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ROMI DE TOATE NEAMURILE, UNIÞI-VÃ! ZIAR NAÞIONAL   

ROMII RUDARI, ARGINTARI, CÃLDÃRARI, LÃUTARI, GABORI, URSARI, MAGHIARI, ROMII DE VATRÃ
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Învãþaþi sã fiþi demni ºi lãsaþi
fricile ºi complexele de
inferioritate!!!

Învãþaþi sã fiþi mai respectuoºi cu
cei alãturi de care trãiþi ºi lãsaþi
deoparte aerele de stãpâni, care

ascund de fapt exact acele complexe
de inferioritate, sãdite foarte adânc
în conºtiinþa românilor, de clasa
politicã ºi de cler…

Învãþaþi sã fiþi doar egali cu
ceilalþi!!! Am ajuns la aceastã
concluzie în urma întâlnirii cu

douã grupuri de tineri romi, dându-
mi seama cã noi, romii, nu avem o

reprezentare specificã a eroismului.
Eroul rom, chiar ºi atunci când ar
putea fi – vezi Harap Alb – nu este,
de fapt, cãci pânã ºi acest harap a
fost „spãlat“. Hai, cititorule –
indiferent de genul, etnia, orientarea
ta sexualã, religia, profesia ori clasa
din care faci parte – spune repede:
ºtii vreun erou rom? Dificil, nu-i
aºa? Nici mãcar Google n-o sã te
ajute, nu te mai obosi sã cauþi, cãci
aºa ceva nu existã nici în
încãpãtoarea noastrã memorie
digitalã!

Alexandru  Diamant



Adevãrul Live: De ce e nevoie sã
protestãm faþã de rasismul la adresa
romilor? Rãspund activiºtii pentru
drepturile romilor

Sute de cetãþeni români au participat la protestul
,,Aresel! Basta! Enough!”, care a avut loc în
Bucureºti. Manifestul este împotriva violenþei
îndreptatã asupra romilor din România, Italia ºi
Ucraina, ca urmare a declaraþiilor ºi acþiunilor
instrumentate de reprezentanþi ai guvernelor naþionale
ºi de grupãrile paramilitare de extremã dreapta. Doi
dintre organizatori vor explica pe îndelete care e miza
protestului.

MAE aduce un omagiu tuturor
victimelor de etnie romã care au suferit
în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial

Ministerul Afacerilor Externe aduce un pios
omagiu tuturor victimelor de etnie romã care au
suferit pe întreaga perioadã a celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial. Anul acesta se comemoreazã 74 de
ani de la evenimentele din 2 august 1944, când
aproximativ 3.000 de romi din lagãrul Auschwitz-
Birkenau au cãzut victime ale regimului nazist. În
amintirea acestui tragic eveniment, ziua de 2 august a
devenit cunoscutã drept Ziua internaþionalã de
comemorare a genocidului romilor.

În contextul acþiunilor diplomatice multilaterale,
România acordã atenþie specialã problematicii
memoriei victimelor genocidului romilor din perioada
Holocaustului ºi a necesitãþii educãrii tinerelor
generaþii asupra acestui episod tragic al istoriei
europene. În acest sens, pe durata exercitãrii
mandatului preºedinþiei IHRA, România a încurajat
eforturile internaþionale în domeniul educaþiei privind
problematica genocidului romilor din perioada
Holocaustului. Ca urmare a acestor demersuri, cu
sprijinul financiar al IHRA, a devenit disponibilã
platforma educaþionalã online http://www.romasinti
genocide.eu/en/home, care conþine materiale
didactice în 11 limbi europene, inclusiv limba

românã, precizeazã MAE într-un comunicat.

Pe scurt
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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.
“Aproape 3.000 de copii vulnerabili
au participat la programul ªcoalã
dupã ªcoalã, care este un sprijin
imens pentru dezvoltarea lor, pentru
ca ei sã înveþe ºi sã creascã cu ºanse
egale.

Presa romaneasca este din nou in doliu,
dupa ce prezentatoarea TV Carmen State, de
la TVR, a murit la doar 51 de ani, in urma
unui infarct. 

Realizatoarea TV avea o poveste de viata
dramatica, care a fost reprodusa pe site-ul
Televiziunii Publice. Vedeta a trait o drama
intreaga sa viata, deoarece s-a nascut intr-o
familie de romi. Afost umilita, greu acceptata,
dar pana la urma a razbit in viata.

“In ziua de 21 octombrie 1967,
Dumnezeu a vrut sa ma nasc intr-o familie de
tigani. Aveam sa aflu acest lucru abia in clasa
I. Pana atunci am crezut ca sunt un om ca toti
ceilalti si ca nu exista diferente prea mari intre
noi.Am sarit peste etapa “gradinita” pentru ca
romii nu pun pret mare pe scoala. in clasa I,
colegii mei au tinut sa-mi arate ca sunt altfel
decat ei. “tiganco!”, imi spuneau - le
raspundeam: “da tu esti!”In copilarie m-a
framantat intrebarea: de ce eu sunt tiganca si
ei nu. Nimeni nu a reusit sa-mi explice pe
inteles.Mai tarziu imi creasem un obicei din a
participa la examene, concursuri cum ar fi:
scoala Populara de Arta, Grupul Teatral
“Izvor”. intr-o zi am citit un anunt in ziarul

Aven Amenta (eram printre putinii care stiau
in ce limba este scris titlul) : “angajam
secretara” si m-am prezentat (ma gandeam ca
eu o sa fiu singura care stie cum se scrie corect
si ca o sa am un rol de “consultant”), dar
oamenii m-au trimis acasa si mi-au zis -
“invata sa bati la o masina de scris, insuseste-
ti mai bine limba romani si intoarce-te peste
vreun an”.Asa am facut. Iar intr-o zi, cam
dupa aproximativ un an de zile in care bateam

la masina de scris, faceam articole pentru
Ziarul Uniunii, participam la seminarii si
spectacole, iata ca s-a invit oportunitatea unui
concurs de angajare la Televiziunea Romana,
concurs pe care l-am castigat si am inceput sa
lucrez in aceasta institutie.Realizez emisiunea
Opre Roma (Ora Romilor ) la TVR 1. Lucrez,
in paralel, si la alte emisiuni si cu alte
minoritati si reusesc sa fac ceea ce visam in
copilarie - sa prezint”.

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

Raport ActiveWatch: Ce fac CNA,
CNCD si mass-media pentru a
combate intoleranta si instigarea la
ura in Romania

Maghiarii, rromii si minoritatile sexuale au fost
tinta discriminarilor in 2017, conform raportului
anual cu privire la discursul intolerant si instigator
la ura in Romania pe anul trecut, facut public,
miercuri, de ActiveWatch.

Consiliul National de Combatere a
Discriminarii (CNCD) a solutionat in 2017 cele
mai multe plangeri dintre toate institutiile
romanesti cu abilitati in sanctionarea discursului
instigator la ura, arata raportul. “Unele decizii cu
incarcatura politica luate la inceputul anului 2018
releva presiunile la care este supusa institutia si
sunt de natura sa compromita principiile care
guverneaza activitatea CNCD”, se arata in raportul
organizatiei neguvernamentale. In 2017, CNCD a
avut o practica mai unitara in tratarea plangerilor si
aplicarea sanctiunilor, dar “imbunatatirile
inregistrate in activitatea institutiei anul trecut au
fost compromise de derapajele de la inceputul
anului 2018, care au evidentiat presiunile politice
la care este supusa aceasta”. In plus, ramane in
continuare neclar modul in care CNCD decide sa
foloseasca echipa proprie de investigatii.

Potrivit raportului ActiveWatch, Consiliul
National al Audiovizualului (CNA) a aplicat, in
2017, un numar mic de sanctiuni, dar cu o valoare
totala mult mai mare decat a celor aplicate de
CNCD.

Drama pe care a trãit-o Carmen State,
prezentatoarea TV care a murit la doar 51 de
ani: “M-am nãscut într-o familie de þigani!”
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Vicepremierul italian Matteo Salvini a
propus luni un recensãmânt al comunitãþii
rome, cu scopul, între altele, de a facilita
expulzarea celor cu cetãþenie strãinã aflaþi
în situaþie ilegalã. ”Romii italieni, din
nefericire, trebuie sã-i pãstrezi acasã”, a
adãugat el.

Salvini a dezminþit însã cã ar
intenþiona ”fiºarea” sau amprentarea
romilor care trãiesc în Italia, dând
asigurãri cã se preocupã de soarta copiilor
din aceastã comunitate. ”Nu este intenþia
noastrã sã fiºãm sau sã luãm amprentele
digitale ale nimãnui, obiectivul nostru
este o evaluare a situaþiei în taberele de
romi”, a declarat el luni searã. Ulterior a
adãugat pe Twitter: ”Unii vorbesc de
«ºoc», de ce? Mã gândesc doar la aceºti
bieþi copii care sunt învãþaþi sã fure ºi sã
trãiascã în ilegalitate”.

Presa italianã a relatat marþi cã ºeful
guvernului, Giuseppe Conte, i-ar fi
telefonat, iritat, lui Salvini, însã
premierul, aflat luni la Berlin, nu s-a
exprimat public pe acest subiect. Opoziþia
de stânga, în schimb, a folosit muniþie
grea împotriva propunerii lui Salvini, pe
care a asemãnat-o cu legile rasiale votate

în anii 1930, în perioada fascistã. ”Italia s-
a întors în 1938”, anul în care au fost
votate legile rasiale care i-au vizat pe
evreii italieni, a notat pe Twitter o
senatoare a Partidului Democrat (PD,
centru-stânga), Monica Cirinna. Uniunea
comunitãþilor evreieºti a precizat cã un
recensãmânt al romilor ar ”arãta cã legile
ºi mãsurile rasiste din urmã cu mai bine
de 80 de ani sunt, din nefericire, uitate”.

Propunerea lui Salvini a creat o

oarecare fricþiune ºi în rândul Miºcãrii de
5 Stele, partidul care a câºtigat alegerile
din martie ºi care este principala
formaþiune de guvernare, condusã de
vicepremierul Luigi di Maio. Pentru a
ascunde o parte din aceasta stare de fapt,
di Maio a declarat: ”Îmi face plãcere cã
Salvini a dezminþit ipoteza unui
recensãmânt sau a creãrii unei baze de
date. Nu putem face ceva
anticonstituþional”.

Ce ascunde iniþiativa
recensãmântului romilor din Italia

Mii de oameni au rãmas
fãrã adãpost în Italia, iar alte
zeci de mii de oameni riscã, la
rândul lor, sã-ºi piardã casa, în
ceea ce activiºtii numesc o
campanie de „marketing” a
autoritãþilor italiene, a cãrei
menire este sã descurajeze
populaþia romã sã mai calce
vreodatã pe teritoriul aceste
þãri.  ONG-urile acuzã grave
încalcãri ale regulilor ºi
tratatelor europene, care aduc
aminte de vremuri considerate
apuse în Europa. ªi, cu toate
acestea, Uniunea Europeanã
pare cã închide ochii, Italia se

preface cã nu aude întrebãrile
care i se pun, iar România, þarã
de care aparþin mulþi dintre
oamenii aflaþi acum în nevoie,
reacþioneazã cu jumãtate de
glas. 

