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EDITORIAL

N

Cum e sã fii copil rom
ºi sã nu recunoºti la
ºcoalã sau la liceu

e dorim sã îl jucãm în licee, sã avem
discuþii cu liceenii, unde tinerii romi pot
sã ne cunoascã. Ar fi un semn de
încurajare pentru romii invizibili, pentru cã mulþi
sunt încurajaþi de pãrinþi sã nu spunã cã sunt
tigani. Aº vrea sã ne întâlnim cu ei ºi sã vedem
cum luptãm din interior. ªi i-am întrebat pe copii
dacã au probleme cu vreo etnie. Au zis cã cu
romii. Le-am zis cã eu sunt de etnie romã. Am
fãcut glume, am zis: Staþi liniºtiþi, cã nu vã fur eu
portofelul, mi-l furaþi voi mie. ªi dupã douã zile
au venit douã fetiþe ºi au zis domnu Diamant,
sunt de etnie romã. Asta vrem, sã vedem cum
tinerii îºi negociazã afirmarea identitãþii rome cu
pãrinþii. Nu vrem sã punem presiune pe ei. Sã o
facã atunci când simt ei, dacã vor, dacã nu, mãcar
sã conºtientizeze situaþia. Despre identitatea
romã, prejudecãþile care o vizeazã ºi consecinþele
lor, bazat ce înseamnã cuvântul þigan, de

PUTEM
CONTA PE EI ROMÂNII
(GAGIII)
SÃPTÃMÂNII

exemplu. Cu ce mã ajutã pe mine sã îi spun unui
om þigan? E o chestie agresivã. Toatã copilãria
am fost minþit de profesori sã nu spun ca sunt
þigan deºi se vede clar cã sunt cã noi romii din
Câineni avem o treabã cu etnia noastrã romã.
Bunica îmi zicea însã tot timpul: sunt rom da,
mamaie, suntem romi. Vi me som rom / ªi eu
sunt rom,
e la 16 ani, am spus-o la ºcoalã ºi la liceu.
Atunci am zis OK, nu mã mai minþiþi. ªi
de atunci am început sã îmi asum etnia. Mam lovit de multe ori de chestia asta cu taci ºi stai
în banca ta, cã o sã-þi fie mai bine, ºi nu mai fi cu
gura mare, sã spui cine eºti, cã o sã ai numai de
pierdut. Cu orice ocazie am spus public cã sunt
de etnie romã ºi nu am avut nimic de pierdut
pânã acum.
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Pe scurt

Marºul romilor din secuime

În jur de 200 de membri ai asociaþiilor de romi
sunt aºteptaþi mâine la Miercurea Ciuc, judeþul
Harghita, pentru a participa la un marº de protest la
adresa autoritãþilor locale, pe care le acuzã de
încãlcarea drepturilor omului, dupã încidentele
petrecute în localitatea Sânmartin, între maghiari ºi
romi. rem sã avem liniºte în comunã”, a explicat
primarul Gergely Andras. Luni, la finalul unei ºedinþe
care a avut loc la Consiliul Judeþean Harghita, cei 16
primari din zona oraºului Miercurea Ciuc au adoptat
un document prin care neagã existenþa vreunui
conflict interetnic între romi ºi maghiari ºi acuzã presa
cã „interpreteazã situaþia criticã a siguranþei publice
ca fiind un conflict interetnic”. Situaþia tensionatã din
judeþul Har ghita a pornit de la incidentele violente
înregistrate în aceastã varã. Astfel, la Sâncrãieni s-a
ajuns pânã la lupte în stradã între maghiari ºi romi,
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SOS copiii romi au nevoie de
ghiozdane
Decalajul educaþional din România nu este
rezultatul „Culturii rome”, ci mai degrabã al
sãrãciei extreme, dublate de indiferenþa
sistemului. Obstacolele care limiteazã accesul
la educaþie þin în principal de lipsa banilor
pentru rechizite, uniforme ºi încãlþãminte, ºi
chiar pentru „pacheþelul de acasã” sau pur ºi
simplu pentru transportul copiilor pânã la
ºcoalã. Nu în ultimul rând existã ºi numeroare
cazuri de marginalizare din partea dascãlilor
Bucuria copiilor este foarte mare, întrucat
mulþi dintre ei n-au avut pînã acum un
ghiozdan adevãrat pe data de 15 septenbrie o
sa mearga .la ºcoalã cu genþi vechi,
abandonate de adulþi, sau cu pungi de plastic.
Pentru mãmicile care au cîte trei, patru copii de
trimis la ºcoalã,fara ghiozdane” Fãrã îndoialã
cã prejudecãþile ºi discriminarea romilor
contribuie foarte mult la marginalizarea lor. Cu
toate acestea, decalajul educaþional nu este
cauzat de faptul cã romii frecventeazã ºcoli
diferite sau mai slabe, ºi nici de barierele
lingvistice. Cauza realã a decalajului
educaþional este faptul cã romii se înscriu
târziu la ºcoalã ºi abandoneazã ºcoala
devreme. Ce loc de muncã poate gãsi o

persoanã care are numai patru clase si
stimuleazã
astfel
dezvoltarea
unui
comportament antiinfracþional ºi antivictimal,
promovând educaþia – factor principal în
activitatea de prevenire a infracþionalitãþii la
aceste ºcoli majoritatea covârºitoare a elevilor
sunt de etnie romã cu venituri foarte slabe”,
Am adus aminte cã, iatã, ºi acest gesturi , ca

Deputat PNL, postare rasistã pe
Facebook. „Printre pasageri ºi mulþi
þigani, ca eu nu le zic rromi“

multe altele pe care le-au fãcut anterior edili
aratã cã nu sant strãin de ideea de rasism Cã pe
politicieni Valceni Ii preocupã situaþia
cetãþenilor din judetul Valcea indiferent de
etnia lor ºi în special situaþia acestor cetãþeni
care chiar sunt pãturi defavorizate ale oraºului
si judetului Dacã aceste facilitãþi ar lipsi, neam întoarce din nou la analfabetism.

Maneaua lui Salam care a dus la rãzboi în lumea
interlopã: „sã disparã indienii”.„Te mierlesc”

Romii din Timiºoara îºi fac manichiura
la mall

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

Deputatul Florin Roman a postat, luni searã, un
mesaj pe Facebook în care s-a arãtat deranjat cã s-a
îmbarcat la o cursã de avion „dupã o familie de
þigani, cã eu nu le zic romi“. Ulterior, liberalul ºi-a
ºters postarea. „Ma întorc de la Paris. Zbor cu Wizz
AIR, unde se tine cont de prioritate. Printre pasageri
ºi mulþi þigani, ca eu nu le zic rromi. E o prostie ca
se asimileazã cuvântul rrom cu România. Îºi ºtiu
bine rolul: toþi cu copilaºi dupã ei, la «prioritar».
Vorba unei doamne: 5 copii ºi 15 adulti, cu
«prioritate»! Ne e bun amendamentul refuzi un loc
de munca, nu mai primesti ajutor social?”, a scris
Florin Roman, pe „Refuzul unui loc de muncã oferit
sau refuzul de a participa la serviciile pentru
stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi de formare
profesionalã oferite de agenþiile teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã atrage încetarea dreptului
la ajutorul social”, prevede iniþiativa pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.

Azi dimineaþã, vila din Copou a
familiei Tãnase a fost lovite cu
cocktailuri Molotov. Tensiunile dintre
clanul Corduneanu ºi clanul
Constantin au apãrut acum câteva
sãptãmâni, dupã o melodie a
manelistului Florin Salam. La o
petrecere a lui George Boxieru,
manelistul i-a cântat în direct lui
Costel Corduneanu, liderul clanului
cu acelaºi nume de la Iaºi, o melodie
a cãror versuri i-au supãrat foarte tare
pe cei din clanul Constantin: „Sã
disparã
indienii,
unde
apar
CorduneÎntr-o serie de videoclipuri
publice, Jean Mãrãraºu, poreclit
Brãileanu, i-a reproºat lui Florin
Salam cã este rasist ºi cã versurile
manelistului îi jigneºte pe þigani, prin
anologia lor cu indienii. „Când te duci
în Canada cânþi la þigani, la Brãila
când te duci, Florine, cânþi la þigani, la
Galaþi când te duci cânþi pentru
indieni, la Constanþa, Bucureºti, peste
tot, cânþi majoritatea pentru noi.

Vreau sã ajungã live-ul ãsta în toatã
þara ºi sã ne spui ºi nouã opinia ta. Neai cântat ºi nouã, toatã viaþa ne-ai
cântat. Cum ai ajuns tu la concluzia sã
disparã indienii, sã disparã þiganii?”, a
spus Jean Brãileanu, care a cerut
tuturor þiganilor din þarã sã îl tragã la
rãspundere pe Salam pentru „vorbele
astea”. „Dacã dispar indienii n-are
Betty (n.r. fiica lui Salam) ce sã mai
mãnânce, cã românii când vin la tine
îþi dã câte 2 milioane ºi câte 3
milioane”. Interlopul a mai spus cã
vrea ca Florin sã vadã filmuleþul
pentru cã „ne-am supãrat, noi suntem
din
origine
indianã”.Ulterior,
interlopul a spus cã a discutat
telefonic ºi cu Florin Salam ºi cã
acesta i-a explicat cã nu are nimic cu
þiganii, pe care îi iubeºte în
continuare. Conflictul cu Corduneanu
Supãrarea interlopilor din familia
Constantin a fost cu atât mai mare cu
cât cei din clanul Cordunenu au
distribuit melodia lui Salam.
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Satul de þigani care ar fi salvat peste 100
de kilometri pãtraþi din teritoriul
României în 1944. Ruºii au refuzat atunci
sã-l ocupe

