere familia extinsã
deoarece, aºa cum afirmã
Delia Grigore la romi
comunitatea însãºi este o
familie extinsã, bazatã pe trei
tipuri de rudenie: sangvinã,

prin alianþã ºi prin afinitate.
„Familia de romi este, de fapt,
comunitatea, prin sistemul de
relaþii de înrudire culturalã
(„phralipe”), fapt pentru care o
putem numi familie
comunitarã”.

Obiceiurile aparent barbare ale nunþilor
þiganilor cãldãrari. De ce se laudã mirele
cu cearºaful pãtat cu sânge de mireasã

Pentru mulþi, lãudarea aºternutului pãtat cu sânge ar
putea pãrea de domeniul fantasticului. Pentru etnicii care
vor însã sã respecte obiceiurile þigãneºti este un gest care
þine de normalitate.

În apropierea municipiului Iaºi existã douã mari
comunitãþi de romi în sânul cãrora cãsãtoriile premature
ºi alianþele între familii sunt la ordinea zilei. Potrivit
tradiþiei þigãneºti, este o ruºine ca un membru al
comunitãþii sã se cãsãtoreascã cu o persoanã care nu este
de aceeaºi etnie. Cele mai multe cãsãtorii se negociazã
între pãrinþi, care pun la bãtaie ºi diferite sume, în funcþie
de avere ºi de statutul din comunitate. „De cele mai
multe ori, banii sau bunurile ajung în posesia celor care
se logodesc“, spune un reprezentant al etniei rome. O
altã tradiþie þigãneascã spune cã un cuplu se poate forma
ºi dupã ce fata este furatã de cãtre un pretendent. La
propriu. De exemplu, atunci când fetele din Lunca
Cetãþuii terminã clasele primare, ele merg la gimnaziu la
o altã ºcoalã situatã la câteva sute de metri de casele lor.

Un deputat USR denunþã “poliþia
gândirii”: “CNCD încearcã sã punã
pumnul în gurã purtãtorului de cuvânt al
Patriarhiei Române”

Deputatul USR Matei Adrian Dobrovie intervine în
scandalul public generat de plângarea la Consiliul
Naþional pentru Combaterea Discriminãrii împotriva
purtãtorului de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile
Bãnescu. Potrivit deputatului, CNCD comite abuzuri
majore ºi încearcã sã descurajeze exprimarea creºtinilor
în spaþiul public.

“Poliþia gândirii în anul 2018. CNCD încearcã sã
punã pumnul în gurã purtãtorului de cuvânt al Patriarhiei
Române, Vasile Bãnescu, pentru cã a spus adevãrul. Mai
grav, aceastã instituþie discrimineazã chiar pe
reprezentantul cultului ortodox, încercând sã
descurajeze exprimarea creºtinilor în spaþiul public.

Precedentul creat astfel este foarte periculos.
Acþiunile din ultima vreme ale Consiliului Naþional
pentru Combaterea Discriminãrii aratã cã aceastã
instituþie comite abuzuri majore, servind pe de o parte o
agendã ideologicã care discrimineazã majoritatea, iar pe
de altã parte, actuala putere. Elocvente în acest sens sunt
episoadele sancþionãrii preºedintelui pentru folosirea
termenului ”penali”, cât ºi citarea unor persoane care i-
au criticat pe acoliþii lui Dragnea din Teleorman pe
Facebook.

România are cele mai multe
mame adolescente din Europa.
9.282 de minore au nãscut în
2015, în timp ce 676 dintre
mame aveau între 10 ºi 14 ani.
Anual, româncele fac peste
70.000 de avorturi, iar una din
zece femei care avorteazã este
adolescentã.

Problema mamelor adoles-
cente a revenit în dezbaterea pu-
blicã din România în urma unei
declaraþii controversate a purtã-
torului de cuvânt al Patriarhiei.

„Toate aceste cazuri care se
invocã au în spate, de fapt,
motive sociologice: abandon
ºcolar, plecarea pãrinþilor în strãinãtate, lipsa de acces la informare virtualã, deci pe

internet, în mediul rural, ºi nu în
ultimul rând, apartenenþa la o
anumitã etnie unde, dupã cum
ºtim, viaþa sexualã se începe
mult mai devreme”, a declarat ,
despre mamele minore din
România.

Cine sunt aceºti copii
care au copii?

I-am contactat pe cei de la
asociaþia Salvaþi Copiii care,
prin Alexandra Boeriu, coordo-
natoarea departamentului de
comunicare, ne-a oferit câteva
studii în acest sens, studii pe care
le-am folosit la redactarea
acestui articol.

Rolul femeilor roma în viaþa publicã ºi familialã. O perspectivã de gen

15 ani. Mamã. Copiii cu copii din România
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Ce cred sucevenii despre romi?

La finele anului
trecut, Asociaþia
Partida Romilor,
filiala Suceava, a
realizat un sondaj de
opinie referitor la
stereotipurile în care
sunt încadraþi romii,
chestionarele fiind
completate de peste
1.000 de persoane
din Gura Humorului,
Fãlticeni ºi Suceava.

Percepþiile sucevenilor despre romi nu sunt tocmai
favorabile, deºi pe anumite segmente se remarcã o
îmbunãtãþire a pãrerilor despre aceastã etnie. Hoþie,
infracþiuni, lene ºi lipsa integrãrii, dar ºi buni meseriaºi sau
muzicanþi pricepuþi, sunt termeni pe care mulþi respondenþi
le asociazã acestei etnii. Potrivit rezultatelor studiului, douã
treimi dintre sucevenii chestionaþi cred cã problema romilor
din þara noastrã este una realã. De altfel, dintre etniile din
þarã, sucevenii au cea mai scãzutã încredere în romi ºi mai
multã în germani, maghiari sau evrei.

Raport anual - Maghiarii, romii ºi
minoritãþile sexuale au fost þinta
predilectã a discursul intolerant ºi
instigator la urã în România, 2017

Maghiarii, romii ºi minoritãþile sexuale au fost þinta
predilectã a discursului intolerant ºi instigator la urã în
România, în 2017, potrivit raportului anual lansat de
organizaþia ActiveWatch.

Raportul anual cu privire la discursul intolerant ºi
instigator la urã în România 2017 a avut ca obiectiv o
trecere în revistã a principalelor tendinþe în materie de
„hate speech” (discurs instigator la urã) ºi de combatere
a acestuia care s-au manifestat pe durata anului.

Potrivit acestui raport, maghiarii, romii ºi
minoritãþile sexuale au fost þinta predilectã a
discursurilor intolerante ºi instigatoare la urã, în timp ce
existã în continuare manifestãri extreme ale
antisemitismului.

MIT ºi PROPAGANDÃ în istoria ROBIEI
ÞIGANILOR. Întoarcere la origini în epoca
Þãrilor Române

În perioada feudalismului românesc, romii au fost
pentru o lungã perioadã robi în Þãrile Române. Aceste
secole sunt, într-adevãr, pline de evenimente deplorabile,
dar ºi de propagandã, care nu ne lasã sã înþelegem exact
lecþiile care ar trebui trase din aceastã epocã.

Aceasta este premiza de la care pleacã un articol scris
pe blogul de profil Historice.ro. Cele trei mari mituri ale
din „propaganda aboliþionistã” sunt vina românilor pentru
robia romã, arbitrarul absolut al acestei practici, care
permitea fapte inumane, cum ar fi violarea roabelor, ºi
despãrþirea familiilor, într-un mod similar cu practicile care
se foloseau pentru animale.

În primul rând, autorul aminteºte cã robii au venit de la
sud de Dunãre, prin vânzarea acestora cãtre mãnãstiri din
Þãrile Române. Romii aveau deja acest statut în Imperiul
Bizantin, acesta fiind pur ºi simplu asemuit în spaþiul
românesc, din cauza similaritãþii juridice care existau la
acea vreme. Robia vine în secolul al XIV-lea, dar imaginea
negativã provine din secolul anterior, când romii erau
denumiþi „athinganous” de greci, însemnând de neatins.
De la acest cuvânt provine ºi denumirea de „þigan”. În alte
limbi, formarea vine pe o altã filierã, de la cuvinte
asemãnãtoare denumirii de „egiptean”, deoarece aºa se
prezentaserã romii când ajunseserã, spre exemplu, în
Peninsula Ibericã sau în arhipelagul britanic.

În al doilea rând, articolul aminteºte cã legea feudalã,
dar ºi schimbãrile din timpul regimului fanariot, prevãd
pedepse substanþiale pentru omorârea sau violenþa
(excesivã) împotriva romilor

PARE a fi o nuntã mare, în stil
tradiþional. Mâncare ºi bãuturã e din
belºug, iar casa rãsunã de muzicã.
Rudele se înghesuie sã-l felicite pe
timidul mire ºi pe fericita lui mireasã.
Deºi nu e o nuntã, ci doar o petrecere de
logodnã þinutã în seara dinaintea nunþii,
au venit peste 600 de oaspeþi. Iatã
familia mirelui oferindu-le viitorilor
cuscri preþul de mireasã. Mâine, mirele,
împreunã cu familia sa, duce mireasa la
casa lui, unde va avea loc o altã
petrecere, adevãrata nuntã.