Odatã ce am început sã
prezentãm cazurile romilor din
taberele din Italia, am contactat
ºi autoritãþile de la Roma pentru
a afla punctul lor de vedere. Nu
am primit niciun rãspuns, nici
de la Primãria Romei, nici de la
Ministerul de Interne.

Virginia Raggi, primarul
capitalei Italiei, a venit în
România, la finalul sãptãmânii

trecute, iar Libertatea a reuºit sã
stea de vorba cu ea, în
exclusivitate. A venit în þara
noastrã pentru a vizita douã

familii întoarse din Italia,
tocmai pentru a arãta cã
repatrierea este soluþia cea mai
bunã.

Poliþia italianã a evacuat o tabãrã de
romi din Roma. „Ne-au scos afarã cu
forþa. Au împins toate femeile“

Poliþia din Roma a evacuat joi aproape 400 de
persoane, inclusiv zeci de copii, dintr-o tabãrã în care
locuiau de câþiva ani membri ai comunitãþii romilor.
Acþiunea s-a desfãºurat în ciuda protestelor ºi a unei
decizii a Curþii Europene a Drepturilor Omului care
interzicea acest demers, relateazã BBC ºi „The
Guardian“.

Romii în cauzã, printre care unii originari din
România, stãteau în faþa taberei cu saltele ºi alte bunuri
personale strânse lângã mai multe vehicule, protestând
faþã de acþiunea poliþiei ºi acuzând forþele de ordine de
rasism.   Au existat ºi plângeri potrivit cãrora poliþia ar fi
fãcut uz de forþã în timpul evacuãrii, însã comandantul
poliþiei, Antonio Di Maggio, a negat aceste acuzaþii,
scrie „The Guardian“.   „Ne-au scos afarã cu forþa“, a
afirmat Mikhaila Dobreska, o femeie care locuia în
aceastã tabãrã, adãugând cã poliþiºtii „au împins toate
femeile“. „Au pãlmuit o fatã. Cumnata mea a leºinat“, a
afirmat o altã femeie - Gordana Khardzic. Ea a susþinut
chiar cã poliþia a utilizat spray lacrimogen.   Însã
DiMaggio, care a respins afirmaþiile, a declarat cã
întreaga operaþiune a fost filmatã.   Jurnaliºtii au fost
þinuþi afarã în timpul operaþiunii de evacuare, însã un
post de televiziune a prezentat grupuri de bãrbaþi
plecând din tabãrã, unii dintre aceºtia afirmând cã merg
în România.    Acþiunea de evacuare este o victorie
pentru Matteo Salvini, ministrul italian de Interne ºi lider
al formaþiunii de extremã-dreapta Liga, care a fãcut de
multã vreme campanie împotriva romilor din Italia.    „În
sfârºit, evacuarea taberei Camping River are loc.
Legalitate, ordine ºi respect înainte de orice!“, a scris el
joi pe Facebook. 

Discriminarea ii face pe rromii din
UE sa traiasca in conditii specifice
tarilor in curs de dezvoltare

Discriminarea la care sunt supusi rromii din Uniunea
Europeana (UE) atinge cote atat de inalte incat multi
dintre ei se confrunta cu situatii comparabile cu cele
regasite in tarile in curs de dezvoltare, in pofida faptului
ca rromii sunt cetatenii uneia dintre regiunile cele mai
bogate din lume.

Astfel suna acuzatia formulata de Agentia
Drepturilor Fundamentale (FRA) a Uniunii Europene
intr-un raport publicat vineri, cu doua zile inaintea
marcarii Zilei Internationale a Rromilor.

Documentul, intitulat “O ingrijorare care persista:
rasismul impotriva comunitatii rroma ca obstacol in
calea includerii sale”, evalueaza amploarea discriminarii
fata de rromi in noua tari - Bulgaria, Croatia, Cehia,
Grecia, Portugalia, Romania, Slovacia, Spania si
Ungaria -, unde traiesc cinci din cele sase milioane de
rromi din UE.

Soluþia Italiei la problema romilor: „Închidem toate taberele”. UE se face cã nu vede, România
rãspunde cu jumãtate de gurã

Amnesty International critica situatia rromilor si implicarea Romaniei
in programul inchisorilor secrete CIA

Etnicii rromi continua sa fie vizati de
acte de discriminare in Romania, arata
raportul privind “Drepturile Omului”
elaborat de organizatia Amnesty
International. Documentul noteaza si
faptul ca Bucurestiul este dat in judecata
la CEDO pentru participarea la
programul CIA de transferuri
extraordinare.

“Rromii continua sa se confrunte cu
discriminare sistematica, evacuari
fortate si alte incalcari ale drepturilor
omului. Conventia Consiliului Europei
privind prevenirea si combaterea
violentelor impotriva femeilor si a
violentelor casnice a intrat in vigoare in
septembrie 2016”, se arata in raportul
Amnesty International (AI) privind
situatia Drepturilor Omului in Romania.

“In raportul din aprilie 2016,
raportorul special ONU privind

combaterea saraciei extreme si pentru
drepturile omului a cerut autoritatilor din
Romania sa admita actele severe de
discriminare impotriva rromilor, sa
implementeze Strategia de Incluziune a
Rromilor 2015-2020 si sa ia masuri
punctuale in domeniile educatiei,
serviciilor medicale si integrarii pe piata
muncii, inclusiv prin introducerea unor
garantii de evitare a evacuarilor fortate si
de imbunatatire a accesului la locuinte
sociale.

Preocupari similare au fost
exprimate de Comisarul Consiliului
Europei pentru Drepturile Omului”,
subliniaza AI. “La Curtea Europeana a
Drepturilor Omului exista o procedura
judiciara impotriva Romaniei pentru
complicitate la programul SUA de
transferuri extraordinare si detentie
secreta (...)“.
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La despãrþirea de un prieten creator

Nu mi-am propus sã
scriu aici istoric despre
realizãrile ºi eºecurile lui
Romi, cum era el cunoscut
de întreaga piaþã. Titlurile
de reviste ºi de site-uri
web sau multele
conferinþe organizate sunt,
desigur, importante pentru
definirea unei persoane în
faþa necunoscuþilor, însã ele nu exprimã esenþa fiinþei, ci doar
forma sub care este ea perceputã de ceilalþi. 

Definitorii pentru mine sunt suitele de clipe petrecute
împreunã în cei douãzeci de ani de când profesia ne-a fãcut
cunoºtinþã ºi apoi ne-a determinat sã lucrãm umãr la umãr
niºte ani buni ca o contribuþie la dezvoltarea universului
tehnologic în România prin armele specifice presei. Am sã-
mi amintesc, de pildã, mereu de nopþile petrecute alãturi de
redacþiile reunite ale trustului de presã Agora în desemnarea
premianþilor pe categorii cu ocazia demult defunctelor
evenimente naþionale de primãvarã CERF. Nopþi în care
dezbaterile erau aprinse, cu zeci de argumente ºi contra-
argumente, iar Romi îºi îndeplinea perfect rolul de gazdã.

Limba romilor este mult mai apropiatã
de limba românã decât vrei sã crezi

Fãrã sã-þi dai seama probabil, foloseºti în fiecare zi o
grãmadã de cuvinte din limba rromani. Dar româna nu
este singura limbã de pe faþa pãmântului care a
împrumutat cuvinte din limba rromilor. În acest moment,
milioane de oameni din toatã lumea vorbesc rromani,
care are o gramaticã elaboratã ºi multe subdialecte,
inclusiv pe teritoriul României.

Am aflat aceste lucruri stând de vorbã cu Daniel-
Samuel Petrilã, un tânãr poet ºi traducãtor de limbã
rromã. Daniel are 25 de ani, a absolvit Facultatea de
Limbi ºi Literaturi Strãine a Universitãþii din Bucureºti
(secþiile limba ºi literatura românã - limba ºi literatura
rromani) ºi un program de masterat în Studii literare la
Facultatea de Litere din cadrul aceleiaºi universitãþi. Mai
mulþi termeni din limba rromani sunt utilizaþi de vorbitori
de limbã românã fãrã ca aceºtia sã-ºi punã întrebãri.

Conferinþele de la ªosea: Iulia Haºdeu va
vorbi despre ‘Corp ºi culturã, romi ºi gagii.
O poveste despre femei’

În seria Conferinþelor de la ªosea, Iulia Haºdeu,
antropolog, cercetãtor la Haute école de travail social de
Genève ºi Haut école d’art et de design de la Geneva, va vorbi
despre “Corp ºi culturã, romi ºi gagii. O poveste despre femei”,
la Clubul Þãranului, scrie news.ro.

Imaginea fustelor “þigãneºti” lungi, ample, cu motive
florale colorate, însoþite de basmale ce acoperã cozi împletite,
bijuterii strãlucitoare ºi miºcãri languroase, este binecunoscutã
publicului larg. Parte din repertoriul costumelor de carnaval,
prezenþã exoticã la spectacolele folclorice din ultimii douãzeci
de ani, emblemã a romanitãþii mediatice stereotipate, fusta
“þigãneascã” este, nu mai puþin, elementul material concret de
la care Iulia Haºdeu propune sã pornim pentru a înþelege
viziunea despre corp ºi aparenþã a unor romi aºa-ziºi
“tradiþionali” din România. În definirea lor, în termeni de
psihologie, geografie simbolicã, viaþã socialã, politicã intra ºi
inter-comunitarã, femeile ocupã un rol de maximã
importanþã. Ele participã astfel la consacrarea unui ethos
rom care se diferenþiazã radical de lumea gagiilor (ne-romi).
În reafirmarea frontierei dintre “noi” ºi “ceilalþi”, dintre
fantasmã ºi realitate, femeile sunt/devin Romnia pentru
Romi, dar ºi Þigãnci pentru Gagii. Combinând analiza unor
date de teren etnografic desfãºurat în câteva sate de lângã
Bucureºti cu analiza iconograficã ºi cu analiza de
reprezentãri, metode proprii studiilor culturale ºi post-
coloniale, conferinþa îºi propune sã argumenteze în favoarea
ideii urmãtoare: “cultura stã într-o fustã!”.

 Mai multe paciente de la

Maternitatea “Cuza Voda” din Iasi

au depus reclamatie impotriva unei

asistente medicale Acestea

sustin ca, pe timpul noptii, asisten-

ta a avut un comportament inadec-

vat fata de ele Directorul medical

acuza ca ar fi jignit-o pe asistenta

Situatie tensionata la Maternitatea
“Cuza Voda” din Iasi, cea mai mare
unitate medicala de profil din tara. O
asistenta medicala a ajuns in comisia de
disciplina, dupa ce ar fi fost reclamata de
mai multe paciente. Directorul medical a
precizat ca M. P., asistenta medicala in
Sectia neonatologie I, a fost suspendata
pana la finalizarea anchetei.

Angajata maternitatii sustine ca nu
este vinovata si spune ca a fost jignita de
dr. Bogdan Doroftei, director medical la

unitatea medicala mentionata. M.P. a
precizat ca medicul Doroftei i-ar fi spus
ca ar trebui sa-i faca o sectie de tigani.