Un sat de þigani, numit Nanu, situat la graniþa de nord
a României, ar fi salvat peste 100 de kilometri pãtraþi de
teritoriu românesc în cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
Localnicii spun cã ruºii au trasat frontiera în funcþie de
cãtunul Nanu, fiindcã nu-ºi doreau romi pe teritoriul lor.
Astãzi, aºezarea þiganilor lingurari din Botoºani este
doar o localitate-fantomã cu o poveste fabuloasã. Satul
Nanu, situat în comuna Hiliºeu Horia, este propriu-zis
ultima aºezare româneascã de la frontiera de nord-est a
Uniunii Europene. Astãzi este o localitate fantomã, cu
case ruinate, înghiþite de pãdurea secularã ce desparte
România de Ucraina. Ultima locuinþã din Nanu, se aflã
la numai 100 de metri de bornele frontierei. În Nanu,
o lume a ruinelor ºi a amintirilor, doar trei case mai sunt
locuite. În ele îºi trãiesc bãtrâneþea ultimii locuitori ai
cãtunului. Dincolo de pitorescul peisajului ºi de
apropierea de graniþã, Nanu, fost sat de þigani lingurari,
are o poveste greu de crezut la prima vedere. ”Datoritã
acestui sat, România a câºtigat un teritoriu însemnat în
cel de-al doilea rãzboi mondial. O parte a satelor care se
gãsesc astãzi în România s-ar fi aflat în Ucraina dacã nu
era Nanu. Þiganii de aici i-au oprit pe ruºi sã mai rupã
din teritoriul românesc.”, spune primarul comunei
Hiliºeu Ioan Butnaru. Cum i-au alungat þiganii pe ruºi,
în nordul României.
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Topul celor mai bizare palate ale
romilor din România: clãdirile în
care s-au investit milioane de euro
Romii bogaþi au investit
sume impresionante pentru a
se putea mândri cu palatele de
lux construite în numai câþiva
ani în numeroase oraºe din
România. Unele dintre acestea
au ajuns adevãrate ciudãþeni
Romului îmbogãþit în
câþiva ani i-a plãcut aspectul
clãdirii în care îºi primise
condamnarea, astfel cã a
comandat construcþia unei vile
similare, la intrarea în comuna
Buzescu. Meºterii au redat
întocmai
dimensiunile
sediului
Judecãtoriei
ºi
coloanele de la intrare, iar pe
faþada palatului au trecut
numele proprietarului. Dan
Finuþu ºi soþia sa au murit întrun accident rutier ºi au fost
înmormântaþi în cimitirul din
Buzescu, locul lor de veci
fiind un cavou ridicat de
asemenea, dupã modelul
Judecãtoriei Caracal.

Romii din România sunt români. Subiect închis
Primul minut mi-a încercat
rãbdarea. Muzica mi s-a pãrut “de
petrecere” ºi nu mi-a picat bine pe la
vreo 10 dimineaþa. Însã pe la minutul
1:00, naratorul afirmã: “I am proud to
be a Romanian Gypsy, this is my Gypsy
son, my wife too is Gypsy, even the
little dog is Gypsy” (“Sunt mândru cã
sunt român ºi rom, acesta este bãiatul
meu rom, soþia mea este, de asemenea,
romã, cãþelul acesta este ºi el tot rom”).
“Ugh”, mi-am zis; “cred cã e vreun
film care caricaturizeazã romii, un fel de
«Pisica neagrã, pisicã alba» a lui
Kusturica.” Nu aveam nici timp, nici
dispoziþie pentru un film comic care sã
ia romii peste picior. Însã imediat dupã
aceste secvenþe aud: “Is maybe time to
change your mentality, to come and
meet us… I don’t know” (“Poate cã este
timpul sã vã schimbaþi mentalitatea, sã
veniþi sã ne cunoaºteþi...ce sã zic”). Hop,

Stagiunea Teatrului Excelsior va începe
sâmbãtã cu spectacolul „Minunata lume
nouã”, dupã Huxley

se schimbã tonul naratorului! Muzica se
schimbã ºi ea în ceva mai puþin voios ºi
sãltãreþ, iar camera are mai multã
rãbdare cu fiecare cadru. Faptul cã Alex,
naratorul, povesteºte atât în românã, cât
ºi într-o englezã clarã ºi cu cuvinte
precise îmi trezeºte interesul. Îmi
stârneºte atenþia ºi povestea în sine faptul cã prietena lui nu poate sã se
spele pentru cã sunt vreo douã sute de
oameni care au acces la patru duºuri.
Ouch! “Vin românii” este un film
documentar realizat de Channel 4 în
Marea Britanie despre câþiva români
(unii de etnie romã) care migreazã în
Regatul Unit în cãutarea unei vieþi mai
bune. Documentarul prezintã în paralel
povestea acestor români (am scris
intenþionat români, cu toate cã o sã calc
pe nervi niºte cititori - ºi o sã scriu mai
târziu de ce) ºi peripeþiile prin care trec
în Marea Britanie.

Zeci de cazuri de rujeolã confirmate în comunitãþile de romi din Buzãu
Montarea este o versiune esenþializatã care exploreazã
natura umanã aflatã la limita dintre libertate ºi ordinea unei
noi lumi, în care minciuna poartã masca adevãrului absolut.
Duminicã, de la ora 11.00, va fi prezentat „Degeþica”, o
adaptare semnatã de Aurel Mitran, ce reînvie cu candoare
binecunoscutul basm al lui Hans Christian Andersen într-o
versiune plinã de muzicã ºi culoare, pe scena Sãlii „Ion
Lucian”. „Missouri Sky”, în regia Silviei Roman, adaptarea
unui text scris de adolescentul câºtigãtor al celei de-a IV-a
ediþii a concursului New Drama, va fi prezentat, de la ora
19.00, la Sala Studio. O poveste care vorbeºte despre
legãturile fascinante dintre viaþã ºi literaturã, dintre real ºi
fantastic.Luni, de la ora 19.00, este programatã o
reprezentaþie a spectacolului „Marea Ruºine”, primul
proiect de teatru regizat de o femeie romã din România.
Piesa, scrisã de actriþa Alina ªerban (protagonista filmului
„Singurã la nunta mea”), este primul text de teatru ce
documenteazã istoria robiei romilor.

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 sau 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.
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Grãdiniþã Lions pentru copiii
romi din ªupan

La ªcoala Gimnazialã „Liviu Rebreanu”, din Cartierul
ªupan al oraºului Comãneºti, populat în mare majoritate
de familii de romi, a fost inauguratã sala de clasã
reabilitatã în care va funcþiona prima grãdiniþã „Lions”,
frecventatã de 32 de copii. Grãdiniþa poartã numele
miºcãrii Lions pentru cã localul ei a fost reabilitat printrun proiect pus în aplicare de Lions Club Comãneºti, cu
sprijinul unui numeros grup de sponsori.
Joi seara (7 septembrie), localul grãdiniþei a fost sfinþit
de un sobor de preoþi ºi a fost inaugurat oficial, iar la
eveniment au participat, alãturi de coonducerea ºcolii ºi de
membrii Lions Club Comãneºti, sponsorii proiectului ºi
membri ai celorlalte cluburi Lions din judeþul Bacãu,
precum ºi preºedintele Zonei 2 Nord-Est a Districtului 124
România al Lions Clubs International, Rãzvan ªendrea.
„Acþiunea – a spus preºedinta în exerciþiu a Lions Club
Comãneºti, Olguþa Lungu-Tranole – face parte din
proiectul «Împreunã pentru comunitate, împreunã pentru
educaþie», prin care ne-am propus ca în limita sumelor de
care dispunem sã contribuim în fiecare an la rezolvarea
unor probleme ale ºcolilor de la noi”.

Halucinant: Primãria Focºani a dat afarã
niºte þigani din apartamente pentru cã nu
au plãtit utilitãþile timp de ani de zile

Alina ªerban: “Singurã la nunta mea”
este un film care ne permite sã-i
vedem pe romi ca pe niºte oameni
ontinuã Festivalul internaþional de film
de la Cannes. In afarã de selecþia «mare»,
cea pentru La Palme d’or, mai existã o
serie de alte secþiuni paralele – Un Certain
regard, La semaine de la critique,
Cinéfondation, etc. Astfel existã aºa-zisa
«programare a cineaºtilor», în fapt selecþia
fãcutã de un grup de cineaºti reuniþi în
ACID
–
Asociaþia
Cinemaului
Independent pentru Difuzarea sa. Din 1993
încoace, ACID prezintã la fiecare festival
circa o duzinã de filme, franceze sau
internaþionale, ficþiuni sau documentare.
Anul acesta a fost selectatã ºi película
“Seule à mon mariage”/”Singurã la nunta
mea”, o coproducþie belgo-românã,
realizatã de regizoarea Marta Bergman, de
origine românã dar stabilitã în Belgia.
In primul ei film de ficþiune prezentat
acum la Cannes, cineasta a ales-o pentru
rolul principal pe actriþa Alina ªerban. O
actriþã de originã romã care, în rolul
Pamelei din film, a cucerit publicul. Ea
interpreteazã, cu brio, o tânãrã mamã romã
care pleacã din România, graþie unui
mariaj cu un belgian, ca sã caute un trai

mai bun, pentru ea dar ºi pentru ai ei, în
speþã copilaºul ºi mama ei. Filmul ºi
interpretarea Alinei Serban au fost unanim
apreciate ºi aplaudate de sutele de

spectatori prezenþi la cele trei proiecþii.
Criticii salutã ºi ei filmul ºi unii o descriu
pe acriþa principalã drept “eroina
luminoasã” a peliculei.

Cele mai neobiºnuite tradiþii ale romilor
Consideraþi nomazi, romii au reuºit sã
îºi dezvolte o serie de tradiþii, care au fost
transmise din generaþie în generaþie. Deºi
mare parte din romi au renunþat la o parte
dintre obiceiuri, adaptându-ºi modul de
viaþã cu al majoritãþii, unele tradiþii au
reuºit sã treacã testul timpului.
În ciuda faptului cã romii sunt un
popor nomad, obiceiurile acestora au
reuºit sã treacã testul timpului ºi sã fie
transmise cu sfinþenie de la o generaþie la
alta preþ de secole. Printre aceste obiceiuri
se numãrã unele care ar pãrea cel puþin
ciudate, privite din afarã. Folosind un
raport despre obiceiurile ºi tradiþiile
romilor realizat de Organizaþia Salvaþi
Copiii, adevãrul.ro vã prezintã unele

dintre cele mai neobiºnuite tradiþii ale
romilor.
– Nimeni nu are voie sã se atingã de
vasul în care se spãla pe faþã capul
familiei. În familiile de ursari, de
exemplu, cea mai importantã persoanã
este tatãl, considerat ca aducãtorul de
noroc pentru toatã familia. Vasul în care
se spalã acesta pe faþã ºi pe cap nu poate
fi folosit de niciun membru al familiei;
– Lãutarii nu-ºi împrumutau
instrumentele, pentru cã se credea cã-ºi
pierd norocul dacã o fac;
– Fetele erau învãþate de cãtre mamele
lor sã spele haine, sã gãteascã ºi sã aibã
grijã de casã încã de la 6-7 ani, asta pentru
cã pe la 13-14 ani acestea deja se mãritau;