Toate rudele proaspãtului cuplu
vorbesc romani, o limbã consideratã
strãinã în orice þarã. Aceastã limbã, cu
multele ei dialecte, precum ºi
numeroasele tradiþii strãvechi ºi
obiceiuri de nuntã sunt moºtenirea unui
popor rãspândit pe tot globul, popor care
nu are un teritoriu naþional ºi nici un
guvern propriu. Despre cine este vorba?
Despre rromi*.

Cine sunt rromii?

Dacã ar fi sã cãutãm originile
lingvistice, culturale ºi genetice ale
rromilor, am ajunge în nordul Indiei, cu
circa 1 000 de ani în urmã. În afara
elementelor împrumutate în ultimul timp,
limba lor este fãrã îndoialã de origine

indianã. Nu se ºtie prea bine de ce au
pãrãsit rromii Asia. Unii erudiþi sunt de
pãrere cã strãmoºii lor, artizani ºi artiºti,
au însoþit trupe de soldaþi care, în urma
unor conflicte militare, ºi-au pãrãsit
patria. În orice caz, rromii au ajuns în
Europa înainte de anul 1300 e.n., dupã ce
au trecut prin Persia ºi Turcia.

Satul Mãguri, din imediata
apropiere a Lugojului, populat
de etnici romi, are o istorie
aparte. Aici, aproape fiecare casã
are cel puþin un muzicant de
falã. Tarafurile de la Mã-guri au
fost ºi rãmân printre cele mai
apreciate din Banat. Mai mult
decât atât, oamenii de aici
prezintã cu mândrie adevãratele
tradiþii ale ro-mi-lor, cântecele ºi
portul þigãneºti autentice. Iar
asta nu o fac doar vestiþii lãutari,
ci ºi copiii, mândri de
moº-tenirea lor culturalã.

La Mãguri se desfãºoarã, din
anul 1997, unicul festival din
þarã adresat copiilor de etnie
rromã. Intitulat ”Ruga copiilor
rromi”, festivalul a aniversat
ediþia a XX-a, anul trecut.
Co-piii rromi prezintã momente

de muzicã, dansuri ºi tradiþii,
poartã straiele specifice ºi recitã
poezii în limba romani.

”Celebrul taraf Oaie”

La mijlocul anilor 90, la

galeria Pro Arte îºi expunea
picturile o artistã din Elveþia –
Kira Weber. Ea însãºi de etnie
rromã, a avut inspiraþia sã aducã
la vernisaj, pentru momentele
muzicale, ”celebrul taraf Oaie”

(exact aºa l-a prezentat) din
Mãguri. A-su-pra ”dinastiei”
?tefan, cu-nos-cutã mai mult
dupã porecla ”Oaie”, meritã sã
zãbovim un pic. Este una dintre
cele mai cunoscute familii de
mu-zicanþi mãgureni. De cel
puþin ºase generaþii, membri
familiei ªtefan s-au afirmat la
clarinet, ”saxafon” sau
”torogoatã”. Ionel ªtefan, capul
familiei, spunea cu câþi-va ani în
urmã cã ”strãbunicul meu a fost
muzicant ºi bunicul la fel. Tata,
eu, fiul meu ºi ne-potul i-am
urmat. La noi în familie au fost
numai suflãtori, iar profesorul
meu a fost bunicul. La vârsta de
12 ani am început activitatea. M-
a luat tata la Casa de Culturã, la
Ansamblul Timiºul. El a fost un
foarte bun taragotist.

Mãguri, satul muzicanþilor romi,
fenomen cultural unic în þarã

Procurorii care se ocupã de un caz de
tentativã de omor, încurcaþi de „judecata
þigãneascã“. De ce bãrbatul care a înjunghiat
e liber, iar mincinosul în arest

Procurorii din
cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul
Prahova care se ocupã
de ancheta în cazul de
tentativã de omor
petrecutã în clubul
DaMask din Ploieºti
au fost încurcaþi de
”judecata þigãneascã”.
Cel care a minþit
anchetatorii ºi ºi-a luat
fapta asupra lui, deºi avea doar o vinã moralã, a fost arestat, iar
agresorul, adicã cel care a înjunghiat un tânãr de 21 de ani, este
în libertate. Vasile Gheorghe, principalul suspect de tentativã de
omor în cazul DaMAsk a fost plasat în control judiciar printr-o
decizie definitivã a Curþii de Apel Ploieºti. Bãrbatul fusese însã
arestat preventiv, pe fond, de Tribunalul Prahova la solicitarea
procurorilor. Agresorul nu mai are voie sã intre în cluburi.

Romii — o mie de ani de bucurii ºi tristeþi



Romii din Romania trebuie sa se
organizeze asa cum au facut-o negrii
din Statele Unite

Romii din Romania vor trebui sa se organizeze
mai bine din punct de vedere politic, asa cumau facut-
o negrii din Statele Unite, pentru a pune capat
discriminarilor la care sunt supusi’’, a declarat
ambasadorul american din Romania,Mark Gitentein.
La final demandat,MarkGitentein a afirmat ca situatia
romilor este foarte descurajatoare si ca aceasta este
una dintre cele mai mari provocari, careia Romania
trebuie sa ii faca fata. Ambasadorul a mai precizat ca
desi au fost facute progrese in privinta scolariza rii,
romii continua sa fie discriminat i. Conformdatelor
recensamantului, Romania ar avea 620.000 de romi,
insa datele neoficiale, vehiculate de organizat iile
neguvernamentale fac referire la douamilioane de
romi.

Mãrturii despre deportarea þiganilor în
Transnistria. Ce a fãcut o familie de
romi când a auzit cã va fi
împroprietãritã cu pãmânt la Bug

Peste 25.000 de romi au fost deportaþi în
Transnistria în anul 1942, din ordinul mareºalului
Antonescu. Mai mult de jumãtate dintre ei au murit
acolo. În anul 1942, Guvernul Antonescu a decis
deportarea a aproximativ 25.000 de romi în
Transnistria. Mulþi dintre ei au murit acolo în perioada
1942-1944. Anterior deportãrii, acelaºi mareºal Ion
Antonescu a ordonat efectuarea unui recensãmânt în
rândul romilor, efectuat de Jandarmerie ºi Poliþie în
întreaga þarã, la 25 mai 1942 dupã ce, iniþial,
operaþiunea fusese planificatã pentru 31 mai.
Recensãmântul a urmãrit stabilirea persoanelor care
intrau în categoria romilor “problemã”. Au fost
înregistraþi, împreunã cu familiile lor: romii nomazi
ºi, dintre romii stabili (sedentari), aceia care suferiserã
condamnãri, recidiviºtii ºi cei fãrã mijloace de
existenþã sau fãrã ocupaþie precisã din care sã poatã
trãi. Au fost trecute pe liste, în total, 40.909 persoane:
9.471 de romi nomazi ºi 31.438 de romi stabili.
Conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne din
17 mai 1942, romii specificaþi în liste nu mai puteau
sã se deplaseze în afara judeþului în care au fost
recenzaþi ºi urmau sã fie þinuþi în strictã evidenþã de

organele de ordine.

Pe scurt
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Douã femei de cetãþenie
romã cerºesc pe marginea
unui drum din Canada. Ceea
ce le diferenþiazã pe aceste
femei de ceilalþi oameni ce
încearcã sã supravieþuiascã pe
strãzile din Toronto este
modul în care cerºesc - afirmã
cã sunt refugiaþi, scrie
CityNews, care aratã ca mulþi
romi se identificã ca fiind
refugiaþi sirieni sau bosniaci.
Jurnaliºtii canadieni au aflat
de fapt cã unii cerºetori vin
din România ºi scriu cã
aceºtia sunt persecutaþi acasã. 

Anul trecut, aproximativ
900 de solicitanþi ai
ajutoarelor pentru refugiaþi
din diferite þãri au folosit, pe

noapte, paturile adãposturilor
de urgenþã ale oraºului. Anul
acesta, numãrul a crescut la
aproximativ 2.000 refugiaþi
pe noapte-adicã 33% din
populaþia adãpostului. 

”Am vorbit cu douã femei
care cerºeau de-a lungul
strãzii Lakeshore Road, lângã
Etobicoke. ?ineau în mânã
semne pe care scria cã au trei
copii, susþineau cã sunt acolo
de trei luni ºi ca sunt
refugiaþi. În urmãtoarea zi,
am vizitat-o din nou pe
femeia cu care am vorbit cu o
zi înainte. De data asta, când
am întrebat-o de unde este, a
recunoscut cã e din România.
Am întrebat-o dacã este de

etnie roma, a dat din cap ºi a
spus “Yes. roma, gypsy.”,

povesteºte jurnalistul de la
CityNews.

Un amplu articol turistic despre Cluj a
apãrut recent într-o publicaþie spaniolã.
Cheile Turzii ºi palatele romilor din
Huedin se numãrãr printre obiectivele de
vizitat în judeþ.

“În inima Transilvaniei este situat
Cluj-Napoca, al doilea cel mai mare oraº
din România din punct de vedere
demografic. Este o destinaþie low cost ºi
pentru care nu e nevoie de pregãtire
amãnunþitã. Localitatea este polul
economic al Regiunii Nord-Vest,
numeroase companii de IT&C având
birouri aici, dar ºi foarte mulþi studenþi din
toatã lumea au ales sã studieze aici.