Totul s-a petrecut pe tura de noapte,
cand una dintre paciente i-a solicitat

asistentei medicale sa se deplaseze la
patul ei. M. P. sustine ca nu a mers
imediat la pacienta, pentru ca se ocupa de
un nou-nascut si a trecut ceva timp pana a
ajuns la bolnava respectiva.

Crina trage putin de pleoapa
si isi aplica fardul gri pana sus,
aproape de spranceana. Isi
deseneaza conturul ochilor cu un
creion negru si se da cu rimel,
atenta sa nu i se lipeasca genele.
Alege un ruj deschis la culoare si
isi freaca buzele una de alta. E
imbracata intr-o rochie de seara
neagra, decoltata, cu maneci din
dantela, pe care o va purta pana
la miezul noptii, cand o sa se
schimbe in blugi si sacou. Isi
pune cercei lungi si lantisorul de
aur pe care l-a primit de la mama
ei inainte sa se marite. Se
piaptana si parul ei negru si
drept, proaspat spalat, se
electrizeaza. 

E ingrijorata ca n-a avut
timp sa-si calce costumul

popular gorjenesc pe care o sa-l
poarte maine seara, cand va
canta la o nunta din Timisoara.
Asta seara va merge la o hora
din Vartop, Gorj, aproape de
satul Paraul de Pripor, unde

locuieste, si va canta pana la trei
dimineata. Cand se va intoarce
acasa, va apuca doar sa se
demachieze, sa-si faca un dus si
sa se schimbe in ceva lejer
pentru drumul cu masina.

Costumul gorjenesc o sa-l calce
la Timisoara, in hotel, unde are
loc nunta. 

Crina Muscurici, 26 de ani,
este asistenta medicala in
comuna Godinesti, Gorj, si face
parte dintr-un program national
care-i ajuta pe romi sa aiba acces
la servicii medicale. De luni
pana vineri este asistenta - le
masoara oamenilor tensiunea si
glicemia, ii ajuta sa-si faca
asigurari medicale, ii trimite la
doctor pe cei cu probleme, ba ii
duce chiar ea la spital cu masina
daca e nevoie. De vineri pana
luni dimineata, Crina canta la
nunti si la botezuri impreuna cu
parintii ei: s-a nascut intr-o
familie de romi lautari si canta
de cand avea 10 ani.

Intermediari pentru sãnãtate. Un grup 
de femei rome îi ajutã pe alþi romi sã
navigheze prin sistemul medical românesc

De ce e nevoie sã protestãm faþã de
rasismul la adresa romilor? Rãspund
activiºtii pentru drepturile romilor

Sute de cetãþeni români
vor participa la protestul
,,Aresel! Basta! Enough!”,
care se va desfãºura în
Bucureºti, începând cu ora
15.00. Manifestul este
împotriva violenþei
îndreptatã asupra romilor
din România, Italia ºi
Ucraina, ca urmare a

declaraþiilor ºi acþiunilor instrumentate de reprezentanþi ai
guvernelor naþionale ºi de grupãrile paramilitare de extremã
dreapta. Doi dintre organizatori vor explica pe îndelete care e miza
protestuluiNoi, cetãþeni români, romi ºi neromi, protestãm faþã de
violenþa îndreptatã împotriva romilor din România, Italia ºi
Ucraina, ca urmare a declaraþiilor ºi acþiunilor instrumentate de
reprezentanþi ai guvernelor naþionale ºi de grupãrile paramilitare de
extremã dreapta. Romii, cetãþeni români încã de la fondarea
statului, au contribuit la cultura, economia ºi societatea
româneascã, în schimb guvernele României nu au depus eforturi
susþinute pentru combaterea prejudecãþilor ºi rasismului anti-rom.

Anchetã mare la un spital din Iaºi. O asistentã medicalã ºi
directorul medical, în centrul unui scandal de proporþii



Rãsturnare de situaþie: CEDO INTERZICE
evacuarea taberelor de romi din Italia

Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a decis cã
este ilegalã acþiunea iniþiatã de primarul Romei,
Virginia Raggi, prin care se dorea evacuarea taberelor
de romi. “Curtea Europeanã a Drepturilor Omului,
prin adoptarea unori mãsuri de urgenþã, a ordonat
Guvernului italian sã nu procedeze la evacuarea
taberelor de romi, programatã pentru data de 24 iulie”,
aratã Roma Corriere. Autoritãþile italiene sunt
obligate de CEDO sã opreascã toate demersurile pânã
la gãsirea unei soluþii alternative pentru romii evacuaþi
din taberele de lângã Tibru.

Reacþie SCANDALOASÃ din Italia, dupã decizia
CEDO prin care se interzice evacuarea taberelor
de romi

Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a interzis
Italiei sã evacueze taberele de romi din Roma, pânã la
gãsirea unei alternative. Ministrul de Interne italian,
Matteo Salvini, susþine cã CEDO ar trebui sã spunã
Italiei ºi ce cotã de romi trebuie sã accepte, într-o
reacþie ironicã. “CEDO ar trebui sã ne indice ºi ce cotã
de romi sã avem”, spune Salvini. Practic, Salvini
încearcã sã îi bage în aceeaºi oalã pe romii din Italia
cu imigranþii veniþi din Siria sau din alte þãri. El pare
a ignora faptul cã romii sunt cetãþeni europeni ºi au
dreptul la liberã circulaþie, conform tratatelor Uniunii
Europene.

Italia: Bãrbat italian acuzat cã a
împuºcat fetiþa româncã de etnie
romã. „Am tras din greºealã”

Un bãrbat italian în vârstã de 50 de ani este acuzat cã
a împuºcat fetiþa româncã de etnie romã, care se afla în
braþele mamei sale pe o stradã din estul Romei, marþi,
17 iulie. Bãrbatul este un fost funcþionar din cadrul
Senatului italian ºi i-au fost sechestrate douã arme cu aer
comprimat, informeazã La Stampa.

„Am împuºcat-o din greºealã” a fost declaraþia
italianului care a tras cu un pistol cu aer comprimat spre
grupul care se deplasa în dupã amiaza zilei de 18 iulie,
pe strada Palmiro Togliatti, în cartierul Centocelle din
Roma. A fost lovitã Cerasela, fetiþa de 1 an ºi 3 luni care
se afla în braþele mamei sale. A fost transportatã la spital
unde a fost supusã unei lungi operaþii în timpul cãreia
medicii au luptat din rãsputeri sã îi salveze viaþa.
Glontele i-a ajuns aproape de coloana vertebralã,
fragmente mici de metal au fost extrase din zona

umãrului drept al fetiþei.

Pe scurt
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Peste 600 de persoane din
Bucuresti, dar si din alte orase
ale tarii au participat sambata
dupa amiaza la un mars de
protest, cu opriri in fata
ambasadelor Italiei si Ucrainei,
pentru a-si exprima
dezaprobarea fata de o serie de
acte de violenta si declaratii la
adresa rromilor, din ultima
perioada. La eveniment au
participat activisti pentru
drepturile rromilor, dar si
reprezentanti ai unor organizatii
care militeaza pentru drepturile
omului in general. Coloana de
protestatari s-a deplasat pe
traseul Bulevardul Dacia -
Strada Henri Coanda -
Bulevardul Lascar Catargiu -

Piata Victoriei - Bulevardul
Aviatorilor, participantii purtand
insemne cu steagul international
al rromilor. In debutul
evenimentului, au fost intonate
imnurile Romaniei, Europei si
Rromilor.

Ciprian Necula,
coorganizator al protestului, a
dat citire unui manifest, alaturi
de alti initiatori, exprimand
dezaprobarea fata de “violenta
indreptata impotriva rromilor
din Romania, Italia, Ucraina”.
Necula a precizat ca in tara
noastra, potrivit sondajelor de
opinie, rromii sunt cea mai
vulnerabila minoritate etnica in
fata rasismului si discriminarii,
adaugand ca acest lucru este

determinat de “lipsa de
programe coerente pentru
combatarea” acestor atitudini.

“In ultimii ani au avut loc
evacuari fortate ale rromilor,
fara ca autoritatile sa asigure o

alternativa pentru locuire. Astfel
de evenimente au fost in Cluj,
Eforie Sud, Lugoj, Timisoara,
Dej, Constanta, Mangalia, Iasi,
Focsani si multe altele”, a
declarat el.

Au fugit din România ca sã
ducã o viaþã mai bunã ºi mulþi
dintre ei au ajuns sã cerºeascã
pe strãzile din Norvegia ºi sã
doarmã noaptea în pãdure. Este
povestea a mii de romi din Gorj,
dar ºi din alte judeþe din
România. Aceºtia au, de acum,
o organizaþie prin care doresc
sã-i convingã pe strãinii care-i
discrimineazã cã nu sunt
infractori. Þiganii ºi-au lansat ºi
o revistã cu lãutari, care s-a
vândut ca pâinea caldã la Oslo.

Peste 1500 de romi din Gorj
trãiesc de câþiva ani în
Norvegia, iar cei mai mulþi îºi
câºtigã existenþa din cerºit,
activitate care va fi interzisã de
la 1 ianuarie 2015. Mihai
Negrea, omul de legãturã dintre
þigani ºi asociaþiile umanitare
din Oslo este un tânãr din
Târgu-Cãrbuneºti, care a gãsit
deja o metodã prin care toþi ar
putea sã rãmânã pe plaiurile
norvegiene.

Noua organizaþie a publicat

ºi prima revistã despre viaþa
romilor plecaþi la muncã, dar ºi
despre familiile lor din
România. Pentru câteva ore,
þiganii au renunþat la cerºit ºi s-
au ocupat de promovarea
revistei. Pirandele însoþite de

lãutari au primit aprobare de la
Primãria din capitala Norvegiei
sã mãrºãluiascã, reuºind sã-i
cucereascã pe norvegienii care
au cumpãrat publicaþia ca
pâinea caldã. Romii susþin cã au
probleme serioase, mai ales cu

Poliþia.
În revistã este afiºat ºi un

numãr de telefon la care strãinii
pot apela la serviciile lor în
orice domeniu. Norvegienii au
fost atât de încântaþi de lãutari,
încât i-au chemat ºi la o nuntã.

Protest cu sute de oameni la ambasadele Italiei si Ucrainei din Bucuresti

Comisia Europeanã a avertizat, marþi, cã va
lua mãsuri împotriva Italiei dacã nu respectã
drepturile omului, dupã ce ministrul de Interne,
Matteo Salvini, a anunþat recensãmânt în
comunitãþile de romi, informeazã cotidianul La
Stampa. 

“Comisia Europeanã va exercita toate
competenþele în conformitate cu reglementãrile
de care dispune. Existã reglementãri în domeniile
economic ºi financiar, dar ºi în materie de
drepturile omului. Sunt reguli comune ºi trebuie
respectate de toþi”, a afirmat marþi Pierre
Moscovici, comisarul Uniunii Europene pentru
Afaceri financiare, Taxe ºi Vãmi.