Aledin Amet

Blocurile respective au fost printre primele construite
în urbea focºãneanã, dar dupã mai mulþi ani, în care s-au
degradat, locuinþele aflate în proprietatea Primãriei au fost
închiriate asistaþilor social din comunitatea romã.
În anul 2000, blocul a fost reabilitat ºi modernizat
complet, devenind cel mai modern bloc din Focºani. Din
pãcate, în doi-trei ani, blocul a fost devalizat chiar de
locatarii sãi: chiuvetele, vasele de toaletã, caloriferele,
uºile, ferestrele ºi cam tot ce se putea a fost scos la vânzare.
Situaþia a fost toleratã de autoritãþi timp de ani de zile,
care i-au lãsat pe locatarii distrugãtori ºi rãu-platnici sã
trãiascã pe gratis.
Dupã ce, în sfârºit, s-au luat mãsuri, Asociaþia juriºtilor
romi a reclamat Primãria la CNCD pentru discriminare. În
mod ireal, CNCD a decis, în unanimitate cã a condiþia
acordarea „locuinþelor sociale de existenþa unor debite
restante la bugetul local ºi la furnizorii de utilitãþi publice
din municipiul Focºani reprezintã discriminare, conform
art.2, alin.3 ºi alin.4 din O.G. nr.137/2000”.
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Actualitate

”ªi în acest an, un
gând de bine din partea
tuturor reprezentanþilor
Departamentului Pentru
Relaþii Interetnice, un ”La
Mulþi Ani” trebuie spus
pentru cã iatã suntem cei
care promovãm, fiecare în
parte identitatea propriei
etnii, lucrul acesta nu face
decât sã ne bucure pentru
cã
suntem
într-o
colaborare cu organizaþiile
comunitãþilor rome, este o
organizaþie serioasã care, iatã, ºi-a adus aportul la ceea ce înseamnã
progresul României în general. Încã o datã, La mulþi ani, sãnãtate
tuturor etnicilor romi ºi îi asigurãm pe aceºti etnici romi cã
Departamentul pentru Relaþii Interetnice va fi în continuare un
partener constant al comunitãþii rome în tot ceea ce doreºte
comunitatea romã sã realizeze. În aceeaºi ordine de idei ºi în
calitatea mea de etnic tãtar din România un La mulþi ani comunitãþii
rome ºi îi asigurãm cã aceastã comunitate, comunitatea tãtarã este
o comunitate pe care se pot bizui inclusiv în relaþia de colaborare.”

– Tinerele însãrcinate trebuia sã-ºi
acopere burta cu braþele le vederea
socrului;
– Femeia mãritatã trebuie sã poarte batic
pe cap, acesta fiind un semn de respect pe
care femeia îl aduce bãrbatului sãu.

Materie de glagorie.
M-am opintit sa
inteleg cum functioneaza
creierii unora, iar in cele
din urma, ca sa nu fac
pacate, am zis ca nu e
vina lor, ca poate asa au
fost croiti, imbecili din
nastere, deci n-ai ce sa le
pretinzi in materie de
glagorie.
Meseria mea imi cere sa scriu mult online, acolo unde
oricine are puls poate sa comenteze ce-i trece prin tartacuta.
Se pare ca, in ciuda retardului, multi nimeresc tastele.
Sigur, nu toti gasesc cratimele si spatiile, dar gasesc literele,
din pacate. Alfabetizarea cu forta are efecte adverse.
Dacã mergem cu avionul, atunci bagajele mele sunt pe
economy. Iau doar strictul necesar, cã trebuie sã mã
încadrez în kilogramele impuse de operatorul de zbor. Nu
ºtiu cum facem, dar ajungem mereu la aeroport cu sufletul
la gurã ºi ma îmbarc în ultimul minut. Dacã merg cu
maºina noastrã, iau la noi di tãte, aºa cum am vãzut la
mama ºi la soacrã-mea. Þin minte o vacanþã la mare.

Anul VI • nr. 323
17 septembrie 2018

Pe scurt
Banii pentru romi aºazã sub
lupã toate statele europene
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Românii din Diaspora, întâmpinaþi de
politicieni cu o colecþie de mesaje
jignitoare: „Spãlãtori de funduri”
Diaspora

România, alãturi de celelalte state ale UE, va fi
evaluatã de Comisia Europeanã pe cheltuirea
fondurilor structurale pentru integrarea romilor.
Raportul va fi gata la sfârºitul anului.Comisia
Europeanã (CE) a creat, la începutul lunii trecute, un
grup de lucru dedicat romilor, care are misiunea sã
verifice modul în care statele membre ale Uniunii
Europene folosesc fondurile alocate acestei etnii, un
raport în acest sens urmând sã fie prezentat în
decembrie. “Vrem sã vedem eficacitatea folosirii
fondurilor structurale în integrarea romilor, sã ºtim
unde n-au fost folosite. CE va monitoriza atent, în
urmãtoarele luni, rezultatele utilizãrii banilor”, a
anunþat, ieri, comisarul european pentru ocupare,
afaceri sociale ºi incluziune, Laszlo Andor. Prezent în
România, oficialul a adãugat cã, în primãvara lui
2011, va fi gata ºi prima strategie europeanã comunã
pentru integrarea romilor, pe care toate statele vor
trebui sã o punã în aplicare.Repatrierile din Franþa,
“un eveniment nefericit”Decizia a fost luatã în
contextul recentelor repatrieri operate de Franþa, care
i-au vizat pe aproape 1.000 de romi.

Politicienii apropiaþi puterii
ºi directorii instituþiilor publice
numiþi politic, se întrec în
declaraþii jignitoare la adresa
românilor care vin în þarã
pentru mitingul diasporei din 10
august. Ultimul exces aparþine
europarlamentarului
Maria
Grapini care a postat pe o reþea
de socializare nici mai mult nici
mai puþin decât cã”fãrã
certificat de prost nu puteþi
participa la miting”.
Maria
Grapini,
reprezentantã a României în
Parlamentul European care s-a
remarcat prin numeroase greºeli
de exprimare ºi gramaticale, a
distribuit, pe contul sãu de
Facebook, a comis-o din nou!
Potrivit adevãrul.ro, ea a
distribuit pe reþelele de
socializare un mesaj în care îi
jigneºte pe românii din diaspora
care ar merge la mitingul din
t.„Informãm diasporenii cã taxa
de prost se plãteºte la sediul
USR. Fãrã certificat de prost nu
puteþi participa la miting!“, e
mesajul scris de un utilizator de
ºi distribuit ºi de Maria Grapini.
Ulterior, postarea iniþialã a
fost ºtearsã, iar Grapini a
distribuit un alt mesaj: Pentru

Europa Minoritãþilor

Peste 600 de persoane, la un protest organizat de activiºti pentru drepturile romilor, în faþa ambasadelor Italiei ºi Ucrainei

cei care credeþi cã mã jignesc,
nu vã mai obosiþi, sunt imunã“.
Reacþia
utilizatorilor
de
Facebook nu a întârziat sã

aparã, aceºtia criticând-o pe
Grapini pentru mesajul sãu
jignitor. Europarlamentarul a
rãspuns ºi la câteva dintre

Peste 600 de persoane din Bucureºti, dar
ºi din alte oraºe ale þãrii, au participat
sâmbãtã dupã-amiazã la un marº de protest,
cu opriri în faþa ambasadelor Italiei ºi
Ucrainei, pentru a-ºi exprima dezaprobarea
faþã de o serie de acte de violenþã ºi declaraþii
la adresa romilor, din ultima perioadã,
relateazã Agerpres.
La eveniment au participat activiºti
pentru drepturile romilor, dar ºi
reprezentanþi ai unor organizaþii care
militeazã pentru drepturile omului în
general. Coloana de protestatari s-a deplasat
pe traseul Bulevardul Dacia - Strada Henri
Coandã - Bulevardul Lascãr Catargiu - Piaþa
Victoriei
Bulevardul Aviatorilor,
A ºasea ediþie a proiectului „Europa Minoritãþilor”
organizat de cãtre Uniunea Tineretului Democrat
Maghiar din Mediaº, s-a încheiat. Întreg proiectul s-a
desfãºurat în judeþul Harghita, în camping-ul din
incinta Pensiunii „Napsugár” din Vlãhiþa ºi a avut 70
de participanþi din diferite localitãþi din judeþul Sibiu
(Mediaº, Sibiu, Agnita, ªeica Micã, Boarta, Copºa
Micã, Biertan, Dumbrãveni, ªmig), respectiv 3 tineri
din judeþul Harghita.
Timp de o sãptãmânã, protagoniºtii evenimentului
au urmat cursuri de înot de 2 sau 3 ori pe zi ºi au
participat la mai multe seminarii ºi jocuri interactive
cum ar fi: twister în naturã, searã de dans popular
maghiar, înot de searã, frizbi, karaoke ºi multe altele.
În acelaº timp participanþii au participat la seminarii,
discuþii despre drepturile minoritãþilor, despre relaþia
dintre minoritate ºi majoritate ºi au fãcut propuneri
pentru a îmbunãtãþii relaþia dintre tineri indiferent de
etni, confesiune religioasã.

mesajele de la postarea sa,
îndemnând un alt internaut sã
plãteascã taxa de jigodie în
acelaºi loc.

participanþii purtând însemne cu steagul
internaþional al romilor. În debutul
evenimentului, au fost intonate imnurile
României, Europei ºi Romilor.
Ciprian Necula, co-organizator al
protestului, a dat citire unui manifest, alãturi
de alþi iniþiatori, exprimând dezaprobarea
faþã de “violenþa îndreptatã împotriva
romilor din România, Italia, Ucraina”.
Necula a precizat cã în þara noastrã, potrivit
sondajelor de opinie, romii sunt cea mai
vulnerabilã minoritate etnicã în faþa
rasismului ºi discriminãrii, adãugând cã
acest lucru este determinat de “lipsa de
programe coerente pentru combatarea”
acestor atitudini.