Înainte sã ajungi aici trebuie sã ºtii cã
românii sunt popor latin, foarte multe
cuvinte fiind asemãnãtoare cu cele din
limba spaniolã. Te va surprinde sã afli cã
þara are una din cele mai reduse rate de
criminalitate din Europa. Românii te vor
primi cu braþele deschise, le place sã facã
conversaþie ºi se prea poate sã te invite la
ei acasã la o super petrecere”, aºa începe
articolul publicat în lavanguardia.com.

“Ce sã vizitezi? Piaþa Unirii ºi Biserica
Sfântul Mihail, malurile Someºului,

Catedrala Mitropolitanã, Muzeul
Etnografic sau Opera Românã sunt câteva
dintre recomandãrile publicaþiei
internaþionale. Pentru cei ce vor sã viziteze

judeþul, Cheile Turzii ºi palatele romilor
din Huedin se aflã pe listã. Vrei sã te
aventurezi ceva mai departe? La trei ore de
Cluj se aflã Castelul lui Dracula”.

Cerºetori romi în Canada spun cã sunt refugiaþi din Siria sau Bosnia, deºi au venit din România

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.

Prezenþi la eveniment au fost ºi Ilie
Dincã, secretar de stat în cadrul CNCD,
primarul municipiului Fãgãraº,
Gheorghe Sucaciu, Rica Marius,
administratorul municipiului Fãgãraº,
dar ºi alþi ºefi de servicii ºi
departamente din cadrul Primãriei
Fãgãraº ºi nu numai.

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

Carte poºtalã din Spania.
“Cluj, o cãlãtorie în inima
Transilvaniei”, cu oprire la
palatele romilor din Huedin
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Campanie pentru integrarea în ºcolile de
medicinã a romilor: “Copiii romi viseazã ce-i
lãsãm noi sã viseze”

Nu-i acceptãm ca
fiind egali cu noi, nu le
încredinþãm instru-
mentele de creºtere
socialã pe care le avem
noi, ºi nu le acordãm
încredere. Toate astea
pentru cã aºa am fost
învãþaþi. Ei sunt tinerii
ºi copiii romi cãrora cei
mai mulþi dintre români le prevãd un viitor sumbru. “Statistic,
marginalizarea cu care romii ºi-au început cariera în România s-a
conservat”, a precizat Mircea Toma, preºedintele Active Watch la
conferinþa de lansare a unui proiecte de sprijinire a profesioniºtilor
romi. Cercul vicios al discriminãrii Rezultatul discriminãrilor îl
reprezintã stigmatul ºi neintegrarea socialã. “Stresul confruntãrii
cu majoritatea e atât de mare încât te face sã nu vrei sã ieºi în lume,
sã te simþi mai bine printre ai tãi”, explicã psihologul ºi
psihoterapeutul Mugur Ciumãgeanu. Lipsa accesului la locuri de
muncã duce la sãrãcie, iar sãrãcia scade considerabil ºansele ca
tinerii ºi copiii romi sã evolueze, ieºind din cercul vicios al
discriminãrii. “95% din populaþia de etnie romã din România este
sãracã. Dintre aceºtia 20% trãiesc sub limita de supravieþuire, la
nivel de venit”, precizeazã Mircea Toma.

În Bucureºti, anul acesta,
cele mai multe locuri pentru
romi au fost acordate la
urmãtoarele universitãþi:

Universitatea Politehnicã
– 8 locuri la licenþã, 4 la

masterat ºi 5 la doctorat;
Universitatea de ªtiinþe

Agronimice ºi Medicinã
Veterinarã

– 5 locuri la licenþã, 5 la
masterat ºi 2 la doctorat;

ªcoala Naþionalã de Studii
Politice ºi Administrative

– 10 locuri la licenþã, 5 la
masterat ºi 2 la doctorat;

Universitatea din Bucureºti
– 61 de locuri la licenþã ºi

28 la masterat;
Principalele elemente de

noutate spre deosebire de anii
precedenþi sunt pe deoparte
acordarea în acest an
universitar, în anul universitar

2017 – 2018 al unui numãr de
62 de locuri la doctorat pentru
tinerii romi, faþã de anul
trecut,&nbsp;numãrul total de
locuri atât în sistemul
universitar cât ºi în cel
postuniversitar, aici mã refer la
masterat ºi la doctorat
depãºeºte numãrul alocat anul
trecut, cu peste 300 de locuri,
ceea ce înseamnã cã este un
fapt extrem de important. Am
demarat o serie de activitãþi de
informare ºi pentru elevii
claselor a XII-a, elevi care
urmeazã sã susþinã
bacalaureatul în vederea
consilierii lor ºi oferirea unor
informaþii extrem de
importante în ceea ce priveºte
admiterea lor dupã examenul
de bacalaureat pe locurile
speciale alocate studenþilor
romi în universitãþi.

In  data de 20 aprilie, la sediul Partidei
Romilor „Pro-Europa” Prahova, s-a
desfasurat concursul judetean
”Diversitatea”- O sansa in plus pentru
viitor, anul scolar 2017-2018. Acest
concurs are un specific intercultural. Au
participat, la faza judeteana, urmatoarele
scoli gimnaziale din judetul Prahova:
Scoala Gimnaziala Varbila, Comuna
Iordacheanu, Scoala Gimnaziala Traian
Savulescu – Comuna Izvoarele, Scoala
Gimnaziala Dumbravesti, Scoala
Gimnaziala Mihai Viteazul Boldesti-
Scaeni, Scoala Gimnaziala Sat Ciupelnita,
Comuna Dumbrava. Echipele au fost
formate din sase persoane (cinci elevi si
un instructor, cadru didactic sau mediator
scolar,). Jurizarea se va face intre 4-12
Mai 2018, la nivelul Ministerului
Educatiei Nationale, iar rezultatele vor fi
transmise Inspectoratului Scolar Judetean
Prahova, in perioada 12-15 Mai 2018.

Potrivit organizatorilor, Asociaþia
Divers, concursul Naþional pentru Elevi

„Diversitatea – O ªansã în plus pentru
viitor”, a fost o provocare adresatã
elevilor din toatã þara care au fost rugaþi sã
formeze echipe de câte 5 elevi formate din
fete ºi bãieþi iar cel puþin un membru al
echipei sã aparþinã unei alte etnii decât cea
majoritarã. Concurenþii au realizat o probã

creativ-artisticã care trebuie sã reflecte
viziunea elevilor despre diversitate care
va fi prezentata pe plan local în cadrul
unui mic spectacol ºi va fi filmat. Filmul
va participa la o preselecþie la care juriul
va selecta participanþii la faza naþionalã a
concursului.

Concursul judeþean ”Diversitatea”,
desfãºurat la Ploieºti

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.

În data de 13
mai 2017 douã
r e p r e z e n t a n t e
APADOR-CH au
vizitat comuna
Racoº (70 de km
nord de Braºov,
judeþul Braºov)
pentru a vorbi cu
mai mulþi
cetãþeni de etnie
romã care susþin
cã sunt abuzaþi în
mod repetat de
poliþia din
localitate.

Comunitatea de romi din Racoº – care cuprinde peste
1.200 de persoane, dupã declaraþiile pastorului penticostal din
localitate, Ioan Dudaº – trãieºte din cules de fructe de pãdure
sau din munci cu ziua, prestate la diverse ferme din zonã, la
fân, la coasã, la cartofi. Conform declaraþiilor lor, romii au o
înþelegere cu cei de la ocolul silvic ca sã adune lemnele cãzute
din pãdure, însã ei spun cã înþelegerea este deseori nesocotitã
de poliþiºti, care atunci când îi prind cã ies cu lemnele din
pãdure le aplicã amenzi sau îi bat. De multe ori, spun romii,
primesc ºi amenzi ºi bãtaie.

Raport APADOR-CH privind abuzuri ale
poliþiei din Racoº, judeþul Braºov, asupra
cetãþenilor de etnie romã

Numãrul locurilor speciale pentru
studenþii romi în continuã creºtere

“Copiii rãtãciþi” ai Partidei
Romilor s-au reunit sub
Nicolae Pãun

Ultima trãsnaie a regelui Dorin Cioabã -
Jocurile Olimpice ale romilor

Regele internaþional Dorin Cioabã a anunþat cã romii
au decis sã îºi organizeze, peste un an de zile, propria
Olimpiadã internaþionalã în speranþa cã aºa vor fi primiþi
la Jocurile Olimpice în calitate de naþiune fãrã
teritoriuAzi începem Congresul internaþional la Sibiu.
Mâine, toþi participanþii la congres vom aprinde o torþã,
prima torþã olimpicã care va pleca de aici. Am hotãrât la
congres sã înfiinþãm Olimpiada romilor internaþionalã.
Prima olimpiadã va fi într-un an de zile în una din þãrile
care hotãrãsc. Acum va pleca flacãra de aici, va parcurge
un an de zile, în toate þãrile. Dupã aceea, fiecare þarã îºi va
trimite candidaþii. Organizãm olimpiada pentru cã aºa ne-
am dat seama cã altfel nu ne putem promova, nu putem
sã ajungem aºa acolo ºi poate prin asta sã se ia o decizie
ºi de Comitetul Olimpic sã ne primeascã cumva ca ºi
naþiune fãrã teritoriu, cã mai sunt câteva cazuri din astea”,
a explicat Dorin Cioabã.