Comisia Europeanã ameninþã Italia cu sancþiuni dacã
Matteo Salvini ia mãsuri împotriva comunitãþii rome

Romii i-au cucerit
pe norvegieni
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S.O.S copiii romi. Protocol semnat între
Partida Romilor ºi ISJ Argeº

În cadrul campaniei educaþionale derulate de Partida
Romilor „Pro Europa”, la Muzeul Judeþean Argeº s-a semnat un
protocol de colaborare între Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Argeº ºi Partida Romilor. La aceastã întâlnire au fost prezenþi
directori de ºcoli, reprezentanþi ai Inspectoratului ªcolar, ai
prefecturii, dar ºi reprezentanþi ai unor O.N.G-uri care se ocupã
de integrarea copiilor romi în societate.

De ce iubesc democraþia?
Fiindcã este singura orânduire
socialã care permite schimbarea
conducãtorilor fãrã vãrsare de
sânge. Iar asta este un lucru
extrem de mare, fiindcã - pe
termen lung - doar aºa o
societate poate sã evolueze.

Acum s-a ridicat ceaþa. Am
înþeles ce s-a întîmplat.
Publicaþia VOCEA -
ROMILOR a noastrã a fost
singura care a fãcut legãtura
între Experienþa de viaþã m-a
fãcut sã mã cam pricep la
oameni mai ales la primari care
doreste sa ajute populatia fie ea

rroma sau romana cu cre rea
locurilor de de munca si
asistenta sociala pentru saraci

Chiar ºi atunci cînd unii mi-
au muºcat mîna care le dãduse o
pîine de mîncat, eu n-am fost
prea surprins. Poate crede
cineva cã un ziarist rrom ca
mine, uns cu toate alifiile,
creator de personaje ºtia ce le
poate pielea unor primarii .
Cauza e dezgustul românilor, si
rromilor care nu mai ºtiu ºi nu
mai vor sã petreacã. Pavoazarea
Sãrbãtori Ramnicului   vine ca o
mantie de poleialã peste straturi
de mizerie. în România.

In scoala din Castelu erau, la finalul
anului scolar 2017-2018, 721 de copii,
dintre care 130 inscrisi la nivel
prescolar, 473 inscrisi in ciclul primar si
gimnazial si 118, in programul “A doua
sansa”. Ar mai fi, in comuna, circa 200
de copii care nu sunt inscrisi la scoala.
Din numarul total de elevi, cam jumatate
sunt tatari, aceasta fiind una dintre
etniile regasite pe ulitele satului, unde
vara, la fiecare colt de casa se ivesc de
dupa fustele mamelor, apoi alearga in
intampinarea strainilor micii horahai,
turcii-romi din comunitate.

Horahaii vorbesc cu dificultate limba
romana, pentru ca nu o exerseaza in
familie. Consecinta este abandonul
scolar. Parcurg primul ciclu gimnazial,
care se bazeaza mai mult pe scheme,
desene si jocuri, apoi renunta cand nu
mai inteleg notiunile din gimnaziu,
explica directoarea Scolii Gimnaziale
Nr. 1 din Castelu. „Eu insist ca ei sa
vorbeasca in familie limba romana,
pentru ca de asta intervine si repetentia
si abandonul, pentru ca ei parcurg,

practic, primul nivel, iar la gimnazial,
efectivul lor se micsoreaza, pentru ca nu
mai inteleg. Daca aici se bazeaza mai

mult pe scheme, pe desene, pe tot felul
de jocuri, in gimnazial, numarul lor se
reduce”, explica directoarea Anghelina.

Caravanã medicalã în Castelu

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.

Scrisoarea mamei: „Azi, te
deranjeaza prezenta mea”

Azi, am inteles ca
nu mai sunt cine am
fost pentru tine. Eu nu
mai simt ca iti sunt
mama, ci simt ca-ti sunt
doar o povara. Azi am
aflat cu uimire ca mama
este mama doar cat
timp copilul are nevoie
de ea, dar cand ea are nevoie de copilul ei, devine o
povara.Ma mangaiai pe fata cu manutele tale mici si imi
spuneai ca ma iubesti. Azi, abia daca ma mai privesti.
Azi te supara neputinta si neindemanarea mea. Te
deranjeaza prezenta mea in caminul tau si simt ca abia
astepti sa plec.Ti-as fi ascuns si acum boala mea si nu te-
as fi impovarat cu necazurile mele, dar am imbatranit,
nu mai am putere si nu mai stiu cum sa duc singura toate
suferintele. Ani de zile te-am ferit de supararile mele, te-
am protejat de grijile mele, nu am vrut sa stii ca nu mai
pot, ca nu mai am, ca ma tem Ti-am ascuns durerile,
neajunsurile si nefericirea mea stiind ca intr-o zi iti va
veni randul sa le ai pe ale tale, iar acum, cand vad cum
e sa te simti povara pentru propriul copil Se pare ca
batranetea si boala nu-ti iau doar puterile si linistea, ci te
lasa si singur pe lume.

Îl mai dorim pe Mircia Gutãu

Nunþile organizate în stradã de romi dau bãtai
de cap autoritãþilor. Primãria nu a emis nicio
autorizaþie pentru un astfel de eveniment

Autoritãþile locale îi avertizeazã încã o datã pe cetãþenii de
etnie romã care organizeazã nunþi pe domeniul public ºi tulburã
liniºtea ºi ordinea public. Parangheliile care þin câte trei zile în
stradã ºi trezesc tot cartierul nu sunt o noutate în Cãlãraºi.
Primãria încearcã sã-I convingã pe oameni cã sunt pasibili de
amendã ºi li se întocmesc dosare penale dacã nu respectã legea.
Cu toate acestea, petrecerile se þin lanþ, spre exasperarea
cetãþenilor de bun-simþ. În luna mai a avut loc, la sediul
Primãriei Municipiului Cãlãraºi, o întâlnire la care au participat
reprezentanþii municipalitãþii, ai Inspectoratului Judeþean de
Poliþie Cãlãraºi, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Cãlãraºi ºi
ai Poliþiei Locale a municipiului Cãlãraºi, precum ºi
reprezentanþii cetãþenilor de etnie romã. Conform discuþiilor
purtate, a anunþat Primãria, cetãþenilor romi li s-a adus la
cunoºtinþã cã organizarea acestor evenimente trebuie sã se
desfãºoare fãrã a fi blocate strãzi, fãrã ocuparea domeniului
public, iar volumul muzicii sã fie la un nivel care sã nu perturbe
liniºtea publicã. De asemenea, li s-a adus la cunoºtinþa cã
nerespectarea prevederilor legale constituie contravenþie, iar
cei ce nu vor respecta legile în vigoare vor primi amenzi ºi li se
vor întocmi dosare penale.   Sancþiuni de la 300 la 6.000 de lei

Tineri romi mi-au spus cele mai rasiste momente pe care le-au trãit în România
În ultima perioadã s-au

înteþit atacurile unor grupãri
de extremã dreaptã în
Ucraina împotriva unor
comunitãþi de romi. Oameni
sunt uciºi. Iar Uniunea
Europeanã ºi statele
naþionale nu dau semne sã se
implice. În acest context a
apãrut protestul Aresel!,
desfãºurat sâmbãtã, în
Bucureºti. Cei aproximativ

900 de participanþi au strigat
„Ajunge!”/ „Aresel!” în faþa
ambasadelor Italiei, Ucrainei
ºi Guvernului României ºi au
cerut ca cetãþenii romi de
pretutindeni sã fie protejaþi ºi
sã poatã trãi în siguranþã.Am
fost la acest protest ºi am
vorbit cu câþiva dintre cei
prezenþi despre momentele
rasiste pe care le-au trãit, ca
cetãþeni ai României.



TVR marginalizeazã rromii

Oare chiar sunt discriminaþi romii? Da, sunt, dar
nu e normal sã fie. Nu e. Da, generalizãm … pentru
cã suntem oameni. Oare cei ce au lansat ºi au lucrat la
campania asta au discriminat vreodata un þigan? De
ce ceva îmi spune cã da.

Am mai avut un post pe aceasta teama, dar de data
asta exemplul este mult mai graitor. Organizaþia
internaþionalã amintind de discursul stigmatizant al
oficialilor fata de ziaristilor rromii la televiziunile din
Romnia rãspunsul global la conflicte ºi abuzuri
comise de Romnia a fost ruºinos ºi ineficient”, afirmã
lideri Europeni Este o manevrã inconºtientã de
excluziune socialã a romilor in TVR. Romana a
ziaristei de etnie rroma Carmen State trist viitor
pentru un popor ghinionist, care a adus culoare si ritm
pe batranul continent, dar care a fost incapabil din
cauza saraciei si a rasismului sa evolueze impreuna cu
ceilalti Te trailes Bahtalo pheie Carmen trebuie sa
vedem cum si de ce occidentalii ne privesc pe voi ,
romanii , asa cum priviti minoritatea rroma .
Intotdeauna romanii cauta sa se situeze desupra altora
, valorizind exagerat , puternicele radacini culturale
vax Eforturile de eliminare a genei necivilizatoare din
ADN lor ar trebui puse in balanta. 

Politician francez, despre romi: “Sã li
se scoatã dinþii de aur ca sã-i putem
caza”

Un politician francez a fost sancþionat din cauza
glumelor rasiste pe seama þiganilor din România. Este
vorba despre Franck Sinisi, un consilier local în
localitatea Fontaine (suburbie a oraºului Grenoble din
sud-estul Franþei), care a fost exclus din Frontul
Naþional.

Cum s-a ajuns aici. Sinisi a propus ca imigranþilor
romi sã li se scoatã dinþii de aur pentru ca statul sã
acopere costurile cu cazarea ºi hrãnirea acestora.
Declaraþiile acestuia au fost mult prea rasiste pentru

cei din Frontul Naþional.

Pe scurt
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Un eveniment major pentru
înfiinþarea la Sibiu a Centrului
Naþional pentru Patrimoniu
Cultural ºi Educaþie Etno-
Identitarã a Romilor a avut loc
sãptãmâna trecutã, la Prefectura
Sibiu.Cu ocazia ºedinþei lunare a
Grupului de Lucru Mixt pentru
Romi din cadrul Instituþiei
Prefectului – Judeþul Sibiu
prefectul Adela Muntean a
anunþat introducerea unui nou
obiectiv în Planul Judeþean de
Mãsuri pentru aplicarea

“Strategiei Guvernului României
de incluziune socialã a cetãþenilor
români aparþinând minoritãþii
rome pentru perioada 2015 –
2020”: fondarea Centrului
Naþional pentru Patrimoniu
Cultural ºi Educaþie Etno-
Identitarã a Romilor.

Susþinem iniþiativele
organizaþiilor neguvernamentale
care au drept scop reconstrucþia
identitãþii etice a romilor ºi
sporirea stimei faþã de sine, dar ºi
cele care vizeazã creºterea

calitãþii vieþii minoritãþii rome
prin facilitarea accesului la
educaþie ºi pe piaþa muncii. Le
mulþumesc, totodatã, primarilor
care s-au implicat în rezolvarea

problemelor comunitãþii rome
din localitãþile pe care le conduc.
În limitele atribuþiilor legale, vom
face toate demersurile pentru
incluziunea socialã a cetãþenilor.

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.