Romii din Italia fac PRÃPÃD: primarul Romei a venit în România pentru a gãsi soluþia
Primarul Romei, Virginia
Raggi, a fost prezentã, vineri,
la Craiova, unde a discutat cu
autoritãþile locale despre
problemele taberelor de
migranþi, în special romi, cu
care
se
confruntã
reprezentanþii capitalei Italiei.
Primarul Craiovei, Mihail
Genoiu, a transmis, pe pagina
de Facebook, faptul cã, în
urma întâlnirii cu primarul
Romei, Virginia Raggi, s-a
stabilit sã se iniþieze discuþiile
pentru semnarea unui protocol
de colaborare între cele douã
oraºe ºi cã se vor cãuta axe de

finanþare europene pentru
accesarea în comun de fonduri
pentru a rezolva problemele
taberelor de migranþi, în
special romi.
La întrevederea dintre
primarul
municipiului
Craiova, Mihail Genoiu ºi
primarul Romei, Virginia
Raggi, au mai participat
reprezentanþi ai celor douã
primãrii, dar ºi Beatrice
Vecchion, însãrcinat cu afaceri
– Ambasada Italiei la
Bucureºti ºi Romeo Tiberiade,
consilierul primarului Craiovei
pe probleme ale romilor.
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Primarul, somat de 1.100 de ieºeni sã-i scoatã
pe romi din casele frumoase din centru

Peste 1.100 de persoane au
semnat o petiþie prin care
solicitã Primãriei „eliberarea
imediatã“ a imobilelor din zonã
centralã care aparþin domeniului
public. Petiþia face referire la
populaþia de etnie romã ce
locuieºte în zonele strãzilor
Agatha Bârsescu, Sfântul
Andrei, Trei Ierarhi ºi Colonel
Langa, în locuinþe ale Primãriei.
„Solicitãm gãsirea altor
soluþii locative pentru aceste
persoane, dat fiind faptul cã
aduc prejudicii, atât materiale,
cât ºi de imagine urbei noastre,
afectând în mod direct zone cu

potenþial turistic“, este un
fragment din petiþie.
Demersul a stârnit ieri ºi o
reacþie din partea primarului
Mihai Chirica. El a subliniat cã
multe dintre aceste persoane
locuiesc „în condiþii insalubre“
ºi în case cu risc seismic. În
acelaºi timp, municipalitatea are
în vedere relocarea unor
chiriaºi, dar în condiþiile în care
va avea posibilitatea de a le oferi
„case mai bune ºi condiþii de
siguranþã pentru copiii lor“.
Edilul-ºef a adãugat cã
Primãria nu va rãspunde „în
forþã“ petiþiei.

Cum vrea un primar din Argeº sã rezolve
problema conflictelor þigãneºti violente: „Când
un grup de romi stã mai mult pe domeniul
public sã poatã fi dispersat”

Politicã ºi administraþie

Partida Romilor Vâlcea împarte
ghiozdane elevilor romi

De ce mã muºcã de buci un rudar ciufut
Scriu aceste rânduri provocat de niºte
reacþii la un recent articol de-al meu
intitulat „Rudarul Luþã e sifon ºi
pervers”.
Urâþenia inimii ºi a minþii înseamnã
„sãrãcie”. Rãutatea te face sãrac lipit
pãmântului, cãci ea îþi rãpeºte legãtura cu
Dumnezeu, Dacã alegi sã intoxici ºi sã te
intoxici înlãuntrul tã Aceast broscoi
raios cu nume de Maruntelu rudar
libidinos fost lucrator la stransul

rahatului de pe strada respiraþia lui
libidinoasã, care aminteºte de adierea
suavã a maºinii de la salubritate sifonari
ºi bulangiii sunt catalogaþi ca “oameni de
frunte”. Nu ºtiu, dar câteodatã mi se
descarcã accidental, slobozind cuvinte
rele în urechile epilogului. Ca sã vezi,
marea crimã pe care am comis-o eu ca
Presedinte Partida Romilor Valcea …
am fost sifonat de un labagiu rudar
mediator ºcolar, cu o mutrã de tigru

Povestea bulibaºei cu cravatã de aur
ºi a palatelor sale luxoase. Cum au
ajuns cei mai bogaþi romi sã-ºi
blesteme soarta
Soluþia deplasatã a unui primar Reporterii „Adevãrul“ au stat
de vorbã ºi cu Gheorghe Stancu, primarul de la Bascov, comuna
unde a avut loc bãtaia între romi care a fãcut ocolul þãrii. Edilul are
o propunere deplasatã ºi superficialã, care ar rezolva problema, în
viziunea lui: „Membrii celor douã familii s-au mai bãtut ºi acum
doi ani, dar nu în stradã ca acum, ci undeva la graniþa dintre
comunele Bascov ºi Meriºani. Ar trebui sã fie un act normativ care
sã prevadã cumva ca atunci când un grup de romi stã mai mult de
câteva minute pe domeniul public sã poatã fi dispersat. Poliþia îi
mai amendeazã, dar amenzile sunt greu de încasat. Ar trebui sã fie
pedepsele mai aspre, inclusiv pentru tulburarea liniºtii publice. Ar
trebui lucrat ºi la normativele privind ajutoarele sociale, iar cei care
primesc aceºti bani chiar sã munceascã“, a declarat primarul
Gheorghe Stancu. „Avem o problemã cu spiritul comunitar“ Legat
de conflictul de la Bascov, dar ºi de problemele cu stãpânii de
sclavi de la Berevoeºti, sociologul argeºean Octavian Sachelarie
este de pãrere cã motivele sunt profunde ºi ignorate timp
îndelungat: „Este o problemã ºi cu legislaþia în vigoare ºi cu
respectarea unor norme. Legat de cazul de la Berevoeºti, acolo este
o întreagã comunitate. Nimeni n-a bãgat de seamã ce se întâmpla
acolo de ani de zile? E greu de crezut asta. Comunitatea din
Berevoeºti nu a avut reacþie”.
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De
aproape
douã decenii, un
loc de la marginea
Hunedoarei
a
devenit
faimos
pentru
palatele
ridicate de romii
înstãriþi. Câteva
familii
ºi-au
investit profiturile
uriaºe din afaceri
de
pe
urma
imensului combinat siderurgic ajuns în declin dupã
anii 1990 ºi banii câºtigaþi în Occident în clãdiri
supraetajate ºi considerate „suprarealiste” de strãinii
care ajung în aceste locuri. Cu timpul, zona fostei
unitãþi militare a municipiului a fost împânzitã de
palate, care mai de care mai colorate ºi mai
strãlucitoare. Unele familii au ajuns sã deþinã câte zece
astfel de construcþii, pe Strada Rotarilor, Strada Serei ºi
uliþele fãrã nume din jur. Printre avuþii satului de palate
s-a numãrat „Puiu Englezu”, un rom devenit faimos în
urmã cu câþiva ani pentru accesoriile sale din aur.

oligrofen. Diamant la scos din mizerie
find un sclav la romanii lam angajat
mediator scolar desi avea numai 8 clase
prietienia sa bazate doar pe ºiretenie,
înºelãciune ºi pervesitatea reclamaþii ºi
jalbe în proþap la Paun – perversitate lui
este o epilepsie acest pãduche ploºnita
sau broscoii este de fapt dacã eºti
prost, mai ºi semnalizez Legea
compensaþiei: culegi ceea ce semeni Nu
e vina lor cã noi, deºtepþii îi tolerãm.

Primarul din Focºani a reacþionat la auzul
acestei veºti

„În România, libertatea de expresie este garantatã de lege,
dar mi se pare deplasat, totuºi, sã vii ºi sã acuzi Primãria
Focºani de „evacuãri forþate”, atâta vreme cât absolut toate
evacuãrile au fost fãcute în baza unor decizii definitive ºi
irevocabile, emise de instanþele de judecatã. Decizii care, odatã
emise de cãtre instanþã, devin obligatoriu de aplicat. Iar dacã
vorbim de discriminare, nu înþeleg de unde pânã unde. Faptul cã
datoriile a 57 de familii au fost plãtite de celelalte zeci de mii de
familii de focºãneni înseamnã discriminare?! Sau faptul cã ani
de zile aceste 57 de familii nu au plãtit nimic sau foarte puþin,
în timp ce toþi ceilalþi focºãneni ºi-au achitat datoriile curente,
tot discriminare se cheamã?”.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru cã nu se implicã în problemele comunitãþii rome, nu au caracter ºi fac discriminare împotriva
etniei, nepãsându-le, deºi ei sunt persoane importante, cu funcþii de conducere în judeþul Vâlcea.
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Pe scurt
Protest cu mãturoaie al romilor din
Cluj în faþa Primãriei

Mesajul nostru este antirasist, contribuim la
conºtientizarea faptului cã rasismul funcþioneazã ºi în
societatea noastrã, þinta rasismului la noi fiind
persoanele de etnie romã ºi cele sãrace. Acestea au
acces, de cele mai multe ori, doar la munci prost
plãtite, cum ar fi mãturatul strãzilor, care sunt
considerate înjositoare, iar cei care le presteazã sunt
stigmatizaþi. Ne exprimãm indignarea ºi protestul faþã
de aceste manifestãri ºi îi chemãm pe toþi la aceastã
luptã împotriva rasismului. Rasismul instituþionalizat
îl vedem funcþionând ºi în administraþia publicã din
Cluj-Napoca, existând proceduri ºi mecanisme prin
care sãracii ºi romii sunt împinºi la marginea oraºului
ºi þinuþi în condiþii inadecvate de locuire”, a declarat
Eniko Vincze, unul dintre organizatorii protestului
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O searã ineditã despre romi (ºi nu numai)
cu Rudy Moca
Diverse

Actorul a vorbi despre portul
ºi obiceiurile þigãneºti, despre
cultura ºi cutumele culturale, dar
ºi despre modelul de viaþã, iar
participanþii au avut ocazia sã îi
adreseze întrebãri. Rudy Moca
ºi-a cucerit audienþa prin
discursul sãu pasiona(n)t, umorul
caustic, poziþia echilibratã, dar
tranºantã în funcþie de caz ºi, nu
în ultimul rând, cunoºtinþele
afiºate. Actorul a trasat în linii
generale traseul strãvechilor
triburi rome (în numãr de 17)
care au emigrat din zona Punjab
a Indiei din pricina nãvãlitorilor,
ºi s-au retras apoi, prin Asia, în

Europa. O parte a lor s-a stabilit
pentru o vreme în afara cetãþilor
greceºti, pentru a strânge diverse
ierburi, iar grecii i-au denumit
„athinganein“ („a nu se atinge“)
ºi, astfel, i-a ostracizat,
considerându-i ca fiind membri
ai unei secte din Bizanþ care
practica izolaþionismul. Astfel, a
apãrut termenul „þigan“, pe care
Rudy Moca îl foloseºte fãrã a-l
considera peiorativ. Acesta este
de pãrere cã populaþia romã din
acea vreme ºi-a asumat un statut
ºi cã acum nu trebuie sã
interpreteze lucrurile în sens
negativ. De asemenea, actorul

susþine cã orice minoritate
trebuie sã îºi accepte condiþia,
poziþia ºi istoria pentru a-ºi putea

Sãrãcia, cel mai mare risc cu care se confruntã România

Pagina de istorie: Când romii au fost
eliberaþi din sclavia boierilor... dar nu
ºi din cea a Bisericii

Acum exact 170 de ani, Parlamentul revoluþionar
al Þãrii Româneºti vota eliberarea din sclavie a robilor
romi deþinuþi de boieri. Acest act era consecinþa
principiilor de libertate, frãþie ºi egalitate promovate
de liderii revoluþionari români, influenþaþi de ideile
generoase ale Revoluþiei franceze izbucnite la Paris
mai devreme, în acelaºi an. Din pãcate, mãsura
eliberãrii din robie a romilor nu a rezolvat decât parþial
problema acestei comunitãþi.
În vara anului 1848, Þara Româneascã era condusã
ºi administratã de liderii revoluþionari paºoptiºti. Prin
Proclamaþia de la Islaz, din 9 iunie 1848, aceºtia au
stabilit un program de reforme care ar fi transformat
de facto Þara Româneascã într-o monarhie
constituþionalã parlamentarã, dupã model belgian.
Printre mãsurile preconizate se numãrau crearea unui
parlament în adevãratul sens al cuvântului, precum ºi
acordarea unor drepturi ºi libertãþi unor comunitãþi
care erau discrimnate de multã vreme.