Nicolae Pãun a primit o
gurã de oxigen din partea
Federaþiei Democraticã a
Romilor (FeDeR) ºi Pakiv.
FeDeR ºi-a pus trei membri în
Consiliul Director al Partidei
Romilor, iar unul de la Pakiv.

Însã, Nicolae Pãun a fost ales
în fruntea Comitetului
Director. Dar cine sunt cei
patru care i s-au alãturat lui
Nicolae Pãun: Gelu Duminicã,
Nicoleta Biþu, Delia Grigore ºi
Gruia Bumbu. 



Cum exterminã Vladimir Putin
cartierele de romi din Rusia

Strategia nemiloasã pe care o aplicã liderul
de la Kremlin nu lasã loc de negocieri

Liderul de la Kremlin este de neclintit. Vladimir
Putin a ordonat evacuarea celui mai mare cartier de
romi din Rusia, în ciuda protestelor acestora.

Romii s-au folosit de diferite lucruri, printre care
ºi cruci sau alte obiecte de cult pentru a-i opri pe
poliþiºti, însã aceºtia au fost de neclintit. Imaginile din
galerie sunt grãitoare.

Il Giornale: Roma devine
capitala romilor

Invadatã de tabere, Roma devine astfel capitala
romilor. Numãrul total al acestora ar fi de aproximativ
7.000, cifrã la care trebuie adãugate zeci de aºezãri
ilegale, potrivit Il Giornale, citat de Rador. 

Aceste grupuri etnice au patru tipuri de locuinþe:
taberele legale, centrele de primire, taberele ilegale ºi
proprietãþi ocupate. Pe scurt, o reþea organizatã, care
le-a permis romilor sã se stabileascã într-un mod bine
organizat în tot oraºul. 

Dupã cum aratã ziarul ‘’Il Tempo’’, Proiectul de
Integrare a Romilor, promovat de primarul roman
Virginia Raggi, nu a fost nici mãcar început, iar
condiþiile de viaþã din tabere s-au înrãutãþit. Între
timp, cheltuielile continuã sã împovãreze
administraþia capitolinã. 

Potrivit aceleiaºi publicaþii, în perioada cuprinsã
între anii 2012 ºi 2017, primãria din Roma ar fi
cheltuit peste 8 milioane de euro pentru plata

utilitãþilor ºi serviciilor din „satele solidaritãþii“.

Pe scurt
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Doi romi au devenit faimoºi dupã
ce au cântat în metroul din Paris mai
multe melodii celebre din România.
Oamenilor din jur nu le-a venit sã
creadã când i-au auzit pe cei doi
soþi.Doi romi au cântat în metroul de
la Paris melodii celebre ale unor
trupe de hip-hop româneºti, printre
care B.U.G. Mafia sau La Familia.
Pasagerii au zâmbit, semn cã le-a
plãcut prestaþia celor doi romi. Clipul
video a devenit viral.

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.

Cine sunt strãmoºii romilor?

Romii din Europa sunt descendenþii unei
caste inferioare din India, care ºi-a început
migraþia în urmã cu 1.400 de ani, susþine un
studiu genetic, citat de The
Telegraph.Originea romilor era cunoscutã,
vocabularul lor conþinând multe cuvinte din
sanscritã, însã un nou studiu, realizat de
cercetãtori indieni ºi estoni, printre care ºi Dr.
Toomas Kivisild de la Universitatea
Cambridge, a adus profunzime teoriei.
Studiul a examinat cromozomii Y din ADN-ul
romilor ºi l-a comparat cu cel al oamenilor din
India. 10.000 de mostre au fost comparate, iar
rezultatul susþine cã romii se trag dintr-o
comunitate anticã de indieni, provenind din
clasa inferioarã a societãþii ºi care erau adesea
victime ale persecutãrii ºi discriminãrii, având
cele mai de jos slujbe. Exodul a început din
Punjab, odatã cu un rãzboi purtat de casta lor
pentru emancipare. Romii au fost împinºi
apoi cãtre Africa de Nord ºi Europa, dupã ce
au început sã fie persecutaþi de islamiºti.

Anul trecut, guvernul francez a
starnit polemici atunci cand a decis sa
deporteze cateva zeci de rromi in
Romania, in ciuda drepturilor acestora
de a calatori liber in UE, isi incepe
Business Insider argumentatia in
sprijinul ideii ca Europa si-a gasit un
dusman comun in rromi.

Decizia a fost condamnata de
Amnesty International, fiind calificata
drept un act xenofob, continua  Totusi,
s-a intamplat ceva ciudat atunci, mai
scrie publicatia, presedintele u
intelegand actiunile Frantei. Mai mult,
chiar s-a oferit sa ajute.

Pozitia acestuia a semnalat ceva:
rromii si tiganii nomazi, in general,
dupa cum se exprima publicatia, au
devenit un dusman comun pentru
Europa.

Iar asta se confirma in continuare.

New York Times scrie ca revolte ce
tintesc rromii cuprind Bulgaria,
raspandindu-se in 20 de orase. Politia
pazeste intrarile in satele in care
locuiesc rromi, iar guvernul bulgar a dat
ordin ca oricine incita la ura rasiala sa
fie arestat. Peste 125 de persoane au
fost arestate numai in weekend.

Insa acesta nu este un incident izolat
sau o actiune singulara impotriva
rromilor. Cei cu convingeri de dreapta
si-au inceput propria tirada impotriva
rromilor in Cehia inca de acum cateva
saptamani. Spiegel Online scrie ca
grupuri de neo-nazisti s-au deplasat
recent catre districtul nordic
Sluknovsky vybzek din Boemia pentru
a se confrunta cu rromii. Au urmat
ciocniri sangeroase. Casele rromilor au
fost atacate cu cocteiluri Molotov, chiar
daca in interior se aflau copii.

Cum au ajuns doi romi sã fie vedetele
Parisului

Business Insider: Europa a gãsit un
duºman comun în rromii nomazi

Un obicei al unei
comunitãþi rome din Bulgaria
este subiectul unui documentar
Deutsche Welle. Este vorba de
Târgul de Mirese care se þine la
sfârºitul verii în parcarea
mãnãstirii Bachkovo, din
Munþii Rodopi.r fi frumos sã
pot ieºi ca alte fete, dar în
obiceiurile Kalaidzhi nu permit
asta“, spune Maria, una dintre
personajele reportajului fãcut
de jurnaliºtii de la Deutsche
Welle în Bulgaria, la Târgul de
Mirese din Bulgaria. Ea are 21
de ani ºi, pentru ea, târgul este
singurul loc unde poate întâlni

bãieþi. Pãrinþii nu-i permit sã
aibã întâlniri de teamã cã-ºi va
pierde virginitatea ºi niciun
bãrbat din comunitate nu o va
mai lua de nevastã. Kalaidzhi
este o comunitate romã din
Bulgaria, cu reguli extrem de
stricte. Nu permite niciunui
tânãr, bãiat sau fatã, sã se
cãsãtoreascã cu cineva din
afara comunitãþii. „Pãrinþii
decid cum îºi trãieºte Maria
viaþa. Mai târziu, cel ce ia
aceste decizii este soþul ei“,
aratã reporterii DW. Maria
spune cã fetele Kalaidzhi vor
sã fie moderne, dar nu pot.

Dacã ar merge la discotecã fãrã
permisiunea pãrinþilor ºi s-ar
întoarce acasã la 2 sau 3

noaptea ar avea reale
probleme. Ar fi, probabil,
alungatã de casã.

Cu cât se cumpãrã o mireasã în Bulgaria, la târg. Documentarul rãvãºitor realizat de Deutsche Welle
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Cam 6 milioane de lei,
adicãtelea cam 1.4 milioane
euro. Atât a plãtit în ultimii 6
ani cãtre statul român, sub

formã de impozite, CAS si
CASS, Fundaþia Agenþia de
Dezvoltare Comunitarã
„Împreunã“. Fãrã întârzieri,

fãrã somaþii, fãrã executãri
silite. Suficient de mulþi bani.
Peste 90% din banii
gestionaþi de noi nu sunt din
România. Sunt de la guverne
ºi fundaþii strãine, organizaþii
ale Naþiunilor Unite, Comisia
Europeanã ºi chiar ºi de la
Soros. Noi am adus, ºi
aducem, bani în þarã pentru a
ajuta statul român.  Am plãtit
la bugetul de stat mult mai
mulþi bani decât o tonã de
firme de apartament care
câºtigã contracte cu statul.
Ne-am plãtit taxele, lunã de

lunã, conºtienþi fiind cã ele
ajutã la plata ajutoarelor
sociale, la asigurarea
asistenþei medicale sau a
programelor de dezvoltare
din zonele dezavantajate. Am
adus bani în bugetul þãrii, am
oferit sute de locuri de
muncã, am creat nenumãrate
acþiuni care au contribuit la
dezvoltarea unor localitãþi,
am instruit în meserii
solicitate pe piaþa muncii sute
de oameni ºi am sprijinit alte
câteva mii sã se batã cu
limitele lor.