“S.O.S. - Copiii romi – O
poartã cãtre educaþie”.
Seminar pentru îndrumarea
ºcolarã a elevilor

Pentru o informare corectã a copiilor, Partida
Romilor a organziat recent un seminar educativ
privind consilierea ºi îndrumarea ºcolarã a
elevilor în vederea obþinerii recomandãrii de
apartenenþã, pentru ocuparea locurilor rezervate
în învãþãmântul liceal ºi universitar, dar ºi
prezentarea modalitãþilor prin care copiii de etnie
romã pot fi înscriºi în sistemul de învãþãmînt
preºcolar, primar sau gimnazial. Presedintele
Partida Romilor „Pro Europa“, sucursala
judeþeanã Cãlãraºi, Daniel Stancu, împreunã cu
un grup de cadre didactice, mediatori ºcolari ºi
lideri din comunitãþile de romi din judeþ, au
prezentat importanþa educaþiei ºi cazuri concrete
în care elevi care au beneficiat de aceste
recomandãri au devenit exemple de urmat.

O delegaþie a Guvernului României
formatã din subsecretarul de stat Victor
Ionescu, din cadrul Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni, ºi deputatul
Florin Manole, reprezentant al Comisiei
pentru drepturile omului, culte ºi
problemele minoritãþilor naþionale, a
efectuat în perioada 16-19 iulie a.c., o
vizitã de lucru în Republica Italianã pentru
a discuta cu cetãþeni români de etnie romã
de pe teritoriul Republicii Italiene.

„Fiecare cetãþean al României este
important ºi trebuie sã ne asigurãm cã
indiferent de locul în care lucreazã,
studiazã sau trãiesc, românii noºtri au parte

de tot sprijinul atât din partea þãrii noastre,
cât ºi din partea statului de rezidenþã.
Aceastã vizitã este un demers al
Guvernului prin care se urmãreºte o mai
bunã informare a cetãþenilor noºtri cu
privire la drepturile ºi responsabilitãþile pe
care le au în calitatea lor de cetãþeni
europeni”, a subliniat subsecretarul de stat,
Victor Ionescu.

Debutul deplasãrii a avut loc la Roma,
unde delegaþia s-a întâlnit cu cetãþenii
români de etnie romã care locuiesc în
tabãra „Camping River”. Aceºtia au adus
la cunoºtinþã oficialilor situaþia dificilã în
care se aflã.

Unul dintre cei mai bogaþi romi din Sibiu, alãturi
de Corneliu Bucur, înfiinþeazã la Sibiu ”Centrul
naþional al romilor”

Delegaþie a Guvernului Romaniei în dialog cu
cetãþenii români de etnie romã din Italia!

Pânã la dezrobirea lor, în
1856, în Moldova ºi Þara
Româneascã locuiau un sfert din
romii din Europa, respectiv peste
200.000. Un studiu de la 1837,
aparþinând istoricului ºi
politicianului Mihail
Kogãlniceanu, cel de numele
cãruia se leagã dezrobirea
romilor, aceºtia ar fi ajuns prima
datã în þãrile române în secolul
XIII, încã din timpul domniei lui
Mircea cel Bãtrân. De altfel, un
document semnat de domnitor
scoate în evidenþã prezenþa
acestei etnii chiar înainte de

venirea pe tron a voievodului:
“Io, Mircea Voievod, întãresc
darul rãposatului meu unchi,
Vladislav Voievod, cãtre
mãnãstirea Sfîntul Anton din
Vodiþa: satul Jidovstiþa, livezile
din Bahnino, morile de pe
Bistriþa ºi patruzeci de familii de
þigani”. Dupã unii istorici,
drumul pe care ar fi ajuns romii
în principatele române coincide
cu drumul nãvãlirilor romane,
Nicolae Iorga fiind unul dintre
susþinãtorii acestei idei. În 1456,
romii sunt aduºi masiv, din sudul
Dunãrii, de Vlad Þepeº.

Cum erau clasificaþi romii în perioada robiei. Boierii îi includeau în foaia de zestre a miresei
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Dacã nu am auzit aceastã
sintagmã, înseamnã cã nu trãim
în România. Noi, þiganii,
suntem mai ceva decât bau-

bau, ne înecãm la mal, ne
mutãm cu cortul, ne lãudãm
ciocanul, ne-am obiºnuit cu
scânteia ºi nu suntem oameni

nici în ziua de Paºti! Noi,
þiganii

, suntem cei pe care lumea
nu ii doreºte vecini ºi suntem,
de foarte multe ori, consideraþi
-mai-puþin-decât-oameni.

Mã chinui de ceva vreme sã
gãsesc în folclorul românesc ºi
zicãtori sau proverbe care sã
punã romii într-o imagine
pozitivã. Nu prea am gãsit ºi
chiar ºi cele care îi prezintã pe
romi ca fiind buni muzicieni
sau având femei „focoase ºi
frumoase”

Încã de când eram mic, am

învãþat sã fac faþã lor ºi sã
strâng din dinþi atunci când
cineva simþea nevoia sã scoatã
sunetele unei pãsãri anume
atunci când eu apãream. Am
fost învãþat cã pentru a reuºi în
viaþã trebuie sã muncesc de
douã ori mai mult decât un ne-
rom ºi cã „poþi sã duci în spate
un român 10 ani, când îl vei
pune jos tot cioara dracului o sã
te strige”.

Am fost obiºnuit sã mã spãl
mai mult decât ceilalþi, sã
folosesc parfum chiar ºi si
atunci când ies în curte.

Anton Gabor, de 36 de ani, este un rom
din Târgu Jiu care abia acum învaþã sã scrie
ºi sã citeascã. Situaþia este cu atât mai
neobiºnuitã cu cât bãrbatul împarte aceeaºi
bancã cu fiul sãu Matei Gabor, de 10 ani.
44 de persoane cu vârste între 30 ºi 60 de
ani învaþã la ªcoala Gimnazialã “Ecaterina
Teodoroiu” din Târgu Jiu în clasele I-IV.

„A doua ºansã” este un program care
se desfãºoarã de mulþi ani, însã nu a avut
mare succes. Prejudecãþile, ruºinea sau
chiar mândria i-a þinut pe romii cu vârste
înaintate departe de ºcoalã. Acum, la o
ºcoalã dintr-un cartier periferic al
municipiului Târgu Jiu, 44 de romi s-au
reapucat sã înveþe literele ºi bastonaºele.
Anton Gabor are 36 de ani ºi este în clasa
I la ªcoala generalã „Ecaterina Teodoroiu”
din Târgu Jiu. „Sunt la bastonaºe. Am
scris cam patru pagini. Acum încep sã
scriu literele. Eu nu ºtiu sã scriu ºi sã
citesc ºi este foarte greu. Orice persoanã
trebuie sã ºtie sã scrie ºi sã citeascã. Nu
am fost deloc la ºcoalã. Când eram copil
nu eram ascultãtor ºi nu m-am dus la
ºcoalã. În plus, eram mereu cu pãrinþii pe
unde aveau de lucru. Noi ne ocupãm cu
montarea de tablã pe case. M-am mutat
dintr-o parte în alta cu familia ºi aºa au
trecut anii. Dacã merg la poºtã, nu pot sã

completez o cerere ºi rog pe altcineva.
Este foarte greu. E ruºinos ca un om la
vârsta mea sã cer ajutorul unei alte
persoane pentru cã nu ºtiu sã scriu sau sã
citesc. Este foarte bine la ºcoalã. Coleg de

bancã e fiu-meu, Matei, care mai râde de
mine, pentru cã el este elev într-a VI-a!”, a
povestit Anton Gabor. Bãrbatul are trei
copii, douã fete care deja s-au cãsãtorit ºi
au absolvit cinci clase, ºi pe Matei.

APAVIL SA a desfãºurat ºi
în perioada 30 iulie – 03 august
2018 o activitate intensã în
municipiul Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile
locale.

LUCRÃRI DE AMENA-
JARE A TERENULUI. S-au
executat lucrãri de amenajare
teren prin betonare/asfaltare pe
strãzile: str. Gib Mihãescu
intersecþie cu str. Libertãþii, str.
ªtirbei Vodã, str. Gabriel
Stoianovici.

AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe
strãzile: Apusului, ªtirbei Vodã,
Antim Ivireanu nr.64, Eftimesti
nr.70 ºi Nicolae Labiº.

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;

au fost ridicate la cotã 3
cãmine canalizare menajerã pe
str. Lucian Blaga, Bl. A51;

a fost înlocuitã o ramã cu
capac carosabil pe str. Morilor
nr. 42A;

a fost refãcutã suprafaþa
carosabilã pe str. Sora ºi Splaiul
Mircea Vodã, Bl. 1;

au fost ridicate la cota
strãzii 7 guri de scurgere de pe
str. Ion Referendaru;

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.

S-au declarat þigani ca sã facã
rost de bani

Ce pun ziarele azi pe prima paginã? Subiecte de la
noul proiect de Lege privind securitatea ciberneticã, la
povestea unor persoane care s-au declarat þigani ca sã
facã rost de bani dintr-un proiect european deschid astãzi
ediþiile de print.

Ziarul Adevãrul are ca principal subiect un articol
despre un proiect european dedicat romilor, persoanelor
cu dizabilitãþi ºi femeilor, considerate vulnerabile de care
mai multe persoane au profitat.

„Dã-mi o ºansã” este sloganul unui proiect de douã
milioane de euro dedicat persoanelor vulnerabile, printre
care ºi cele de etnie romã. Mai mulþi români care nu sunt
de etnie romã s-au declarat aºa pentru a primi câte 500
de lei din fondul alocat de UE acestui proiect”, scrie
Adevãrul, pe prima paginã.

Paginademedia.ro prezintã, în continuare, titlurile ºi
principalele subiecte ale presei de astãzi.

“Cum plãnuiesc Serviciile sã-ºi bage nasul în
calculatoarele tuturor firmelor din România”. Noul
proiect de Lege privind securitatea ciberneticã, pus
în dezbatere publicã de cãtre Ministerul
Comunicaþiilor- sub conducerea lui Marius Raul
Bostan-, prevede implementarea unor mãsuri de
securitate care le-ar putea da bãtãi de cap atât
firmelor private, cât ºi instituþiilor statului, ºi le-ar
putea aduce amenzi între 500 ºi 10.000 de lei.

Noi, þiganii, suntem mai ceva decât bau-bau

Eºti vagon sau locomotivã

Sunt vagoane bune si vagoane rele. Si locomotive
rele si locomotive bune. Tu esti un vagon bun si eu o
locomotiva rea. Impreuna facem cel mai mosmondit si
plin de suferinte tren, chiar daca prin toate garile ne
aplauda cate cineva, uimit, care n-a mai vazut asa ceva.
Eu, locomotiva, caut barbati locomotiva si ne luptam
groaznic sa nu tragem unul hais si altul cea. Si, apropo
de metafora ta, tu, femeie vagon, ai tendinta sa gasesti
tot un barbat vagon. A fi locomotiva este, uneori, o
suferinta, o abdicare fortata de la feminitate. Sau poate
gresesc, cine stie?… Si evident caut barbati locomotiva.
Ma enerveaza ingrozitor barbatii vagoane, lipsiti de
initiativa, la care trebuie sa le tragi un sut in cur ca sa se
miste pe sine. Riscul este, atunci cand esti locomotiva,
ca obosesti si trebuie din cand in cand sa te opresti… Am
obosit sa fiu locomotiva, dar nu ma pot schimba Dar,
uneori, vagoanele sunt tare greu de urnit Si, mai grav, e
ca uneori deraiaza, si-ti strica toata viata .Se intampla ca,
la un moment dat, satula sa tot fiu trasa pe drumuri
straine pe care nu ma regasesc, ma revolt si atunci imi
iau viata in propriile maini si devin o locomotiva.