Comisia Europeana (CE) a adresat
miercuri, in recomandarile specifice de
tara, un avertisment Romaniei privind
riscul foarte ridicat de saracie sau de
excluziune sociala.
“Familiile cu copii, persoanele cu
dizabilitati, romii si populatia rurala
sunt in mod special afectati. Inegalitatile
ridicate privind veniturile persista, pe
fondul impactului scazut al facilitatilor
fiscale”, se arata in recomandarile
specifice de tara publicate de Executivul
comunitar, recomandari care ar urma sa
fie adoptate de Consiliul Uniunii
Europene.
Indicatorul social de referinta, folosit
pentru calcularea celor mai importante

beneficii sociale, nu a fost actualizat din
2008. Legea venitului minim de
incluziune, care ar fi trebui sa intre in
vigoare in 2018, a fost amanata cu mai
mult de un an. Legea ar fi imbunatatit
acoperirea si adecvarea asistentei
sociale, considera forul comunitar.
Conform datelor Eurostat, peste o
treime din populatie era supusa riscului
de saracie si excluziune sociala in trei
state membre din Uniunea Europeana:
Bulgaria (40,4%), Romania (38,8%) si
Grecia (35,6%).
“Piata muncii se inaspreste in urma
cresterii angajarilor, odata cu o reducere
a fortei de munca din cauza emigratiei si
a imbatranirii populatiei”.

revendica drepturile. Cei care îºi
neagã originile nu meritã
respectul semenilor.

Topul palatelor romilor. Spectacol
de opulenþã ºi kitsch în toatã þara

În toate colþurile României, romii cu bani
ºi-au construit case cu arhitecturi
spectaculoase. Împopoþonate cu turnuleþe sau
proiectate pentru a semãna cu vile elegante
din marile oraºe ale lumii, casele romilor
bogaþi din întreaga þarã sunt un adevãrat
spectacol
de
forme,
culori
ºi
opulenþã.Nuanþele ºi formele caselor romilor
îi uimesc pe arhitecþi, dar ºi pe oamenii de
rând. Lãsând la o parte costurile necesare
pentru asemenea construcþii, vilele romilor
atrag atenþia ºi prin combinaþia de stiluri. Dea lungul anilor, dupã Revoluþie, subiectul
caselor romilor a atras interesul multor
jurnaliºti strãini, dar ºi a specialiºtilor în
arhitecturã. Vã prezentãm o scurtã trecere în
revistã a celor mai cunoscute zone în care
romii ºi-au construit palate.

Romii bogaþi ameninþã cã nu mai vin sã cheltuiescã banii în Timiºoara: o singurã
familie de „nemþi“ aruncã ºi 30.000 de
euro într-o vacanþã de varã
Toatã lumea se ia de noi.
Þiganii au fost persecutaþi tot
timpul în istorie, aºa cã acum
au obiceiul de a se lãuda cu ce
au. Vin cu maºini de falã, fac
cheltuieli de lux. Eu cu
familia mea, soþia ºi trei
copii, am cheltuit în vacanþa
asta 30.000 de euro. Am adus
banii aici, deºi puteam sã
merg oriunde în lume. La fel
ca noi sunt încã cel puþin 300

de familii de romi care au
venit acasã din toatã Europa.
Noi toþi plãtim impozite la zi
pentru casele pe care le avem.
ªi toþi cheltuie aici cam cât
am cheltuit eu. Cu toate astea
existã o campanie nedreaptã
împotriva noastrã”, a declarat
Nonu Cârpaci, reprezentantul
uneia dintre cele mai
cunoscute clanuri de romi din
Timiºoara.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru cã sunt oameni de onoare ºi caracter care se preocupã de soarta romilor din judeþ ºi îi ajutã pe
aceºtia. Se preocupãca romii sã fie integraþi în societate vizavi de problemele cu care se confruntã etnia romã.
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Þiganii din Huedin: hoþi în Anglia, regi în
palatele de acasã ºi „vedete“ la BBC ºi
„Daily Mail”

Sunt case care valoreazã milioane de euro ºi pe care ºi
le-ar putea permite numai oameni de afaceri potenþi.
Luxul este completat de autoturisme scumpe care stau
parcate în garajele acestor palate. O plimbare pe strãzile
din Strehaia aproape cã-þi taie rãsuflarea ºi îþi lasã
impresia cã te afli într-un oraº al milionarilor din Top 300.
Pe nimeni nu mai mirã faptul cum ºi-au strâns cãldãrarii
de Strehaia imensele averi. În nici un caz din
confecþionarea cãldãrilor, meserie care i-a fãcut celebri ºi
pe care au abandonat-o, prin acomodarea din mers cu
tranzacþii comerciale fictive. Au afacerile în sânge În cazul
romilor din Strehaia – întâmplãtor sau nu toþi purtând
acelaºi nume „Mihai” - ceea ce frapeazã este faptul cã deºi
sunt neºtiutori de carte reuºesc sã învârtã afaceri de
milioane de lei. Fãrã ºcoli de management ori economie,
aceºtia au în sânge afacerile pe care în multe situaþii le
încheie doar bãtând palma ori garantând cu gãleþile de aur.
Îºi asigurã spatele plãtind diverse firme de avocaturã din
Severin ori Craiova, precum ºi cabinete de evidenþã
contabilã. Cãldãrarii nomazi de ieri au dispãrut, iar în
locul acestora au apãrut „oamenii de afaceri”. În primii ani
dupã 1990, la Strehaia îºi avea reºedinþa mafia deºeurilor
metalice. Apoi, treptat, afacerile acestora s-au diversificat
ºi s-au extins în toatã þara.
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Diverse

Ultimii nomazi
Au venit þiganii!
Oamenii din Bãneasa, judeþul Galaþi,
au dat fuga la primãrie:
– Sãriþi! ªi-au pus cãldãrarii ºatra la
intrarea în comunã!
N-ar fi prima oarã. ªatra vine aproape
în fiecare an în Bãneasa. Unde e un
tãpºan nepãzit, acolo se aºazã. Nici nu
ºtii când îºi pun cãldãrarii corturile.
Numai te trezeºti cu ele dimineaþa,
coborâte parcã din cer pe funii groase de
fum.
– Practic, zice viceprimarul Aurel
Miron, ca sã intri în localitate trebuia sã
treci printre corturile lor. S-au aºezat pe
malul Chinejei, ca sã aibã apã aproape.
Îºi fãceau nevoile pe mal, la intrarea în
comunã. Pe pragul nostru, cum s-ar
spune. Urât! Când treceau copiii la
ºcoalã, musafirii noºtri nepoftiþi ieºeau la
cerºit, uneori deveneau agresivi. Normal
cã sãtenilor noºtri nu le-a convenit, au
venit la noi sã se plângã.
Vicele s-a dus la ei ºi le-a zis:
– Bã, ia cãraþi-vã de aici!
– Dar unde sã ne cãrãm, mânca-þi-aº?
– Nu ºtiu. Unde vedeþi cu ochii!
Ei au vãzut cu ochii la celãlalt capãt al
comunei, pe un teren al CFR-ului, lângã
halta Roºcani. Dacã e al CFR-ului, e ca ºi

cum ar fi al nimãnui. Halta, acum
pãrãsitã, rânjeºte la ei cu geamurile
sparte, cu dinþi stricaþi, de cãrãmidã. Nu
s-au bãgat acolo de teamã sã nu cadã

pereþii peste ei. Cãldãrarii, printre ultimii
din stirpea nomazilor, ºi-au pus corturile
pe o limbã de pãmânt între ºosea ºi calea
feratã.

Nu poþi compara romii care furã o gãinã cu cei ce ne furã þara!

Teroare în Timiºoara. Clanurile de
romi s-au împuºcat în faþa Spitalului
Judeþean
Despre viaþa acestei
comunitãþi am stat de vorbã cu
prim-vicepreºedintele Miºcãrii
social-politice a romilor din

Moldova, Robert Cerari. Ne-a
primit în cãminul sãu din
Dealul Þiganilor, zonã ajunsã
faimoasã graþie palatelor sale.

Aici, alterneazã clãdirile
somptuoase, care-þi furã
privirea, cu locuinþele mici,
sãrãcãcioase, „din dos“. Unele
palate sunt copii fidele ale
unor clãdiri cunoscute, cum ar
fi Teatrul Mare din Moscova
sau Capitoliul din Washington.
Lacãte pe porþile palatelor
Somptuoasele clãdiri din
Dealul Þiganilor au fost
construite, în mare parte, în
anii ’90. La acea vreme, o
astfel de clãdire valora în jur
de 70.000 de dolari. Unele au
rãmas de atunci în faza de

construcþie, iar altele sunt
pustii de ani buni, de când
proprietarii au luat calea
strãinãtãþii pentru un trai mai
bun. Cerari motiveazã acest
lucru prin faptul cã banii
romilor s-au terminat odatã cu
destrãmarea URSS. Casele
servesc ca simplu decor pânã
la întoarcerea celor plecaþi.
Îndãrãtul luxului, îºi duc viaþa
de zi cu zi, cu mare greutate,
cei mulþi, romi care au un venit
de aproximativ 100 de lei pe
lunã. „Ce poþi face în ziua de
azi cu o sutã ºi ceva de lei?