Problema rromilor este greu de
rezolvat si destul de profunda, iar
manifestatiile precum cele de la Piata
Victoriei, de miercuri, reprezinta “mici
convulsii”, care nu au efervescenta. In
plus, infractiunile nu au etnie, deci este
gresit a cataloga rromii drept infractori,
crede deputatu

Acesta mai spune ca nici romanii si
nici rromii nu au traditia manifestatiilor
si ca tiganii nu sunt handicapati sau rasa
inferioara, afirmand insa ca cei de 25-30
de ani, care nu au educatie si loc de
munca, sunt aproape irecuperabili.

“Problema rromilor e mult mai
complexa decat ce s-a intamplat ieri
(miercuri - n.red.) la Piata Victoriei.
Acolo sunt mici convulsii care n-au o
semnificatie anume. Problema rromilor e
mult mai greu de rezolvat si destul de
profunda. Si nu numai la noi in tara, e o
problema europeana, dar nu are nicio
legatura cu manifestatia de ieri.

Probabil ca exista niste frustari ale
unora care incearca sa ridice prin iesirea
in strada niste probleme pe care probabil
le au. Nu s-a dus nimeni sa-i intrebe ce se

intampla, nici n-au facut o petitie catre
Guvern sa inteleaga cineva care a fost
cauza. Deci sunt lucruri nu stiu cat de
spontane sau nu, dar care n-au
efervescenta”, a declarat Madalin Voicu,
pentru Ziare.com.

Acesta considera ca atat romanii cat si
rromii nu au traditia manifestatiilor si ca
trebuie “sa fie mult mai serios tot
angrenajul asta, cand faci o manifestatie,
pentru ca si numarul impresioneaza, nu
doar mesajul”.

MMããddããll iinn     VVoo iiccuu :: Þiganii sunt
mai mult gãinari, infracþiunile
mari le fac majoritarii

SC APAVIL SA a desfãºurat
ºi în ultima perioadã o activitate
intensã în municipiul Râmnicu
Vâlcea, în colaborare cu
autoritãþile locale.

LUCRÃRI DE
AMENAJARE ATERENULUI.
S-au executat lucrãri de
amenajare teren prin
betonare/asfaltare pe strada
ªtirbei Vodã.

AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe
strada Danil Ionescu intersecþie
cu Calea lui Traian.

POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor, bd.
Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNC-
TUALE. 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-a executat branºament
apã potabilã pe strada Constantin
Dãlban nr. 12, urmând sã se
continue cu amenajare terenului;

– Au fost executate 2
racorduri noi de canalizare
menajerã pe Calea lui Traian, Bl.
L, sc. F ºi D;

– 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-a
intervenit pentru desfundarea,
curãþarea ºi spãlarea mecanizatã
a reþelelor de canalizare menajerã
la urmãtoarele adrese: str.
Rapsodiei – Bl. H1, sc. C; str.
Sacerdoþeanu – nr. 73-74; str.
Ostroveni – Bl. A14, sc. A, B.

Zeci de cazuri de rujeolã confirmate în
comunitãþile de romi din Buzãu

Noi cazuri de rujeolã apar zilnic în Buzãu. Medicii
epidemiologi sunt în alertã încã de la începutul anului, de
atunci fiind depistate 48 de cazuri de rujeolã, majoritatea
confirmate, în comunitãþile de romi din judeþ.
Îmbolnãvirile au apãrut la persoane care nu s-au vaccinat
deloc. Institutul Naþional de Sãnãtate Publicã a prezentat
o ultimã situaþie cu cazurile de rujeolã nou apãrute în
þarã, în perioada 09 – 13 aprilie 2018.  În acest interval
au fost raportate 199 de cazuri nou confirmate, în
Bucureºti ºi în 19 judeþe ale tarii, printre care si Buzãul.
Cazurile confirmate recent provin din comunitãþile de
romi din judeþ, iar îmbolnãvirile au apãrut la persoane
care nu s-au vaccinat deloc. În municipiul Buzãu, cele
mai multe cazuri s-au inregistrat în cartierul Simileasca.
Pentru cã existã riscul apariþiei unei epidemii de rujeolã,
autoritãþile sanitare buzoiene au decis sã restricþioneze
accesul vizitatorile în spitale. Existã însã ºi secþii unde
accesul este total interzis. Potrivit specialiºtilor, rujeola
sau pojarul poate duce la complicaþii grave cum ar fi
encefalitã, pneumonia sau infecþii ale urechii. Vaccinul
împotriva rujeolei protejeazã insa copiii împotriva
acestei boli.  În România, imunizarea a fost introdusã în
1979, insa doar 9 din 10 parinþi îºi vaccineazã copiii. In
prezent, copiilor se administreazã trei doze de ser: la
nouã luni, la un an ºi la cinci ani.

Ce facem noi pentru România!

Cum a reuºit o familie de romi sã
locuiascã ilegal 17 ani într-un
apartament al statului fãrã sã plãteascã
chirie. „Ce sã explic!? A fost
debandadã generalã“

Primãria Timiºoara a reuºit dupã doi ani de
procese sã evacueze o familie de romi care ocupa fãrã
niciun drept un apartament al statului administrat de
municipalitate. Un proces prin care romii au dat în
judecatã primãria pentru a cere despãgubiri scoate la
ivealã faptul cã apartamentul a fost ocupat abuziv de
familia de romi timp de 17 ani. Timiºoara, strada Ioan
Mihalache, numãrul 10. Aici, într-o clãdire istoricã cu
zeci de apartamente, unele proprietate privatã, statul
român deþine mai multe apartamente, administrate de
Primãria Timiºoara. În urmã cu câteva zile,
apartamentul cu numãrul 23, o locuinþã socialã în
suprafaþã de 50 de mp, i-a fost repartizat de primãrie
unei familii formate din trei fraþi (doi bãrbaþi ºi o
femeie) ºi tatãl acestora, un bãrbat în vârstã. Cazul
este unul social, Cazul este unul social.

Lucrãri ale  APAVIL în Râmnicu Vâlcea



Ghicitul in palma sau
chiromanþia

Se spune ca fiecare persoana se naste cu un
destin, iar viata este o calatorie. Nu trebuie sa fii
om de stiinta ca sa iti dai seama ca unele lucruri nu
pot fi explicate, insa nici nu poti ignora anumite
semne divine.

De-a lungul timpului, oamenii au incercat sa isi
ghiceasca viitorul, iar pentru a face acest lucru au
apelat la diferite practici.

Chiromantia sau ghicitul in palma este una
dintre cele mai vechi metode de divinatie din lume,
insa practicarea ei nu a fost niciodata atestata
istoric. De exemplu, in antichitate, exista doar
unele aluzii la aceasta metoda, in opera lui
Artemidor, “Pollux si Suidas”

Abu Bakr al-Razi, 860 - 923, a fost primul care
a publicat o lucrare despre aceasta metoda,
intitulata “Cunoasterea liniilor mainilor”, iar din
aceasta lucrare au inceput sa se inspire treptat si
europenii.

Mai tarziu, apar noi lucrari despre chiromantie,
in care se vorbeste despre trei linii fundamentale:
linia vietii, linia inimii si linia capului. In functie
de aceste linii, oamenii putea sa afle informatii
despre viata lor personala, despre evolutia lor

profesionala sau despre durata lor de viata.

Ghicit ºi

descântece

þigãneºti
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Zborul deasupra unui cuib de curci 
Când îþi este

lumea mai dragã, fãrã
sã conteze studiile
tale, statutul tãu social
ºi economic, religia
ta, sentimentele tale,
nimic din ceea ce tu
eºti de fapt, fãrã voia
sau controlul tãu, te
loveºte rasismul
concetãþenilor noºtri
pentru cã tu, deh, eºti
þigan ºi cã pentru interlocutorul tãu doar asta conteazã.

Cam aºa ar putea fi definitã, simplist, viaþa celor mai
mulþi romi din România. Nu existã un singur rom(ã) pe
care eu sã-l cunosc (ºi cunosc mulþi) care sã nu fi avut
mãcar o singurã experienþã negativã din cauza (nu
datoritã) etniei în care s-a nãscut în raport cu membrii
altor etnii din þara noastrã. Lucrurile acestea nu se vãd
nici la televizor ºi nici în ziare, dar sper sã aibã asupra
sufletelor un efect mai durabil decât efectul pe care l-au
avut, în societate, instituþiile în care am lucrat sau pe care
le-am condus.

Se joacã pe scena
Teatrului Naþional
Timiºoara
Un spectacol de teatru în care rolul principal

îl au romii. Dar nu în maniera obiºnuitã. Proiectul
ºi-a propus sã redefineascã nuanþele relaþiei
dintre majoritate ºi minoritatea romã

Proiectul Gypsies. Roma and Sinti in Europe
ºi-a propus sã abordeze prin intermediul teatrului
o serie de întrebãri pe care le ridicã societatea
europeanã a zilei de astãzi: „Cum se descriu
rromii pe ei înºiºi? Cum vãd societatea care
reprezintã majoritatea în þãrile în care trãiesc?
Care ar fi, în opinia lor, cheia pentru a convieþui
în armonie? Cum vãd ei Europa viitorului?”.

Teatrul Naþional din Timiºoara invitã publicul
în zilele de 11, 12 ºi 13 iunie, de la ora 19:00, la
Sala 2, la spectacolul Gypsies. Dupã ce a avut
numeroase reprezentaþii în Germania, la
Deutsches Theater Berlin ºi la Staatstheater
Braunschweig, spectacolul ajunge sã aibã trei
reprezentaþii în România.