Lucrãri desfãºurate de APAVIL

La 36 de ani, elev în clasa I,
coleg de bancã cu fiul sãu



Descântec de deochi

Fugi deochi dintre ochi,
Dintre gene si sprancene,
Din fata, din corp si mana,
Din picioare, mate si oase,
Duceti-va peste noua mari si noua tari,
Ca acolo va asteapta
Noua fete de imparat
Cu mese intinse
Si cu fripturi aprinse,
Si cand s-o deochea mata si cainele
Atunci sa se mai deoache (numele),
Atunci si nici atunci.

sau:

Sting toate strigarile,
Toate pociturile
Cum se sting taciunii
Sa se stinga deochiul
Toate cascaturile,
Toate uitaturile
Sting ochii cei rai din cale
Si gurile cele rele
Sa n-aiba la ce se uita
Sa n-aiba la ce striga
Sa treaca de grija lui....
(se rosteste numele de botez a persoanei

deochiate)

Ghicit ºi

descântece

þigãneºti
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COMEMORAREA A 74 DE ANI DE LA
HOLOCAUSTUL RROMILOR

În continuarea manifestãrilor dedicate
comemorãrii a 74 de ani de la Holocaustul
Rromilor, la Biblioteca Judeþeanã Antim
Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea a avut loc un
seminar dedicat istoriei ºi culturii etniei rrome.

Prezent la eveniment, Pãrintele Nicolae
Moga, Protopop al Protopopiatului Râmnicu-
Vâlcea, a transmis cuvântul de binecuvântare al
Înaltpreasfinþitului Pãrinte Arhiepiscop
Varsanufie.

microbuzul cu care umblã
prin þarã în cadrul turneului
„Ambulanþa pentru
Literaturã” a fost confundat
cu „ambulanþa neagrã care
furã copii” mai mulþi indi-
vizi de etnie romã au sãrit s-
o batã, azi noapte, în
Capitalã, în zona Gãrii de
Nord poliþiºtii au scãpat-o
pe Doina Popescu din
mâinile agresorilor

Isteria „ambulanþei negre”
care furã copii pentru organe a
ajuns, azi noapte, într-un punct
extrem. 

Scriitoarea Doina Popescu-
Brãila, iniþiatoarea turneului
„Ambulanþa pentru Literaturã”
prin intermediul cãruia îºi
promoveazã cãrþile, a fost la un

pas de a fi bãtutã crunt de un
grup de romi. Scenele ºocante s-
au petrecut azi noapte, în
Bucureºti, în zona Gãrii de Nord.
Mai multe femei bãteau cu
pumnii ºi palmele în maºina cu
numere provizorii de
înmatriculare, iar alþi bãrbaþi
filmau ºi instigau pe Facebook:
„Ambulanþa neagrã care furã
copii!”. Deºi scriitoarea a
încercat sã le explice despre ce
este vorba, indivizii nu au vrut s-
o asculte, devenind din ce în ce
mai violenþi. Numai intervenþia
poliþiºtilor ºi a mascaþilor a
salvat-o pe Doina de furia
agresorilor. Indivizii de etnie
romã s-au ales cu dosar penal.

Doina Popescu-Brãila umblã
de ceva timp prin þarã cu un
microbuz pentru a-ºi promova
operele de creaþie, autovehicul

inscripþionat cu „Ambulanþa
pentru Literaturã”. De curând,
femeia ºi-a schimbat maºina cu
una mai mare ºi mai încãpãtoare,
deoarece noaptea o foloseºte pe
post de „dormitor”. Noul
microbuz nu este inscripþionat,
are dungi portocalii asemenea

unei ambulanþe adevãrate ºi este
înmatriculatã provizoriu, adicã
are numere roºii de Brãila, în
limbaj popular. Tot pe microbuz
se gãseºte ºi numãrul ei de
telefon, iar de la nefericitul
incident, este sunatã continuu ºi
ameninþatã.

De ce e sinistru cã în România încã se
publicã articole cu bancuri rasiste
despre romi

Nu mã deranjeazã bancurile pe seama nimãnui, dar
e penibil sã permiþi rãspândirea unor astfel de mizerii
într-un ziar comercial. Mai ales cã pãreau mai prãfuite
ca alea de Felix Rache. Aevãrul a publicat recent o
încercare de umor, bazatã pe cliºee ºi stereotipuri rome,
culese de pe un website de bancuri sub titlul „Zece
super-bancuri despre þigani. Reacþia romului când, dupã
rãzboi, gãseºte acasã cinci copii în loc de trei”. L-au
ºters dupã jumãtate de zi de reacþii negative. Nu mã
deranjeazã bancurile pe seama nimãnui, spre deosebire
de generaþiile trecute, care au crescut cu umor aprobat
de Partidul Comunist Român, eu am crescut cu
reprezentaþiile lui Bill Hicks, George Carlin, Dave
Chappelle sau Richard Pryor.

Potrivit presei din Italia,
copilul de un an a fost împuºcat în
timp ce se afla în braþele mamei
sale. Carabinierii au deschis o
anchetã pentru a stabili
circumstanþele în care s-a produs
incidentul ºi cum a ajuns
bebeluþul sã fie împuºcat.

„Urmare a demersurilor
întreprinse de Ambasada
României la Roma, autoritãþile
italiene au confirmat cetãþenia
victimei. Potrivit informaþiilor
preliminare, dupã producerea
incidentului victima a fost
transportatã la o unitate medicalã
din apropiere pentru îngrijiri. Cu
ocazia controlului medical s-a
constatat cã minorul prezenta o

plagã rezultatã în urma unei
împuºcãturi, iar în prezent este
internat sub supraveghere
medicalã”, a informat MAE.

Ambasada României la Roma
a întreprins demersuri pentru ca o
echipã mobilã sã se deplaseze la
spital, acest lucru urmând a fi
fãcut de îndatã ce vor fi luate
aprobãrile din partea pãrinþilor
minorului, autoritãþilor locale ºi a
medicilor, scrie Agerpres.

Fetiþa în vârstã de un an a fost
împuºcatã în umãr, în timp ce era
þinutã în braþe de mama ei.
Familia locuia la periferia Romei,
într-o tabãrã ilegalã. Copilul a fost
împuºcat cu o armã cu aer
comprimat.

Bebeluº român împuºcat în Roma în timp ce era in bratele mamei sale

Victima isteriei „Ambulanþa neagrã”:
Scriitoarea brãileancã Doina Popescu,
agresatã în Bucureºti 

În România, princi-
palul motiv invocat
pentru a nu trimite copiii
la ºcoalã este sãrãcia.
Familia considerã cã
lipsa banilor pentru a
cumpãra haine, pantofi,
rechizite sau un pachet de
mâncare este un motiv
suficient sã omori
copilãria celui care are
nevoie sã-l ajuþi sã-ºi
atingã potenþialul maxim
de dezvoltare. În loc sã se
ducã la ºcoalã, ºi acolo sã
înveþe sã devinã „om mare“, indiferent ce o însemna asta, familia ºi societatea
îl învaþã „sã se descurce“ ºi „sã facã bani“, indiferent cum face asta. Prea
puþini realizeazã cã pentru a „da brânci sãrãciei“ de azi, aruncã copilul într-un
cerc vicios al sãrãciei care va conduce cãtre o altã sãrãcie, poate mai Pentru
unii, a fi sãrac înseamnã sã nu ai o coajã de pâine pe masã, iar pentru alþii sã
nu poþi sã cumperi maºina pe care þi-o doreºti. Pentru unii, sãrãcia înseamnã
un mod de gândire care nu-þi permite sã vezi viitorul ºi nevoia de a investi în
el, pentru alþii echivaleazã cu votatul unui anumit candidat despre zâmbete ºi
poveºti ºi despre nevoia ca fiecare copil sã aibã parte de un adult care sã se
zbatã pentru ca el sã-ºi atingã potenþialul maxim.

Mi-am adus aminte de toþi care m-au fãcut om
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Copiii romilor din Slatina au vãzut cum
funcþioneazã o maºinã de pompieri, o
ambulanþã, o autospecialã de poliþie sau un
echipaj de jandarmi. Apoi s-au delectat cu o
piesã de teatru jucatã de actori romi veniþi pentru
ei de la Bucureºti. Toate aceste activitãþi au fost
organizate vineri seara, în cadrul unei activitãþi
derulate de Partida Romilor, în colaborare cu
Direcþia de Protecþie ºi Asistenþã Socialã Slatina.

Fiecare tânãr ºi copil rom trebuie sã ºtie ce
presupune o meserie, sã cunoascã oameni care
au o carierã de succes, pentru a fi motivaþi sã
meargã la ºcoalã ºi sã aibã un viitor mai bun.
Aceasta este ideea de la care au pornit
reprezentanþii Partidei Romilor, atunci când au
decis sã meargã în cât mai multe comunitãþi din
þarã, sã organizeze acþiuni informative ºi
spectacole de teatru pentru copii.

La Slatina, evenimentul s-a bucurat de
prezenta a sute de persoane, copii, tineri ºi
pãrinþi, care au venit sã vadã autospecialele de
poliþie, pompieri, jandarmi ºi salvarea. Cu

toþii au fost fascinaþi de ceea ce au aflat de la
militari, de misiunea ºi rolul lor, mai ales cã
au urcat ºi maºini, au pornit alarmele ºi au
vorbit prin staþie.

ªi spectacolul de teatru susþinut de actori
romi a fost urmãrit cu interes de foarte mulþi
membri ai comunitãþii rome din Slatina. 

În organizarea activitãþilor s-au implicat ºi
reprezentanþi ai Direcþiei de Protecþie ºi
Asistenþã Socialã Slatina, care sunt în
permanenþã prezenþi în comunitatea de romi a
oraºului, prin intermediul Centrului Comunitar
de Asistenþã Medico-Socialã, aflat în
subordinea DPAS.

Copiii romi, ajutaþi sã îºi aleagã
o meserie

SFESNICUL – 21 mai – 20 iunie
Semnul zodiacal tiganesc al Sfesnicului

este echivalentul Gemenilor in horoscopul
european.

Vom începe prin a desluºi semnificaþia
primarã a denumirii zodiei. Sfeºnicul este
cel care rãspândeºte lumina ºi alungã
întunericul. Prin urmare, nativii zodiei sunt
ºi ei „purtãtori de luminã”. Pentru cã în
contextul umanitãþii lumina este simbolul
cunoaºterii ºi al înþelepciunii, asta denotã
cã acei nãscuþi în zodia Sfeºnicului vor fi
oameni cu drag de învãþãturã, care vor
ajunge departe pe drumul destinului lor
datoritã acumulãrii, asimilãrii de noi ºi noi
informaþii. Sunt persoane capabile sã înveþe
dar ºi sã-i înveþe pe ceilalþi. Pot fi dascãli
pricepuþi, dar ºi scriitori, filosofi ori lideri
spirituali. Vor fi mereu admiraþi pentru ceea
ce sunt ºi pentru ceea ce fac. Uneori însã
vor fi pizmuiþi. Vor fi mereu gata sã
dãruiascã din preaplinul minþii lor
sclipitoare fãrã a se teme cã astfel cupa
spiritului lor se va goli. Generozitatea îi
caracterizeazã, ºi prin asta înþelegem cã
dãruiesc din energia lor, din ºtiinþa lor, din
fiinþa lor, pentru evoluþia celor de alãturi.