Activitate susþinutã la APAVIL

Poliþia Timiº este în alertã în urma unui scandal
care a avut loc luni seara, în zona Spitalului Judeþean
din Timiºoara. Totul a început cu un conflict între
douã clanuri þigãneºti la Buziaº, scandal mutat apoi în
faþa spitalului. Anchetatorii au fost descoperit trei
tuburi de cartuº 9 mm. Dupã o anchetã care a durat
toatã noaptea, poliþiºtii au reuºit identificarea
pistolarului. Este vorba de un bãrbat de etnie romã,
originar din Buziaº, care trãieºte în Italia. Bãrbatul are
45 de ani ºi a adus arma, un pistol Glock, ilegal din
Italia. Imediat dupã ce a tras cu pistolu trei focuri între
rivalul sãu, a fugit, la volanul maºinii sale, spre
Albina, în mare vitezã. A fost pe punctul de a provoca
un grav accident din cauza depãºirilor. Anchetatorii au
gãsit asupra suspectului pistolul Glock de 9 mm, cu
care s-au tras cele trei focuri de armã.

APAVIL SA a desfãºurat ºi
în perioada 08 – 14 septembrie
2018 o activitate intensã în
municipiul Râmnicu Vâlcea, în
colaborare cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI
DE
AMENAJARE
A
TERENULUI. S-au executat
lucrãri de amenajare teren prin
betonare/asfaltare pe strãzile:
Timiº ºi Mircea Vodã.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe
strãzile: Mihai Viteazu PT34,
Apusului nr. 32A, Alexandru
Budiºteanu,
Splaiul
Independenþei – restaurantul
Queen.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,

Bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.
P R O B L E M E
PUNCTUALE. Au fost realizate
o serie de lucrãri punctuale:
- s-a asigurat asistenþã
tehnicã pe strada Râureni nr.
218;
- continuã lucrãrile de
înlocuire reþea apã potabilã pe
strada Petriºor nr. 108 ºi 108A;
- 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 by – pass la
legãtura
de
la
intrarea
Spiridonescu – Vila Boierului cu
reþeaua ºi vana de pe Calea lui

Traian intersecþie cu strada Ionel
Dumitrescu;
- au fost ridicate la cotã
cãmine de canalizare pe Calea
lui Traian – Zona Peco Boromir
Nord ºi str. Matei Basarab ºi a
fost
refãcutã
suprafaþa

carosabilã;
- a fost refãcut carosabilul în
jurul gurilor de scurgere pe Bd.
Dem Rãdulescu;
- au fost sudate capacele
cãminelor de canalizare pe str.
ªtirbei Vodã.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Unde trãiesc cele mai importante
comunitãþi compacte de romi în
judeþul Bacãu
zPe cei mai mulþi îi cheamã
Stãnescu, Nãstase ºi Tãnase

Cum ºtii dacã þi s-au fãcut farmece ºi
cum le poþi dezlega
Orice om obiºnuit este imposibil sã nu fi auzit
mãcar o datã o poveste sau sã nu fi citit ceva,
undeva, despre farmece ºi rãul pe care acestea îl
fac persoanelor asupra cãrora sunt aruncate.
Potrivit unora, farmecele ºi cei care le fac existã
într-adevãr, pentru ceilalþi poveºti de adormit
copiii. Baliverne sau nu, pe internet existã niºte
explicaþii pentru cei interesaþi de acest subiect,
date chiar de oamenii bisericii.Farmecele sunt de
mai multe feluri. Farmecele se fac pentru a
destrãma o familie, pentru a despãrþi un cuplu,
pentru ca un anumit cuplu sã nu poatã avea copii
sau pur ºi simplu pentru ca persoana respectivã sã
se îmbolnãveascã.

15.254 de romi sunt în judeþul Bacãu,
potrivit recensãmântului din 2011. Însã o
parte din cetãþenii români de etnie romã nu
ºi-au declarat apartenenþa etnicã. În mai
multe comune ºi oraºe din judeþul Bacãu,
romii sunt o patã de culoare. Trãiesc în
comunitãþi compacte, de cele mai multe ori
ºi îºi pãstreazã tradiþiile. Deschiderea
graniþelor i-a îmbogãþit pe mulþi, iar
strategiile statului de îmbunãtãþire a situaþiei
romilor
au
determinat
creºterea
spectaculoasã a numãrului celor care merg
la ºcoalã. „Nu mai putem spune, în foarte
multe cazuri, cã romii sunt sãraci. Au plecat
mulþi în strãinãtate, ºi-au fãcut vile mari,
unii chiar trãiesc în bunãstare. Sã vedeþi la
Bãcioi ce case frumoase sunt. Cel mai
îmbucurãtor
aspect
este
creºterea

procentului celor care merg la ºcoalã. În
urmã cu un deceniu doar 20% frecventau
cursurile la ºcoalã, acum procentul este
undeva la 60-70%. Fireºte a crescut ºi
numãrul celor care învaþã bine ºi ajung la

Fããããããii, Aporiooo, adu ºi tu niºte apã la naº-tu ãsta
O mare parte a talentaþilor ºi
a deºtepþilor au plecat de mult
din România ºi, dintre cei
rãmaºi, destui vor sã plece.
Eu sunt varzã. Trãiesc de azi
pe mâine cu o inconºtienþã
demnã de un bãrbat trecut de
tinereþe, rãsfãþat ºi un adult
sãrãntoc care cheleºte rapid.
Muncesc, învãþ, citesc la ziar.
Mã aflam în Franþa. Mã uitam
la filme est-europene pe care le
împrumutam. Erau câteva
prostituate care stãteau pe
stradã la intrarea în parcare.
Una dintre ele era o negresã
micã. O lãsam sã stea cu mine
când îi era prea frig. Îmi
povestea o grãmadã de lucruri,

Case cu turnuleþe, maºini luxoase ºi
aur cât cuprinde! Topul celor mai
bogaþi romi din România

Romii ar putea reprezenta 25% din forþa de
muncã din România, pânã în 2050, aratã un
raport al Ambasadei SUA
Pe primul loc în clasamentul jurnaliºtilor de la
VerticalNews.ro se aflã Ionelaº Cârpaci din
Timiºoara. Averea lui este de aproximativ 13
milioane de euro.
Iar pe locul al doilea se aflã un cuplu a cãror
avere ajunge la 11 milioane de euro.
Cel mai bogat rom din Moldova ocupã poziþia a
treia în acest top. Bulibaºa Ferdinand Stãnescu are o
avere de 7 milioane de euro. . Ionelaº Cârpaci,
Timiºoara
avere: 13 milioane euro
educaþie: semianalfabet, 4 clase
bani din: comerþ cu fier vechi, cerºetorie,
tranzacþii imobiliare
2. Lucia Seifert ºi Petru Jurj
avere: 13 mil. euro
bani din: tranzacþii imobiliare
3. Builibaºa Ferdinand Stãnescu
builibaºã de Iaºi
avere: 7 mil. euro
bani din: comerþ

licee, ºcoli profesionale sau fac studii
superioare“, afirmã cu entuziasm profesorul
de matematicã Anghel Nãstase, de etnie
romã, fost inspector ºcolar în cadrul
Inspectoratului ªcolar Judeþean din Bacãu.

Un raport întocmit zilele trecute de
cãtre Ambasada SUA la Bucureºti ºi
transmis Departamentului de Stat aratã
cã, pânã în 2050, romii ar putea
reprezenta 25% din forþa de muncã a
României. În document se mai aratã
cã, prin urmare, autoritãþile române ar
trebui sã depunã mai multe eforturi
pentru integrarea romilor.
”Societãþile au de câºtigat atunci
când cetãþenii au ºansa de a-ºi atinge
potenþialul
maxim.
Integrarea
minoritãþilor e o sarcinã dificilã pentru
orice stat, dar toþi cetãþenii meritã sã
aibã acces la oportunitãþi ºi sã fie în
mod egal protejaþi de lege. România,
comunitatea romã încã se mai
confruntã cu multe obstacole în
depãºirea discriminãrilor, mai ales în
educaþie, piaþa muncii, sãnãtate ºi
gãsirea unei locuinþe.
Noi vom continua sã încurajãm ºi

sã ajutãm Guvernul României în
vederea integrãrii romilor, care pânã în
2050 ar putea constitui 25% din forþa
de muncã”, se aratã în documentul
Ambasadei SUA.

dar mult prea repede ºi cu
accent prea puternic ca sã le
pricep. Împãrþeam mâncarea cu
ea. Mi-a spus într-o noapte cã
sunt om bun ºi ar vrea sã faca
sex cu mine. M-am gândit cã,
dacã o sã mã întrebe cineva
vreodatã cum am ajuns om bun,
o sã îi povestesc de ea. Pe mine
mã urãsc cu spume, cãci sunt
copilul þigãncii Silvia.
Am chef sã plâng. Am fost
învãþat sã nu o fac. Nu e OK
pentru bãrbaþi sã plângã. Dar nu
mai vreau sã fiu bãrbat. Vreau
sã fiu puºti. Sã pot sã mã miorlãi
ºi sã am pe cineva care sã vinã
sã mã ia în braþe ºi sã îmi spunã
cã totul o sã fie bine.

Romii din Bîºca i-au uimit
pe oficiali

Case mari, cu etaj, zugrãvite în culori vesele,
balcoane cu flori, porþi de fier forjat, copii frumoºi
ºi pãrinþi primitori, deschiºi oricãror întrebãri. Asta
au gãsit oaspeþii veniþi din Bucureºti la Bîºca, un
sat de romi din judeþul Bacãu. Oaspeþii erau Dana
Rozalia Varga, consilierul de stat al primministrului României, ºi Daniel Rãdulescu,
preºedintele Agenþiei Naþionale pentru Romi. Nu
au venit singuri, ci însoþiþi de Maricica-Luminiþa
Coºa, prefectul judeþului, Adrian Popescu,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean, ºi
reprezentanþii instituþiilor de sãnãtate.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC: Pentru þine
luna septembrie nu poate fi decât una plinã
de reuºite. Norocul la bani va fi uriaº, spre
deosebire de alte luni.
COROANA – TAUR: Ai parte de
multe zile norocoase, în special dupã
jumãtatea lunii. Norocul în dragoste bate la
poarta inimii tale din 15 septembrie încolo.
SFEªNIC – GEMENI: Pentru tine
prima lunã a toamnei e una roditoare.
Culegi roadele unei munci intense.
ROATA – RAC: Pleci de la niºte idei
preconcepute, dar vei avea ocazia sã ajungi
acolo unde îþi doreºti. Succesul e de partea
ta toatã luna.
STEA – LEU: Ai parte de multe
momente frumoase mai ales din punct de
vedere amoros. Îþi gãseºti marea dragoste.
CLOPOT – FECIOARÃ: Luna
septembrie vine cu multe momente
extraordinare mai ales din punct de vedere
sentimental. Este luna ta ºi obþii cam tot
ceea ce îþi doreºti.
MONEDA – BALANÞÃ: Treci mai
departe cu multe emoþii. Este luna în care
descoperi adevãruri importante, adevãruri
uluitoare despre oamenii pe care aveai
impresia cã îi ºtiai.