Ipocriþii

Sunt jurnalist de aproape 28 de ani, dar de-a
lungul anilor mi-a fost din ce in ce mai sila sa fac
interviuri. Nu vreau sa generalizez, exista si multe
persoane publice placute, oneste, spirituale,
necontrafacute. Dar majoritatea bat campii cu
sabloane inecacioase, cu viclenii tipice, cu
raspunsuri jignitor de evazive sau de seci, de
previzibile.

In ultima vreme, vad tot mai multa lume care ia
atitudine si are constiinta civica in fundul gol. Cei
care ma cititi aici ma stiti prea bine, nu sunt deloc o
pudica si-o mironosita Traiesc intr-o schema
stresata, in care lumetul da pe-afara, nu mai poate,
nu i se mai arata, nu i se mai releva. Va rog insistent
sa-mi spuneti de ce e toata lumea cu curu-n sus.
Vreau sa stiu daca renteaza, fiindca ma gandesc
serios sa ma supar si eu, vreau doar sa inteleg pe
cine si de ce.Cand o vedeta de-a noastra e intrebata
ce uraste mai mult si mai mult in lumea asta, ea
sughite: „Minciuna si ipocrizia”. Scotociti in presa
si veti vedea ca nu bat campii. Ochii lor dati peste
cap infiereaza disimularile altora. Dar (aproape)
toate aceste vedete sunt, la randul lor, monumente
de ipocrizie  Daca indraznesti sa insinuezi ca aceste
personaje sunt primele suspecte pe lista prefacutilor,
ai sa le vezi explodand, ocarandu-te si detestandu-te.
Viata lor e perfecta, esti chior?!Dar cum astia sunt
sub ochii si blitzurile a sute de curiosi, eu
supravietuiesc si inghit ranjete politicoase, rujate,
dar reci ca o lama de cutit.

Am publicat zilele trecute un
material despre protestul þiganilor
din cartierul Dej Triaj, un articol
care a dat naºtere unui adevãrat

rãzboi, sute de comentarii, acuze,
laude ºi ameninþãri. Bineînþeles,
mi s-au solicitat ºi explicaþii, pe
care, chiar dacã nu mã simt

nevoitã sã le ofer, le-am expus în
textul de mai jos. Dacã sunteþi cu
adevãrat interesaþi, vã recomand
sã-l citiþi pânã la capãt. Dacã citiþi
doar primul paragraf, aºa cum
mulþi au fãcut ºi în cazul
editorialului de sãptãmâna trecutã,
mai bine închideþi pagina, dar vã
abþineþi de la comentarii.

Din startul locului vreau sã
dau asigurãri cã intenþia acelui
articol, unul în care mi-am expus
ºi impresiile personale, opinia
mea faþã de situaþie, nu a fost de
acuza o întreagã etnie de niºte
fapte, nu am fãcut-o ºi nu am vrut
nicio clipã sã generalizez sau sã
denigrez o întreagã etnie sau
comunitate pentru acþiunile ºi
faptele unui grup restrâns de
persoane.

Despre toleranþa ºi
intoleranþa mea, ca
persoanã

Mã consider ºi sunt
consideratã o persoanã tolerantã.
Printre amicii mei se aflã ºi
unguri, ºi þigani, poate ºi
homosexuali, unii dintre ei chiar
prieteni buni. Îi accept pe toþi, cu
bune ºi cu rele, ºi consider cã
fiecare este liber sã-ºi trãiascã
viaþa aºa cum crede de cuviinþã.
Atâta timp cât nu-mi afecteazã
negativ viaþa mea ºi activitatea.

Sunt de acord cu cãsãtoriile
persoanelor de acelaºi sex, chiar ºi
ca acestea sã adopte copii. Sunt de
acord cu instituþiile de învãþãmânt
în limba maternã, dacã asta îºi
doresc cei care le urmeazã.

Despre romii din Dej, despre toleranþã ºi miserupism

Proiectul care redefineºte relaþia
dintre romi ºi restul europenilor

150 de romi au fost
evacuaþi joi dimineaþã de
la Poissy, exact în locul în
care PSG va ridica noul
centru de pregãtire.

Ajunseserã în varã la
Poissy. Undeva foarte
aproape de intersecþia a
douã autostrãzi, A13 ºi
A14. Acolo îºi stabiliserã
tabãra 150 de romi. Nu era
locul potrivit. Terenul
fusese concesionat de
autoritãþi clubului PSG,
care va ridica exact în
aceastã zonã noul centru de antrenament ºi noua Academie pentru
juniori. 

Neymar, Cavani ºi celelalte stele pariziene vor pãrãsi Camp des
Loges, din Saint-Germain-en-Laye, ºi se vor pregãti la Poissy.

Pe 31 august, primãria localã le-a cerut sã se mute în 48 de ore, dar
unul dintre romi a dus cazul în justiþie, încercând sã obþinã o procedurã
de urgenþã la tribunalul administrativ pentru a suspenda hotãrârea.

Pe 27 septembrie, tribunalul a respins cererea. Iar azi, la 7:30
dimineaþa, 30 de poliþiºti i-au evacuat pe romi ºi le-au distrus barãcile.

Romii care ºi-au stabilit tabãra pe terenul lui Neymar
ºi Cavani. Decizia autoritãþilor franceze
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Centrul oraºului Coventry, din
Marea Britanie, a fost, sâmbãtã,
scena unei nunþi de þigani. Rebekah
Markham este mamã a trei copii ºi s-
a cãsãtorit cu Kevin Smith, dupã
doar un an de relaþie. Femeia a
întârziat aproximativ o orã la
ceremonie, iar când a ajuns a
coborât dintr-o limuzinã Hummer,
de culoare roz.

Rebekah a purtat o rochie de
culoare albã cu materialul acoperit
de cristale Zwarowski, în valoare de
6.000 de lire sterline ºi cântãrea
aproape 60 de kilograme. Douã flori
imense de cristal acopereau corsetul
ºi o parte a rochiei din zona ºoldului.
Pe cap purta o tiarã sclipitoare care
se potrivea cu cerceii ºi colierul.

Dupã ceremonia religioasã,
petrecerea a avut loc în
Birmingham, la Moseley Social
Club. Localul a fost colorat în roz ºi

argintiu ºi decorat cu peºti aurii ºi
pene roz.

Mirii au angajat un pitic, care

fugea în jurul meselor pe muzica
serialului de comedie Benny Hill.
De asemenea, s-au servit douã

torturi de câte 1 metru pãtrat fiecare
precum ºi o prãjiturã în formã de
pãpuºã Barbie.

Nuntã de romi în Anglia: Mireasa 
a avut o rochie de 60 de kilograme 

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.

SFEªENIC – 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.

HHOORROOSSCCOOPP    ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC

Peste o sutã de locuitori ai
comunei ªcheia s-au adunat
duminicã la prânz în faþa
primãriei, revoltaþi de
problemele create de câteva
familii de romi din localitate
ºi de lipsa de reacþie fermã a
poliþiºtilor aflaþi în slujba
comunei. Oamenii adunaþi la
primãrie s-au întâlnit cu
primarul ºi cu ºeful de post,
reproºându-le acestora faptul
cã dupã ani de zile de
violenþe, spargeri ºi furturi
produse în comunã, cei aflaþi

în slujba comunitãþii ridicã
neputincioºi din umeri ºi îi
lasã pe infractori, majoritatea
romi, sã-ºi facã nestingheriþi
de cap în continuare.
Reprezentanþii protestatarilor
au adunat o listã cu
semnãturi, care împreunã cu
cererile celor nemulþumiþi,
care au fost pãgubiþi în ultimii
ani în comunã, vor ajunge la
Autoritatea Teritorialã de
Ordine Publicã ºi pe masa
ºefilor Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Suceava.

Vasile Bãnescu, purtãtorul de cuvânt al
Patriarhiei Române a fãcut o serie de
declaraþii controversate în ceea ce priveºte
rolul etniei în apariþia sarcinilor la femei
minore. Citãm din declaraþii:

E un sofism foarte ieftin sã spui cã o
fatã de etnie romã sau o fatã care a fost
abuzatã sexual sau o fatã care a abandonat
ºcoala, care trãieºte fãrã pãrinþii ei, plecaþi
în strãinãtate ºi care, bineînþeles cã intrã
într-o derivã moralã, au ajuns în situaþia
nefericitã de a fi gravide din cauza lipsei
de educaþie sexualã .

Declaraþiile au stârnit o serie de reacþii
publice, inclusiv o plângere la Consiliul

Naþional pentru Combaterea discriminãrii
fãcutã de E-Romnja ºi Centrul Filia.
Totuºi, în declaraþii, dl Bãnescu este încã
prudent. Apãrãtorii sãi, însã, insistã asupra
“evidenþei” problemei ºi, prin urmare,
relevanþei spuselor purtãtorului de cuvânt.

Cât de rãspândit, însã, este fenomenul
maternitãþii minorelor la romi. Este destul
de greu de calculat la zi deoarece în mai
multe cercetãri statistice nu se colecteazã
etnia persoanelor, aceasta fiind
consideratã informaþie sensibilã. Din
fericire pentru scopurile noastre,
recensãmântul nu suferã de asemenea
corectitudine politicã.