ROATA – 21 iunie – 21 iulie
Semnul zodiacal tiganesc al Rotii este

echivalentul Racului in horoscopul
european.

Despre nativii din Roatã se spune cã
sunt marcaþi de instabilitate. Fie este vorba
despre instabilitate psihicã, fie despre una
emoþionalã, fie, în cele din urmã, despre
instabilitatea… locativã. Persoane mereu în
miºcare, greu îºi vor afla un loc al lor. La
fel de greu le va fi sã punã bazele unei
relaþii durabile, cu atât mai puþin unei
familii. Sigur, nu toþi nativii zodiei vor
trece prin viaþã singuri, însã chiar ºi aceia
car vor avea un cãmin, vor petrece mult
timp departe de el, iar relaþiile cu membrii
familiei vor atârna mereu de un fir de aþã.

Pe de altã parte, însã, ar trebui sã vedem
ºi latura bunã a caracterului lor de…
nomazi. Vor cãuta întotdeauna locuri noi,
pe care le vor cartografia pentru cei ce vin
dupã ei. Vor fi deschizãtori de drumuri, vor
rezista la toate provocãrile unui drum, vor
avea iniþiative, vor scormoni, vor deschide
drumuri noi în domeniul în care lucreazã.
Li se potrivesc meserii care presupun multe
deplasãri – eventual în strãinãtate.

HHOORROOSSCCOOPP    ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC

Poliþiºtii Antidrog au
primit pontul anul trecut, pe
30 martie. Doi fraþi din Tinca,
Valentin ºi Florin Puºcãu,
vindeau substanþe psihotrope,
mai ales romilor din comunã.
De 1 aprilie, procurorii
DIICOT au autorizat un
investigator sub acoperire,
care sã-i supravegheze. Dupã
o lunã, investigatorul fãcea
prima tranzacþie cu aceºtia,
dar misiunea a continuat,
ofiþerul ºi colaboratorii sãi
lucrând sub identitãþi ascunse
aproape 6 luni, timp în care au
descoperit cã fraþii Puºcãu
aveau inclusiv protecþia

poliþiºtilor din zonã, care îi
scãpaserã ºi dintr-un dosar de
braconaj.

Lanþul slãbiciunilor

În rechizitoriul întocmit
anul acesta pe 7 iunie ºi intrat în
posesia BIHOREANULUIsub
forma unui extras, procurorii
DIICOT Oradea descriu felul
în care fraþii Valentin ºi Florin
Puºcãu, din satul Râpa,
comuna Tinca, au intrat, pe
rând, în afacerile cu
etnobotanice. Primul a fost
Florin care, aratã martorii, ar fi
fãcut primele livrãri de
substanþe interzise în 2015.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului
Pãrinte Varsanufie,  Pãrintele Nicolae
Dorin Buda, inspector coordonator al
Biroului Eparhial de Catehizare a
rromilor, a organizat în data de 26 aprilie,
o întâlnire la Parohia Sfântul Gheorghe
din Drãgãºani.

Au fost prezenþi pãrintele paroh
Drãguº Ion Dan ºi doamna Dr.
Gândãcioiu Cristiana de la Direcþia de
Sãnãtate Publicã Vâlcea, în cadrul
Programului „Sastipen le rromenqe -
Sãnãtatea rromilor” derulat de cãtre
Arhiepiscopia Râmnicului în parteneriat

cu Direcþia de Sãnãtate Publicã Vâlcea în
cadrul Programului Naþional de
Promovare a Sãnãtãþii ºi Educaþiei pentru
Sãnãtate.

Programul are drept grup þintã
populaþia de etnie rromã, iar scopul
programului îl reprezintã informarea
corectã a persoanelor de etnie rromã
privind aspecte legate de sãnãtate, în
vederea dobândirii de comportamente
sanogene ºi adoptãrii unui stil de viaþã
sãnãtos. La sfârºitul aceastei întâlniri, toti
cei prezenþi au primit materiale de igienã
personalã din partea Parohiei Stefãneºti.

Conform estimãrilor romii
trãiesc în cartiere mãrginaºe sau
mahalale ºi reprezintã o parte a
populaþiei care oscileazã între 120
mii - 180 mii de unitãþi. Mulþi mai
puþin decât cei 750 mii -zingari -
prezenþi în Spania, din cele 400 de
mii care locuiesc în Franþa ºi cele
250 de mii înregistrate în Regatul
Unit.

Conform estimãrilor ale unei
organizaþia non-profit, doar o
minoritate de romi (26 mii de
persoane) trãiesc din locuri de
muncã autorizate, noteazã

În cele 148 de cartiere trãiesc
adesea în condiþii de igienã aproape
inexistente 16,400 de persoane (43%

sunt italieni), în timp ce în aºezãrile
micro “tolerate” se aflã 9 600 de
romi cu paºaport românesc.Oraºul
preferat de romi este Roma unde se
aflã cele 17 tabere autorizate ºi 300
de aºezãri mici tolerate de autoritãþi.
În Roma, Napoli ºi Sesto Fiorentino,
românii-romi locuiesc în clãdiri
ocupate, 500 de romi care trãiesc în
Via degli Stadi din Cosenza (locuinþe
publice) ºi cei 260 de locuitori din
cartierul Ciambra din Gioia Tauro
(unde a fost filmat filmul “A
Ciambra” de Jonas Carpignano) sunt
italieni. Apoi existã persoane
apatride (aproximativ 3.000) care se
bucurã de cel mai înalt nivel de
protecþie internaþionalã.

Nu mai înteleg nimic. Ori sunt
eu prost, ori m-am tampit de tot

Nenumarate voci in Parlamentul
European, reprezentanti ai societatii civile
europene, organizatii si activisti romi isi
exprima ingrijorarea vizavi de escaladarea
extremismului si violentei din partea
gruparilor neo-naziste asupra romilor si
asezarilor acestora. Crimele violente se
impletesc cu actiunile fasciste ale
organizatiilor si reprezentantilor politici
europeni.

Paradoxul face ca OSCE, organizatia
care pe de o parte condamna aceste
actiuni, sa initieze studii de cercetare si
intocmirea de “rapoarte” care sa studieze
“radicalizarea si predispozitia la actiuni
teroriste” din partea romilor.Nimic nu se
va schimba în bine, pânã ce rromii nu vor
elimina din gândirea ºi cultura lor
„þigãnia” (ºmecheria, incultura, abuzul).

“Afumaþi” la Râpa: Protejaþi de poliþiºti,
doi fraþi i-au dus pe þiganii din Tinca în
pragul dependenþei de droguri

În Italia existã 180 mii de romi, Spania are 750
de mii, iar Franþa 400 de mii

Sastipen le rromenqe - Sãnãtatea rromilor



Tocãniþã þigãneascã

INGREDIENTE

800 g carne tocatã (pulpã de porc)
2 legaturi ceapã verde
200 g pastã de ardei capia
600 g roºii
2 ardei iuþi
sare
cimbru uscat
piper roºu ºi negru
1 lingurita zahãr
50 ml ulei de floarea- soarelui

MOD DE PREPARARE

Se curãþã ceapa, se spalã, se taie mãrunt ºi se
pune într-o tigaie, cu puþin ulei, sã se cãleascã.
Dupã ce a devenit sticloasã, se adaugã carnea
tocatã.

Cât timp se cãlesc, este bine sã se adauge apã
puþin câte puþin, ca sã nu se lipeascã ºi sã strice
gustul.

Dupã ce s-a cãlit carnea, se adaugã pasta de
ardei capia ºi roºiile tãiate cubuleþe. Se
condimenteazã, dupã gust, cu sare, piper
mãcinat ºi boabe ºi cimbru mãcinat.

Se bagã pentru câteva minute în cuptorul
încins. Dupã ce a scãzut, se adaugã cimbru ºi
ardei iute pe deasupra. Se serveºte cu mãmãligã
sau cu pâine caldã. Se orneazã cu verdeaþã ºi

frunzuliþe de cimbru.

Sã halim bine
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Conferinþa “Corp ºi culturã, romi ºi
gagii. O poveste despre femei”, programatã
la Muzeul Naþional al Þãranului Român
din Capitalã, vine cu date adunate din
câteva sate din apropierea Bucureºtiului
pentru a înþelege viziunea despre corp ºi
aparenþã a unor romi aºa-ziºi tradiþionali
din România.

Cea de-a 12-a ediþie a Conferinþelor de
la ªosea a programat pe 25 iunie, de la
orele 18.00, conferinþa “Corp ºi culturã,
romi ºi gagii. O poveste despre femei”,
susþinutã de Iulia Haºdeu la Muzeul
Naþional al Þãranul  “Imaginea fustelor
þigãneºti lungi, ample, cu motive florale
colorate, însoþite de basmale ce acoperã
cozi împletite, bijuterii strãlucitoare ºi
miºcãri languroase, este binecunoscutã
publicului larg. Parte din repertoriul
costumelor de carnaval, prezenþã exoticã la
spectacolele folclorice din ultimii douãzeci
de ani, emblemã a romanitãþii mediatice

stereotipate, fusta þigãneascã este, nu mai
puþin, elementul material concret de la care
Iulia Haºdeu ne propune sã pornim pentru

a înþelege viziunea despre corp ºi aparenþã
a unor romi aºa-ziºi tradiþionali din
România”, potrivit unui comunicat.
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FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Aventura extraconjugalã pe care
Nicolae Guþã a avut-o cu Dana a
provocat reactii diverse în rândul
membrilor comunitãþilor þigãneºti.

Viorel Gongoi, bun prieten cu
manelistul, l-a certat public pentru ce a
fãcut ºi ºi-a manifestat dezaprobarea
pentru un astfel de comportament.Sunt

judecãtor la nivel national în aceastã
etnie. Vreau sã înþeleagã Guþã cã este
mãscãrici la televizor. Faptul cã
reprezintã o somitate in etnia noastrã ºi
vine cu aceastã parodie la tv, mã face sã-
mi fie ruºine pentru fiica lui, Nicoleta”,
a spus Viorel Gongoi în aceastã searã, în
emisiunea Cancan TV, difuzatã de luni
pânã joi de la ora 22:00, la Acasã TV.
Supãrarea lui Gongoi nu vine din faptul
cã Guþã a avut o aventurã, ci din faptul
cã el s-a afiºat cu amanta la televizor.

„Dacã voia sã facã circ la televizor,
mai bine se vopsea in clovn. Nimeni nu
contestã faptul cã putem avea o
prietenã, dar fãrã sã ºtie nimeni. Dacã tu
apari cu parasute din astea ieftine la tv si
sã explici cã ai avut o relaþie cu ea…îþi
cade demnitatea în fata noastrã”.

Finul lui Adi Minune îl denunþã pe
temutul interlop ”Viscol”: ”M-a
ameninþat cã mã împuºcã în ambele
picioare!”