Diverse

Cel mai tânãr cobzar ºi un
argentinian îndrãgostit de România
fac show la Balkanik Festival 2018
Lucas Molina, singurul dansator si
coregraf de Flamenco din România, ºi Bogdan
Mihai Simion, unul dintre ultimii cobzari din
România, îºi spun poveºtile de viaþã l Cei doi
artiºti ne spun ºi motivul pentru care nu ar
trebui sã ratãm a opta ediþie Balkanik
FestivBalkanik Festival 2018 se va desfãºura
între 7 ºi 9 septembrie la Gara Regalã Bãneasa
ºi Youniverse Summer Club. A opta ediþie va
debuta în forþã. Încã din prima zi, pe scenã vor
urca unii dintre cei mai aºteptaþi artiºti de pe
afiº – Fanfara Tirana meets Transglobal
Underground. Atmosfera de nuntã balcanicã
deturnatã de rudeboys de vineri va continua
toatã noaptea cu un after party la piscinã, la
Younivers Summer Club, alãturi de Fanfara de
la Cozmeºti. Sâmbãtã, publicul îi va cunoaºte
pentru prima datã pe cei de la Light in
Babylon, adicã solista cu rãdãcini în Iran ºi
Israel, Elia Kamal, instrumentistul turc care
cântã la santur ºi un chitarist francez.

CUÞIT – SCORPION: La tine este
cheia succesului. Vei avea parte de multe
schimbãri frumoase. Totul se aºazã treptat
în viaþa ta.

Romi de România sau þigani nomazi?
La nivel social, se accentueazã
problema etniei þigãneºti/rome din
România. Nu doar în þarã, ci ºi în þãrile
occidentale, ce par sã-ºi fi pierdut
rãbdarea. Bunãoarã, Franþa nu renunþã
la politica de expulzare a þiganilor din
coloniile
improvizate,
însã
intenþioneazã sã le taie acestora ajutorul
de repatriere, mãsurat în euro. O datã ce
România a fost din nou þinutã la uºa
spaþiului Schengen, s-a pus din nou pe
tapet problema de imagine pe care

TOPOR – SÃGETÃTOR: Ai parte de
o serie de schimbãri esenþiale ºi tu.
Dialogul cu familia se va îmbunãtãþi.
POTCOAVA – CAPRICORN: Pentru
tine cea de-a 9-a lunã din an va fi una
specialã. Vei prinde aripi, vei ajunge în
locuri în care nu ai mai fost niciodatã. E o
lunã a cãlãtoriilor.
CUPA – VÃRSÃTOR: Ai rãbdare cu
persoanele din jurul tãu. Luna aceasta va
trebui sã înveþi sã fii mai tolerant.
CAPELA – PEªTI: Petreci zile
frumoase. Începutul lunii e unul
promiþãtor, dar stai sã vezi ce te aºteaptã
din 10 încolo! Se anunþã numai lucruri
bune.
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Poveºtile terifiante ale þiganilor români
de acum patru secole: folosiþi drept
cãlãi, fiindcã ungurii nu practicau „o
slujbã atât de mârºavã

aceastã etnie cu paºaport românesc o
creeazã majoritãþii cetãþenilor români,
prin Europa. Dupã ce 22 de ani,
autoritãþile române au impus, oarecum
forþat, folosirea denumirii de rom, în
dauna celei de tigan, în contextul
deficitului de imagine în plan european,
destui cetãþeni români majoritari simt
nevoia unei distanþãri faþã de
concetãþenii lor ce nu ne fac cinste, prin
comportamentul lor anti-social, atât în
þarã, cât ºi peste hotare.

Diavolul Ghibirdic e la Primãria Râmnicului

De luat aminte!
Ce faci pentru tine, dispare odatã cu
tine, ce faci pentru alþii, rãmâne pentru
eternitate Niciodatã sã nu îþi baþi joc de
un suflet bun pentru cã niciodatã nu o sã
ºtii când vei cãdea ºi tu….ºi atunci sã te
fereºti de cei cãrora le-ai fãcut rãu. Dacã
nu mai iubeºti o persoanã ai demnitatea
ºi spune-i acest lucru, chiar dacã suferã
la început sau o perioadã de timp , va
aprecia sinceritatea ta, faptul cã nu þi-ai
bãtut joc ºi ai avut curajul sã ieºi din
viaþa ei elegant. Nu-i rupe inima în
bucãþi, nu s-a inventat pânã acum un
medicament care sã vindece o inimã
rãnitã de prea multã suferinþã din
dragoste. ªi doare…doare atât de
rãu…Dar cine sã mai aprecieze azi un
suflet bun?! Când totul se bazeazã pe
minciunã, falsitate, laºitate, ipocrizie…
Omul bun este luat de fraier, dar ai grijã
cã universul lucreazã ºi totul þi se va
întoarce la un moment dat, atunci când
crezi cã eºti cel mai fericit om de pe
pãmânt.Nu irosiþi niciodatã sentimente
adevãrate pe oameni ieftini!

ªtefan Szanto (1540 1612) un iezuit de origine
ungarã, s-a stabilit în
Transilvania în anii 1580, unde
a reorganizat Biserica Catolicã,
ºi a relatat despre muncile
înjositoare la care þiganii erau
folosiþi. Cei care duceau la
îndeplinire sarcinile de cãlãi în
acea vreme, în Transilvania,
erau þiganii sau prizonierii
turci, afirma teologul ªtefan
Szanto. Cãlãii þigani „Aici sunt
folosiþi drept gâzi þiganii sau
turcii prinºi, întrucât este un
lucru nemaipomenit ca un

ungur sã fi fãcut vreodatã pe
cãlãul, cãci ar vrea mai bine sã
moarã de zece ori decât sã
împlineascã o slujbã atât de
mârºavã”, relata ªtefan
Szanto, potrivit autorilor
volumului „Cãlãtori strãini
despre Þãrile Române.
Volumul 2”, apãrut la
Editura Academiei Române.
Autorul
relata
despre
pedepsirea a doi ciobani
acuzaþi de familiile copiilor
uciºi de moartea acestora.
Sarcina torturãrii ºi uciderii
lor le-a revenit unor þigani.

Cum apucã o primã bucatã de
ciolan, politicianului român începe sã i
se ridice nasul cel mare Ghibirdic N.
ce a fost la APAVIL a fost vindecat de
fasoane, nazuri ºi ifose. ºi ce a
ajuns,dupa venirea lui Gutau rãsfãþat,
râzgâiat ºi seful banilor din Ramnic
mândru de realizãrile pe care încã nu
le-a înfãptuit, ca finatist de doua
parale el începe sã-i priveascã de sus,
cu dispreþ, pe cei din rândul cãrora s-a
ridicat. Printre primele critici pe care i
le-a adresat a fost cã Diamant nu
plateste datorii Deoarece mai avem
câte ceva de spus ºi de sesizat o sã mai
scriem despre indivizi, despre
nesimþirea funcþionarilor publici, cum
e diavolu de Ghibirdic Fata de tabla
Doar aroganþa, cea nãscãtoare de vot
negativ, fata de poporul rom din
judetul Valcea.Ghibirdic
este

campion naþional de scãrpinat.pe
burta Cine-i arogant, de aroganþã va
muri „În perioada urmãtoare, cine va
ridica sabia,fata de romii de sabie va
muri” Inparatu Gutau ne minte în
fiecare zi. Fiecare scuzã, promisiune
deºãnþatã sau minciunã grosolanã, pe
care el ne-o servesc zilnic, suntem
consideraþi cei mai proºti romii (tigani)
din Valcea (Dictaturã) “Bãi, þigane,
arde satul/ Nu-i nimic, mã mut în
altul” se spune despre absenþa
spiritului civic ºi letargiei noastre.care
nu stim sa alegem omul potrivit si
santem cunparati la gramada ºi ne
videm sufletu pe nimic romanilor
Între “nu e problema mea” – cum spun
þiganii, “e ºi problema mea” – cum
spun rromii este explicaþia crizei
istorice ºi prãbuºirii noastre, a
rasismului fãrã de sfârºit.
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Sã halim bine
Tochiturã de porc

INGREDIENTE
400 g carne macrã de porc (pulpã sau muºchi)
400 g fleicã
100 g ficat
1-2 linguri ulei sau o lingurã cu unturã
3-4 cãþei de usturoi
sare
piper
100 ml vin

Dicþionar româno-rrom
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
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Diaspora

Topul localitãþilor din Statele
Unite cu cei mai mulþi
rezidenþi de origine românã
Unul dintre cele mai vizualizate site-uri
din Statele Unite, city-data.com are peste 22
de milioane de vizitatori unici în fiecare lunã
ºi oferã constant mii de analize statistice
privind toate oraºele din S.U.A., de la rata
criminalitãþii ºi pânã la informaþii despre
vreme ºi demografie. Conform site-ului citydata.com, procentual, cei mai mulþi rezidenþi
de origine românã-4,7%- sunt în PardeesvillePennsylvania, unde în total sunt 572 de
locuitori. Pe locul doi este Pine Ridge, tot din
statul Pennsylvania, 4,1% dintre cei 2.707
locuitori fiind de origine românã. Urmeazã în
topul comunitãþilor cu rezidenþi de origine
românã Santa Susana-California (4% dintre
cei 1.037 locuitori), Sunrise LakePennsylvania (3,9% dintre cei 1.387
locuitori), Concordia-New Jersey (3,3%
dintre cei 3.092 locuitori), North ConwayNew Hampshire (3,2% dintre cei 2.349
locuitori). În Mendocino-California, 2,8%
dintre cei 894 locuitori au origine românã, în
timp ce în Port Henry-New York, procentul
acestora este de 2,8% (din 1,157 locuitori).