În Muzeul Cetãþii ºi oraºului
Oradea a rãsunat, vineri, muzica
þigãneascã. Inedita asociere a fost
prilejuitã de vernisarea unei
expoziþii de fotografie a ªcolii Pro
Roma, din mijlocul comunitãþii de
romi din Tinca.

În aceastã ºcoalã primarã învaþã
numai copii de etnie romã, iar pozele
au fost realizate chiar de elevi ºi de
profesori, într-un proiect finanþat
prin programul “Bursa Talentelor” al
Fundaþiei Comunitare Oradea. “Am
dorit sã scoatem în evidenþã valorile,
cultura, tradiþiile comunitãþii din
Tinca”, a explicat directoarea ºcolii,
Daniela Tutoº, la vernisajul
expoziþiei. La eveniment au
participat ºi 20 de elevi ai ºcolii, care
s-au bucurat extrem de mult sã se
vadã pe ei ori cunoscuþi de-ai lor în
imaginile expuse.

“Este o ºcoalã în care învãþãm sã
iubim ºi iubim sã învãþãm. Orice
ºcoalã care se respectã se adapteazã
la copii ºi nu copiii se adapteazã la
ºcoalã. Noi am învãþat cã o ºcoalã
bunã este cea în care ºi profesorul
învaþã de la elevi”, a descris ºcoala
Nicu Gal, preºedintele Asociaþiei
People 2 People, ONG care

finanþeazã unitatea de învãþãmânt.  

“Sã creºteþi mari”

Copiii ºi profesorii deopotrivã au
învãþat cum sã facã poze de la
Remus Toderici, un apreciat fotograf
orãdean ºi fotoreporter al
cotidianului Criºana, iar apoi au luat
la pas cartierul þigãnesc în care
locuiesc. Au surprins cu aparatele de
fotografiat casele în care locuiesc,
uliþele pe care-ºi fac veacul, rudele
ori vecinii. În total, au realizat mii de
poze, însã doar 38 dintre ele,
considerate cele mai bune, au fost
expuse la Muzeul Cetãþii. Expoziþia
mai cuprinde zece fotografii fãcute,
tot în comunitatea de romi, de
Remus Toderici ºi alte douã de
fotograful amator Mãdãlina Frese.

22 (de ani). Atunci ºi acum

Fiul meu tocmai a împlinit 22 de ani.
În seria aniversãrilor unei vieþi, nu pare a
fi mare lucru. În sensul cã, evident, vîrsta
de 18 ani îºi avea conotaþiile ei; precum ºi
21, în varianta americanã. Pe cînd 22…

ªi, totuºi, pentru generaþia noastrã cel
puþin, cifra nu e lipsitã de semnificaþii. 22
decembrie 1989 e consideratã (desigur, cu
toate întrebãrile ºi controversele) ziua
victoriei Revoluþiei, dacã putem s o
numim aºa. Din perspectiva generaþiei
mele, studenþi pe atunci, care au ieºit, în
mare parte, în stradã, o s-o numesc aºa,
fãrã sã judec prea mult termenul – pentru
cã aºa am simþit-o. Aºa am simþit-o pe 21
decembrie, cînd am ieºit în Piaþa
Universitãþii, cu mai toþi colegii mei,
foarte casual, ca ºi cum ar fi fost ceva de la
sine înþeles. ªi cînd am fugit de acolo în
noapte, dupã ce soldaþii au început sã tragã
în jos, asta a fost.

Revoltã a oamenilor din ªcheia
împotriva romilor care le sparg
casele ºi a poliþiºtilor, care au scãpat
comuna de sub control

Elevi cu aparatul în gât: Romii din Tinca,
protagoniºtii unei expoziþii de fotografie

Sunt romii principala cauzã a fenomenului mamelor minore? Nu prea 



Cotlet þigãnesc

4 cotlete de porc
2 linguri ulei de floarea-soarelui
1 ceapa
1 lingura faina
3 linguri bulion
1 ardei
1/2 pahar vin alb
150 ml supa de carne
2 catei de usturoi
sare
piper
1/2 legatura patrunjel (optional)

Mod de preparare

Condimenteaza cotletele cu sare si piper, apoi
pune-le intr-o tava cu ulei, acopera cu folie de
aluminiu si lasa-le la cuptor pana cand sunt gata.

Intre timp, intr-o tigaie incapatoare pune o lingura
de ulei, caleste ceapa, usturoiul si ardeiul, presara o
lingura de faina si stinge cu supa si vin. Lasa
amestecul la foc mic, pana se evapora alcoolul,
adauga bulionul si omogenizeaza. Sosul obtinut il
adaugi peste cotletele deja preparate si mai lasi totul

la cuptor, circa 10 minute.

Sã halim bine
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Etnicii romi care au domiciliul sau
rezidenþa în municipiul Piatra-Neamþ, în
cartierul Speranþa, vor fi mutaþi în cartierul
Vãleni II, în locuinþe container preluate de
la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
Neamþ.

Este vorba despre 24 de familii care
vor fi relocate din Cartierul Speranþa unde
locuiesc deocamdatã; cine nu îndeplineºte
condiþiile pentru a primi o locuinþã socialã
în Vãleni, va fi evacuat iar halele din
cartierul Speranþa vor fi demolate ºi
ulterior igienizate.

Se estimeazã cã aproape 121 de familii
trãiesc ilegal în Speranþa.

“Au avut prioritate cazurile sociale,
familiile monoparentale cu mai mulþi
copii. Restul familiilor care stau abuziv
vor fi evacuate apoi se va merge pe ideea
demolãrii acelor hale, acolo este un
adevãrat focar de infecþie, avem probleme
ºi cu Garda de Mediu ºi cu chiriaºii din
zonã care se plâng de mizeria de acolo ºi
de mirosurile pestilenþiale”, a declarat
Aurelia Simionicã, viceprimar al
municipiului Piatra-Neamþ.

REDACÞIA
Redactor-ºef: Alexandru DIAMANT

Redactor-ºef adjunct: Gelu
IALOMIÞEANU
Reporteri: Prof. Constantin Geantã, Cãlin
Bogdan, Cãlin Silvano
Cameraman: Miclescu Alexandru

EDITAT DE

Tipãrit la ALMA CONS
Tel/fax: 0350/426839
Mobil: 0753/509592
Site: www.vocearomilor.ro
Mail: rtvr_rom@yahoo.com

FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Istoricii vorbesc despre cifre între
600.000 ºi 1,5 milioane de victime de
etnie romã ale genocidului nazist în
perioada celui de al Doilea Rãzboi
Mondial.Monumentul Babii Yar la
Kiev, care comemoreazã etnicii roma
uciºi în timpul ocupaþiei naziste din

perioada 1941-1943
Ce s-a întâmplat în acele timpuri

cu romii din regiunea noastrã, cum
este în prezent reflectatã problema
Holocaustului ºi ce descoperiri au
mai fãcut istoricii contemporani?
Despre acestea am discutat într-un
interviu cu Valentin Rybalko,
cercetãtor la Institutul pentru
studierea Holocaustului din Ucraina
”Tkuma” ºi angajat al Muzeului
memoriei poporului evreu din
Ucraina, oraºul Dnipro.

DW: Încã din timpuri îndepãrtate,
datoritã incapacitãþii de integrare în
þãrile gazdã, romii au fost consideraþi
un puternic element antisocial. De
aceea, ”problema þigãneascã” în
diferite þãri ºi vremuri a fost
gestionatã de autoritãþi diferit.

Din istoria amerindienilor. Primul
om care a folosit cuvântul „rasism”
a fost acelaºi care a spus „omoarã
indianul din el, salveazã omul”

De la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi pânã la
începutul secolului al XX-lea, zeci de mii de copii
nativi americani erau înscriºi cu forþa de oficialitãþile
Statelor Unite în ºcoli cu internat. În 1902, în Oxford
English Dictionary, apãrea cuvântul „rasism”, a
cãrei definiþie era datã, în mod ironic, de un
locotenent pe nume Richard Henry Pratt care
conducea o astfel de ºcoalã. Istoricii încã dezbat ºi
astãzi dacã Pratt era sau nu rasist. Generaþii de copii
indieni au fost traumatizate printr-o serie  de mãsuri
barbare adoptate de oficialii din ºcoli, mãsuri
precum separarea de familie ºi comunitate, muncã,
torturã fizicã ºi abuzuri sexuale, dupã cum scrie  în
volumul „Education and Capitalism: Struggles for
Learning and Liberation”, coordonat de Jeff Bale ºi
Sarah Knopp.

Genocidul romilor din Republica Moldova ºi Ucraina

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
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

Dicþionar româno-rrom

Locuinþe noi pentru
romii din Piatra-Neamþ

“TOÞI cetãþenii de etnie rromã au ACCES INTERZIS în
spaþiul nostru de joacã!“

Este mesajul prin care o firmã („Mischa Kids”), care gestioneazã un loc de
joacã dintr-un mall din Botoºani, îºi încheie o postare pe Facebook prin care
denunþã un posibil furt comis de un minor, presupus rom. Practic, din postarea
dnei Mihaela Vasilica, probabil administratorul firmei, înþelegem urmãtorul
lucru: un copil rom a furat din locul de la joacã o sumã de bani. Mihaela
Vasilica nu a anunþat poliþia, ci a postat pe Facebook un anunþ.
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Autoritatile judetene au initiat o serie
de proiecte noi pentru spijinirea
comunitatilor de etnie roma din judet.
Sefii Prefecturii iesene au purtat o serie de
discutii cu reprezentantii acestei etnii si cu
institutiile din judet pentru a pune la punct
implementarea unei strategii in acest sens.