La începutul lui 2017, Ioan Cãldãraº, zis
David, fãcea denunþuri halucinante despre clanul
þigãnesc ”Viscol”, din care chiar el a fãcut parte,
dar s-a retras, în urmã cu un an ºi ceva. Mai mult,
a fãcut ºi plângere la Poliþie. Era omul de
încredere al lui Ioan Boþ, ºeful clanului. Tocmai
de aceea, „David” ar fi fost terorizat sistematic,
astfel încât a ales sã plece în Italia. ªi-a luat acolo
ºi cei trei copii, douã fete, una botezatã chiar de
Adi Minune, ºi un bãiat.

Dar ºi pe pãrinþii lui i-a adus în Italia, pentru
a-i feri de rãzbunarea lui Boþ, zis Viscol. Chiar
dacã se aflã la mii de kilometri distanþã, Ioan
Cãldãraº nu ºi-a gãsit liniºtea. A fost ameninþat
constant de membrii clanului mafiot pe care l-a
pãrãsit ºi a ajuns la capãtul rãbdãrii. Este panicat
de faptul cã ar urma sã sfârºeascã într-un ºanþ,
ucis cu sânge rece.

Viorel Gongoi îi desfiinþeazã pe Guþã ºi pe amanta lui:
„Ea e o paraºutã ºi tu o cioarã incultã”

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?

Dicþionar româno-rrom

Conferinþa “Corp ºi culturã, romi
ºi gagii. O poveste despre femei”,
programatã la Muzeul Naþional al
Þãranului Român din Capitalã

De ce sunt romii stafiile Europei
A fi þigan nu este o identitate etnicã, ci o breaslã (cãldãrar, argintar, lingurar,

fierar etc.), o meserie prea învechitã (obsolecentã) ºi un totem. A fi þigan înseamnã
a fi o fosilã vie din vremurile primitive ale omului, a fi un zombie, un cadavru viu.
Nici iubit, nici urât, ci tratat cu indiferenþã sau toleranþã controlatã, dacã nu
invadeazã lumea realã. Or, dacã vrei sã ai încredere în oameni, fã-i mai întâi sã aibã
încredere în tine; dacã vrei demnitate ºi recunoaºtere, respectã demnitatea celorlalþi
ºi recunoaºte-le meritele! Fii activ, nu reactiv, fii sensibil ºi empatic, nu sentimental.
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Mulþi cred cã termenul „rom“ e un
moft postdecembrist. Denumirea însã era
folositã deja în anii ’50: „Cei ºase romi
din colectiv, cu copiii lor, înjghebaserã o
bandã tuciurie de lãutari care cîntau
înfocat“ (Viaþa Româneascã, 1952). E o
frazã care redã destul de bine atitudinea
româneascã faþã de „problema romã“:
din spatele unui menajament
terminologic – sîntem amabili, spunem
„romi“, nu „þigani“ – rãzbate
condescendenþã ºi imperativul absorbþiei
în clasa muncitoare, al integrãrii în

societatea „multilateral dezvoltatã“.
Dilema, dificultatea abordãrii temei

rome, este, cred, simultaneitatea
vîrstelor, a epocilor acestui neam: romii
sînt „vechi“ ºi sînt „noi“, sînt arhaici ºi
recenþi totodatã.

Sunt rom ºi nu am voie sã mã
îndrãgostesc

Suferinta din dragoste nu e o boala si nici un
motiv de rusine. Din contra, este un prilej pentru a
invata sa iubesti, sa-l respecti pe celalalt si sa-ti
redefinesti identitatea. Misiunea esentiala a
parintilor rromii va fi aceea de a oferi un mediu
sigur in casatoria copilor la baieti 15 ani la fete 14
copii rromii poata da un sens nefericirii sale, sa-si
poata asuma si integra suferinta in scenariul creat
de parinti la rromi nu existe despartire sau divort la
rromii notiune de dragoste nu exista propriei
cresteri afective. Intre doi adolescenti fie ei 14 -15
anii Lamuririle psihologice vizand atasamentul,
pasiunea fuzionala, asteptarile si necesitatea
revizuirii propriei imagini asupra lumii pot fi
extrem de folositoare pentru etnia rroma in
gestionarea dramelor pasionale.

În ciuda dorinþei unor „cârcotaºi”, prietenia
dintre primarul Mircia Gutãu ºi preºedintele
Costi Rãdulescu merge mai departe! Cu
promptitudine, edilul-ºef Gutãu a eliberat zilele
trecute douã certificate de urbanism pentru douã
investiþii importante din Râmnicu Vâlcea ce vor
fi derulate de cãtre Consiliul Judeþean Vâlcea:
„Modernizarea, extinderea ºi dotarea Unitãþii de
Primiri Urgenþe din cadrul Spitalului Judeþean de
Urgenþã Vâlcea” ºi „Reabilitare ºi modernizare
spaþii aferente Policlinicii cu Platã”.

Cel mai „sãrac” primar din judeþul Vâlcea
continuã sã fie liberalul de la Brezoi, Robert
Schell. Acesta menþioneazã în declaraþia de avere
cã… nu are locuinþe, terenuri, bijuterii, tablouri,
conturi, depozite bancare sau plasamente, ci doar
douã maºini (un Opel ºi un Volkswagen).
Singurele venituri în 2017 ale lui Robert Schell
au fost doar cele de la Primãria Brezoi, de unde a
ridicat suma totalã de 675 milioane de lei vechi.

Unii consilieri judeþeni liberali încalcã legea
cu tupeu, deoarece nici acum, dupã trecerea a 7
luni din acest an, nu au depus rapoartele de
activitate aferente anului 2017. Este vorba,
printre alþii, de Gicã Pãsat, Victor Popescu,
Mihaela Andreeianu.

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Dumitru LovinDaniel VasileVasile Cocoº Bogdan Matei Cristian Buican
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Romii. Spitalul, suferinþa, moarte

La sfîrºitul anilor 1990, la doar cîþiva ani dupã
terminarea facultãþii, ne-am întîlnit la un eveniment
oarecare un grup de foºti colegi de liceu ºi buni
prieteni. Aºa cum se întîmplã adesea în astfel de
situaþii, discuþia noastrã s-a concentrat foarte rapid pe
principalele probleme ºi atracþii pe care le aveam la
„serviciu“ – era vorba de primul nostru loc de muncã ºi
eram foarte mîndri de noul nostru statut, de oameni
responsabili, cu „carte de muncã“. Cea mai urmãritã
poveste a fost cea a amicului nostru L.B., medic
rezident într-un mare spital de urgenþã din Moldova.
Acesta ne povestea, cu mult calm ºi detaºare, despre
reacþia „ciudatã“ (în ochii lui ºi ai noºtri, încã tineri ºi
neobiºnuiþi cu diferenþa) pe care o aveau pacienþii sãi
romi atunci cînd primeau un diagnostic grav. Sau
despre comportamentul rudelor care vegheau
muribundul, în momentul precis al morþii: þipete, urlete
chiar, smulgerea pãrului din cap, lovituri puternice ºi
automutilante etc. Un comportament ritual plin de
dramatism, susþinut de forþa grupului ºi de solidaritatea
realã de care dãdeau dovadã în momentele dificile ale
trecerii prin spital. Timpul a trecut, iar cu L.B. am
rãmas în continuare în excelente relaþii de prietenie ºi
comunicare.

Când vorbele devin fapte
Vandalizarea casei

memoriale „Elie Wiesel”
din Sighet ºi transformarea
regizorului Radu Jude, prin
alogenizare, într-un anti-
român. Vandalizarea casei
memoriale „Elie Wiesel”
din Sighetul Marmaþiei a
catapultat în atenþia publicã
o problemã pe care mulþi o
neagã sau o bagatelizeazã.
Este vorba despre existenþa antisemitismului care din cînd în cînd se
manifestã strident, devenind vizibil ca ºi la sfîrºitul sãptãmînii trecute
la Sighet. În ultimii ani au devenit publice ºi alte asemenea incidente,
de exemplu, în 2008, cînd a fost vandalizat un cimitir evreiesc la
Bucureºti iar, în 2017, la Reghin. Tot, în 2017, s-a descoperit în gara de
la Cluj lozinca fascistã: „Juden raus!” (Afarã cu evreii!). De remarcat
în acest context sînt vocile unora care au luat apãrarea celor care au
decis sã dea unor strãzi numele unor legionari, la Cluj numele poetului
legionar Radu Gyr, la Timiºoara numele lui Petre Þuþea.

Carmen Dan, reacþie în scandalul romilor din Italia

Ministrul de Interne reacþioneazã
dupã ce omologul sãu italian a anunþat cã
vrea sã trimitã romii din peninsulã înapoi
în România. Carmen Dan spune cã
soluþiile vor fi stabilite doar în urma unor
consultãri temeinice. Matteo Salvini a
anunþat ca va cere un recensãmânt al
romilor ºi este hotãrât sã îi expulzeze pe
cei care nu au cetãþenie italiana. „Italia
este o þarã în care comunitatea de romi este consistent reprezentatã. Am
discutat cu omologii mei, inclusiv despre necesitatea de a lua în calcul ca
ofiþerii de suport operativ detaºaþi în aceste state în care avem reprezentare
numeroasã sã se apropie mai mult de autoritãþile de acolo”.

O viaþã pe ascuns

Corabia are 46 de ani ºi a venit în Italia prin
2002. ªi-a luat soþul ºi pe cei doi copii ºi a ales sã
munceascã, chiar dacã a trebuit sã ascundã faptul
cã e de etnie romã. În România, spune ea, nu-i
angaja nimeni ‘pentru cã erau þigani’. Diferenþa e
cã, în Italia, nu-i ºtia nimeni ºi s-au declarat
români. ªi-au improvizat barãci pe post de case, au
dormit în corturi, în tabere, pe unde apucau, ºi o
luau tot timpul la fugã când venea poliþia.
România încã nu era membrã UE ºi nu existau
politici publice de protejare a minoritãþilor. Soþul
ei ºi-a gãsit de muncã imediat, în construcþii, iar
ea, dupã cam un an, în menaj. Cu timpul, ºi-au
gãsit o casã mai acãtãrii ºi au putut sã creascã deja
patru copii.

Vâlceanul Geani Man acrediteazã deputaþii

Ce face insa o persoana sa merite a fi urmata si ascultata?
Oricine poate pretinde locul din frunte? Geani Man   un
caracter puternic, posedã toate calitãþile oneste ºi acþioneazã cu
duritate dacã ºtie cã e pentru binele nostru. Alege sã pãstreze
reputaþia cu conºtiinþa de a promova ceea ce a fãcut pânã acum,
ceea ce reprezintã cel mai bun ºi ce este corect pentru oameni
ºi faþã de sine promoveaza omeni  si Deputatii   de Valcea.

Popularitatea, excentricitatea, indrazneala sunt suficiente
pentru ca cineva sa ajunga in postura de Director  CET model pentru altii In multe cazuri
asa se intampla. Ceva s-a rupt in coloana cervicala a acestui popor odata cu decimarea elitei
interbelice de catre comunisti. Si nu ma refer doar la elita culturala.

Mândri cã suntem romi