Cum au ajuns, de fapt, romii
în România

Sã mai plãteascã Germania
alocaþii copiilor din strãinãtate?

pic
socares prala? – ce faci frate?
mishto – bine’
haida jas manta ando foro? – mergi cu
mine in oras?
haida care – hai acasa
sar busos? – cum te cheama?
chechibars satu? – cati ani ai?
motomanga – spune-mi si mie
unde esti? – cai san?
seav – copil
hamasco – mancare
camis te jas manta? – vrei sa mergi cu
mine?
cai sans? – unde ai fost?
star? – de ce?
magma an pace – lasa-ma in pace
san dilo – esti prost
hai te plimbosaosame – hai sa ne plimbam
jeav manta ando parko? – mergi cu mine
prin parc?
hai i tu avreal – hai si u pe afara
chechi so ceaso? – cat este ceasul?
tehala la ce ora intalnisaosame? – maine la
cat ne intalnim?
dela draq – da-o draq
bengailo – nebun
sukar san – ce frumos esti
merav anda tu – mor de tine
bar – gard, piatra
poraves – sa belesti
jucal – caine

Germania plãteºte ajutoare
sociale pentru 270.000 copii care
trãiesc în alte þãri ale UE. Este vorba
despre 1,8 procente din copiii care
primesc alocaþie. Se cer tot mai mult
reforme. Statul german plãteºte anual
36 miliarde euro alocaþii pentru copii.
Pãrinþii a peste 15 milioane de copii
beneficiazã de aceºti bani. Conform
ministerului federal al Finanþelor,
aproape 270.000 dintre aceºti copii
nu trãiesc în Germania, ci în alte state
ale Uniunii Europene. Cei mai mulþi

în Polonia, Cehia, Croaþia ºi
România. În fiecare an, aproximativ
600 milioane de euro sub formã de
alocaþii trec, aºadar, graniþele
Germaniei. Ceea ce reprezintã 1,6
procente din toate alocaþiile, dar
tendinþa este crescãtoare: în jumãtate
de an, numãrul transferurilor a
crescut cu zece procente. Oare
trebuie
guvernul
federal
sã
regândeascã aceste plãþi?
Motivul: libertatea de circulaþie a
est-europenilor în UE.
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Romii, originari din India, au ajuns în þãrile
româneºti în urmã cu ºase sute de ani. Vreme de
cinci secole au fost robi ai boierilor, domnilor sau
mãnãstirilor. Românii i-au acceptat pentru cã
reprezentau forþã de muncã ieftinã ºi cunoaºteau
meserii.
Aceºtia au o istorie veche de 600 de ani pe
meleagurile româneºti. Nu se cunoaºte cu
certitudine momentul exact al venirii lor în þãrile
române, însã dupã atestãrile documentare se ºtie
cã þiganii convieþuiau alãturi de români încã din
secolul al XIV-lea. Majoritatea istoricilor care sau aplecat asupra studierii originii lor au cãzut de
acord cã locul lor de origine a fost India.
Originari din nord-vestul Indiei si nord-estul
Pakistanului, þiganii fãceau parte din casta
Ksatriya a rajpuitilor.
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Actualitate

Banca Mondialã: Creºterea economicã a
României nu s-a tradus în reducerea
sãrãciei

România are a doua cea mai rapidã creºtere economicã
din Europa, dar aceasta nu s-a tradus în reducerea sãrãciei,
iar problema incluziunii este predominant o constantã
ruralã, 70% dintre cei sãraci trãind în aceste zone, aratã un
raport al Bãncii Mondiale.
„Aproximativ 45% din populaþia þãrii se aflã în zonele
rurale, unde sãrãcia este cu 20 de puncte procentuale mai
mare decât în zonele urbane. Aceastã dualitate puternicã
este manifestatã prin oportunitãþi inegale ºi un acces inegal
la pieþe, fapt ce nu se mai întâmplã în niciuna dintre þãrile
Uniunii Europene”, se precizeazã în document.
Raportul aratã cã peste 900.000 de persoane (4,5%),
trãiesc în sãrãcie extremã în zonele marginalizate din
România (3,2% din mediul urban ºi 6,2% din populaþia
ruralã). „Zonele marginalizate sunt, prin definiþie, domenii
care combinã capitalul uman scãzut, ºomajul ridicat ºi
locuinþele necorespunzãtoare. Aceste zone suferã de o
combinaþie de strãzi murdare sau inexistente, concentraþia
de gospodãrii aflate în sãrãcie extremã, niveluri foarte
scãzute de educaþie, sãnãtate precarã, mame adolescente,
un numãr mare de copii, ºcoli de slabã calitate ºi/sau ºcoli
segregate ºi o ratã înaltã de infracþionalitate în rândurile
minorilor”, se aratã în raport.

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

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 .Autoritãþile italiene sunt obligate de CEDO sã opreascã
toate demersurile pânã la gãsirea unei soluþii alternative pentru romii
evacuaþi din taberele de lângã Tibru.

Un poliþist din Slatina face cadouri copiilor romi
Dscriminarea romilor, o
consecinþã
a
celor
ignoranþi!! Spuneþi nu
discriminãrii de orice
naturã! În timpul meu liber
fac acþiuni umanitare prin
intermediul Crucii Roºii
Olt, acum am ales sã postez
aceastã «ispravã» datoritã
subiectului sensibil amintit
mai sus! Rom, român,
bulgar, german, cu toþii
suntem fiinþe umane, dar,
cel mai important, toþi am
fost copii!! Asta ca rãspuns la întrebarea de ce am ales sã postez ºi nu
am lãsat-o doar pentru sufletul meu!”, a scris poliþistul pe Facebook.

Alexandru Ghibirdic

Fiecare invitat a primit jumatate de
porc! Nunta celui mai bogat þigan
din Moldova
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Eugen Neaþã

Bogdan Popescu

Provocãrile contemporane ale
comunitãþii romilor din Republica
Moldova

Vrãjeli...
adevãrate!
Prietenul” nostru, deputatul liberal Cristian Buican,
se pare cã s-a „reconvertit profesional” ºi a ajuns, din
cioban… în medic veterinar. Altfel nu ne putem explica
de ce preºedintele PNL Vâlcea anunþã în cadrul unei
conferinþe de presã iminenta invazie a pestei porcine în
judeþul nostru, deºi nu are nici un fel de date sau
rapoarte concludente ale Direcþiei Sanitar-Veterinare în
acest sens. Doar pentru a câºtiga capital electoral pe
seama problemei pestei porcine, deputatul Buican face
o gravã greºealã ºi aruncã un fior de teamã în rândul
vâlcenilor, care acum stau ºi se întreabã dacã sã-ºi taie
porcul din ogradã, iar ferimerii sã-ºi vândã „grãsunii”
pe ascuns cãtre alte zãri!

Marþi, 11 septembrie, prefectul Florian Marin a
participat la ceremonia de deschidere a cursului de
înalþi funcþionari publici, la Institutul Naþional de
Administraþie Bucureºti, curs la care va participa în
perioada septembrie-decembrie 2018. În data de 20
aprilie 2017, a avut loc ceremonia oficialã de instalare
în funcþia de prefect a lui Florian Marin, dupã ce acesta
a fost numit în calitatea de prefect de Vâlcea, de cãtre
fostul guvern Grindeanu, în data de 22 martie 2017.

Fostul primar liberal din Voineasa din perioada
2012-2016, Gheorghe Stanciu, deþine un adevãrat
„imperiu imobiliar” în localitate. Numai „moºtenirile”
de suprafeþe de pãduri ºi alte terenuri se apropie de 20
de HECTARE, dar Gigi Stanciu mai posedã 5 clãdiri în
Voineasa: o casã de locuit, douã apartamente, o casã de
vacanþã ºi o cabanã, în condiþiile în care veniturile din
pensie ºi indemnizaþiile de consilier local nu au depãºit
anul trecut suma totalã de 300 milioane de lei vechi.

Florinel Constantinescu

Ion Nicolae

Þiganii uitã cum îi cheamã. Amintirea
gloriei lui Arpad nu þine loc de victorie
zEmilia Corbu: Amnezia minoritatilor din
Romania. Maghiarii uitã cine sunt. Þiganii uitã
cum îi cheamã.
O boalã nouã ºi necruþãtoare face ravagii
printre minoritãþile din România. Maghiarii uitã
cine sunt. Þiganii uitã cum îi cheamã.
Periodic liderii maghiari din România fac referire la Ungaria Mare ºi cel puþin o
datã pe an, de regulã de sãrbãtori ca sã nu ne tihneascã pastrama, Laszlo Tokes face o
declaraþie belicoasã. ªi asta de ani ºi ani de zile. Acum vor schimbarea Zilei Naþionale
a României. Cã ii doare. Dar au uitat de ce. Sã le amintim noi!

Bulibasa Ferdinand Stanescu este cel mai
bogat tigan din Moldova, cu o avere estimata la
7 milioane de euro. Comisarul European pe
problemele rromilor, sustine insa ca aceasta
suma o tine doar intr-un buzunar.
Cei 500 de invitati, care au petrecut 4 zile si
4 nopti, nu s-au lasat doborati din cauza
kilogramelor de aur purtate la gat, maini, si
chiar in gura. Si tindem sa credem ca atata aur
la un loc nu exista nici macar in bazarul din
Istanbul. Tot ca un bazar arata si camera cu
zestre ale Anisoarei: stive de covoare, paturi cat
sa inveleasca tot satul, haine ca in depozitul
unui magazin si electrocasnice scumpe.

În prezent, este imposibil de a gãsi pe glob o
comunitate etnicã cu o istorie mai controversatã decât
cea a romilor[1]. În mod paradoxal, elementul potrivit
care defineºte comunitatea romã este diversitatea,
proliferatã prin mai multe aspecte: identitar, lingvistic,
social, profesional etc. Spre deosebire de alte
comunitãþi, romii nu au o patrie naþionalã externã,
totodatã, aceºtia constituie în prezent cea mai
numeroasã minoritate etnicã pe continentul european.
Peste o jumãtate de mileniu, romii/þiganii sunt o
prezenþã permanentã pe teritoriul carpato-nistrean.
Prima atestare documentarã a romilor/þiganilor în
Þara Moldovei este stipulatã într-un act domnesc emis
la 02 august 1414 în Suceava de domnitorul
Alexandru cel Bun (1400-1432).

Amnesty International: Romii se confruntã cu „discriminare
sistemicã” în România
Amnesty International criticã România
pentru discriminarea romilor, amintind ºi
de drepturile minoritãþilor sexuale ºi
presupusele închisori secrete ale CIA în cel
mai recent raport al organizaþiei privind
respectarea drepturilor omului.
Organizaþia Amnesty Internaþional a
publicat miercuri raportul anual privind
respectarea drepturilor omului în lume,
document în care susþine cã, în România,
minoritatea romã se confruntã în continuare
cu „discriminare sistemicã, evacuãri forþate

ºi alte încãlcãri ale drepturilor omului”,
insistând ºi asupra drepturilor comunitãþii
LGBT ºi a presupuselor închisori secrete
ale CIA în România.