“Am participat la întâlnirea Grupului
de Lucru Mixt, din a carui componenta
fac parte reprezentanti ai structurilor
deconcentrate, membri ai organizatiilor
neguvernamentale ale romilor, delegati ai
comunitatilor apartinând minoritatii

rome, experti locali pentru romi, printre
care mediatori scolari, mediatori sanitari,
cadre didactice rome.

Viorica Dãncilã: ”Comunitatea
romã are un rol important în
istoria poporului român”

Comunitatea romã are un rol important în
istoria poporului român, a transmis printr-un
mesaj Viorica Dãncilã participanþilor la
sesiunea de comunicãri “Romii: contribuþii la
dezvoltarea statului român”, desfãºuratã la
Muzeul Naþional de Istorie a României

“Un rol important în istoria poporului român
îl are comunitatea romã, cea alãturi de care
românii au convieþuit secole de-a rândul într-o
formã paºnicã. Aceastã convieþuire a influenþat
în mod evident ºi viaþa, dar ºi cultura celor douã
comunitãþi. Data de 20 februarie reprezintã din
2011 un moment marcant pentru comunitatea
romã. În aceastã zi a avut loc în 1856 dezrobirea
romilor, aceºtia fiind eliberaþi din sclavie.

Într-o emisiune TV, primarul Mircia Gutãu a spus
rãspicat cã ADI Salubrizare Vâlcea, condusã de liberalul
Victor Popescu, este total nefuncþional pentru cã
tergiverseazã organizarea licitaþiilor pentru delegarea
serviciilor de salubrizare. În schimb, primarul Gutãu a
adus laude ADI „Apa” Vâlcea, condusã tot de un
membru PNL, pentru cã aici lucrurile merg „unse” de
mai mulþi ani încoace!

Circa 1,3 miliarde de lei vechi a încasat anul trecut
vicepreºedintele Consiliului Judeþean Vâlcea, Valer
Tudor, numai din indemnizaþii ºi pensii, la care se
adaugã 2.000 euro din dobânzile de la depozitele
bancare de la Banca Transilvania. Asta reiese din
declaraþia de avere, din care mai aflãm cã acesta a mai
ridicat suma de 100 milioane de lei vechi de la SC
Apavil SA din „contravaloarea compensãrii în bani a
concediului de odihnã pentru anii 2015-2016”. La bãnci,
Valer Tudor mai þine în conturi ºi depozite bancare suma
de peste 2,7 miliarde de lei vechi ºi 72.466 euro. Averea
lui Valer Tudor mai cuprinde douã terenuri intravilane în
Râmnicu Vâlcea, o casã tot în Râmnicu Vâlcea
dobânditã în anul 2008 printr-un… contract ANL, în
timp ce plasamentele mobiliare se regãsesc în acþiuni la
societãþile Ciech Soda România (fosta USG), SC Vel
Pitar SA ºi SC ªapte Spice SA.

Consiliul Judeþean a decis recent majorarea
remuneraþiei directorului interimar al Teatrului „Anton
Pann” din Râmnicu Vâlcea, Adrian Roman, la suma de
circa 2.000 euro pe lunã. Concursul pentru postul de
director al instituþiei este în plinã desfãºurare, iar Adrian
Roman a precizat cã nu s-a mai înscris la selecþie.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Tironel TâmplãrescuToma PeºtereanuFlorinel Constantinescu Dumitru Vãduva Gheorghe Gângu
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Vaideeni, comuna tradiþiilor pãstrate 
cu sfinþenie

Vaideeni este singura comunã din judeþul Vâlcea în
care tradiþia este pãstratã cu sfinþenie. Aici fiecare
ungurean ºtie sã cânte ºi sã danseze, iar nunþile sunt
tradiþionale populare. Primarul se îmbracã în costum
popular, iar tinerii îºi etaleazã frumoase straie lãsate din
moºi strãmoºi. Vaideeni îºi poartã renumele mai departe,
peste graniþe, iar aici s-au nãscut doi ministri.

Li s-a spus ungureni pentru cã veneau dintr-o
Transilvanie stãpânitã de unguri ºi apoi de austrieci.
Oameni puternici, mândrii ºi muncitori, ungurenii au scris
de-a lungul a peste ºapte secole, istoria zbuciumatã a unor
oameni de la munte nãscuþi pentru a trãi liberi. Au urcat ºi
au coborat neîncetat muntele pe mãgari, pe cai, cu desagi.
Tradiþia de peste ºapte secole a ungurenilor este ca
împreunã cu copiii ºi nepoþii, sã se adune din toate colþurile
þãrii, în fiecare an, la Vaideeni, pentru a sãrbãtori odatã cu
Sânzienele ºi „Învârtita Dorului”, una dintre cele mai
semnificative tradiþii ale locului.

Pãstorii care au venit primii în Oltenia de nord s-au
aºezat într-o localitate ce avea sã se cheme Vai de Ei. Unii
spun cã au luat în pribegie odatã cu multul-puþinul lor ºi
numele localitãþii pãrãsite. Alþii spun cã denumirea de Vai
de Ei s-a nãscut din invidia ºi glumele oltenilor care au pus
aceastã sintagmã pe seama bogãþiei acumulate de-a lungul
timpului de ungurenii de la Poalele Munþilor Cãpãþânii.

INNA, abordatã de un grup de vânzãtori ambulanþi!
Artista s-a oprit ºi i-a fotografiat

“Þiganii sunt artiºti!”

Inna a surprins o scena
inedita pentru intreaga
lume, dar obisnuita pentru
noi, cei din Romania. Aflata
in trafic, artista a fost
asaltata de mai multi copii
de etnie roma, care incercau
sa-i vanda diverse
lucruri.Aflata in trafic, intr-
o masina, cantareata a fost asaltata de trei copii de etinie roma, care
incercau sa-i vanda diverse lucruri. Inna s-a gandit sa-i fotografieze si
sa posteze imaginea pe internet.

Inna este o ambasadoare a Romaniei peste hotare, deoarece
melodiile ei se aud peste tot in lume. Astazi, artista a publicat o imagine
inedita pe o retea de socializare in care le prezinta prietenilor virtuali
realitatea din tara noastra.

Un târg al meºteºugurilor romilor va avea loc în
curtea Castelului Corvinilor

Turiºtii care viziteazã la sfârºit de
sãptãmânã Castelul Corvinilor sunt
invitaþi la târgul dedicat meºteºugurilor
comunitãþii de romi. Un târg al
meºteºugarilor romi va avea loc în
curtea exterioarã a Castelului Corvinilor,
de vineri pânã duminicã între orele 9:00
– 20:30. „Timp de trei zile, meºteºugarii
romi ºi invitaþii acestora (meºteri români
ºi sau de alte etnii) vor transforma curtea

exterioarã a Castelului Corvinilor într-un loc al obiceiurilor tradiþionale ºi
stilului de viaþã de odinioarã. Argintarii, cãldãrarii, rudarii, fierarii, lingurarii
ºi nu numai îºi vor prezenta pe tot parcursul evenimentului produsele
realizate”, a informat Primãria Hunedoara.

Povestea unui altfel de sat. Giulia de
Dolhasca, locul unde romii ursari
trãiesc ca acum 100 de ani

Lucian Dimitriu e inspector ºcolar pentru
problemele educaþionale ale romilor din judeþul
Suceava. Un om care bate la pas comunele ºi satele
din judeþ ºi încearcã sã gãseasc soluþii. Pornind de la
idei. Despre cum ar putea schimba vieþile celor din
comunitãþi sãrace, idei pe care vrea apoi sã le
transform în proiecte. ”Îmi doresc ca romii sã nu mai
aparã ca victime perpetue ale discriminãrii, ci mai
degrabã sã fie încurajaþi sã devinã cetãþeni, cu vieþile
în propriile mâini”, spune Lucian Dimitriu.
Inspectorul ºcolar a fost recent în satul de romi ursari
Gulia, parte a oraºului Dolhasca judeþul Suceava. A
fãcut o documentare în toatã regula, a stat printre
romi, a vorbit cu ei.

Acþiuni pentru prevenirea faptelor cu
violenþã în cadrul comunitãþilor de romi

Poliþiºtii de prevenire a criminalitãþii împreunã cu cei
de ordine publicã ºi proximitate s-au întâlnit vineri cu
cetãþeni ai comunitãþilor de romi, în cadrul unei acþiuni de
prevenire a faptelor cu violenþã. Scopul activitãþii a fost
acela de informare cu privire la mãsurile de autoprotecþie
ce trebuie adoptate pentru a nu deveni victimele infracþiunilor sãvârºite cu violenþã ºi la
consecinþele juridice ºi sociale în cazul comiterii unei astfel de infracþiuni.   Prin vizita lor în
rândul comunitãþii, oamenii legii au subliniat necesitatea formãrii unui comportament care
sã excludã manifestãrile cu violenþã, conºtientizarea asupra efectelor negative ce decurg
dintr-un comportament violent ºi necesitatea adoptãrii unei atitudini de toleranþã.

Noi proiecte pentru romii din judetul Iaºi


