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EDITORIAL

Brânzã bunã în
burduf de câine
În clasele primare fãceam parte din
aºa-numita categorie (largã) de populaþie
romã (sau þiganuº) ºcolarã numitã
„brînzã bunã în burduf de câine“.
Eticheta apãrea la fiecare ºedinþã cu
pãrinþii, cã ai mei nu veneau niciodatã
impresia cã cineva, un adult, îmi
vorbeºte. Mie, unui copil neîndemînatic,
dintr-o ºcoalã de provincie. eram pus în
ultima bancã ºi nu am reusit în toþi anii
de ºcoalã sã fiu în prima bancã. La
fiecare semn de nemulþumire al
învãþãtoarei, mã pocnea ºi mã urechia.
Dialogul nostru nu era nici urmã de
blândeþe. Orice încercare de a ieºi din
cercul celor „care pot mai mult, dar nu
vor“ am ajuns, mult prea curând, sã mi sã
parã inutilã. Primeam notele de 6 ºi de 7

PUTEM
CONTA PE EI ROMÂNII
(GAGIII)
SÃPTÃMÂNII

ca pe o osândã pe viaþã, urmate de
lamentãrile pãrinþilor români ºi de
ridicãrile din umeri ale învãþãtoarei,
zicând “brânzã bunã în burduf de câine,
Cãline”. În toþi anii de ºcoalã care au
urmat, mi s-a mai întâmplat o minune.
Am avut, ca tot omul, succese ºi eºecuri.
Le-am depãºit, ºi pe unele, ºi pe celelalte,
cu resurse proprii. Doar în faþa
imposibilului (posibil) am avut nevoie
de amintirea orelor de matematicã din
gimnaziu. Aº fi vrut sã o întâlnesc. Sã îi
pot spune pentru prima oarã, aºa cum ar
fi trebuit sã am voie sã îi spun atunci, în
anii dinaintea Revoluþiei: doamna
profesoarã Mihaela ºi nu „tovarãºa”.
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Þiganiada - Carul alegoric al rostirii

Þiganiada - Carul alegoric al rostiriiInsa tu baga
de sama bine, caci toata povestea mi se pare ca-i numa
o alegorie in multe locuri, unde prin tigani sa inteleg
s’altii carii tocma asa au facut si fac, ca si tiganii
oarecind. Cel intelept va intelege! (Ion BudaiDeleanu)Fiind anul Centenarului, era de asteptat ca pe
scenele si in pietele din Romania sa se reverse creatii
glorioase, pline de patos, era previzibil ca tara va fi
plina de busturi dezvelite, cu declamatorii de rigoare
la pachet, in eternul nostru spirit funerar acoperit in
straie de sarbatoare si confundind, in ton cu traume
inca nesterse, sentimentul patriotic cu manifestari
patriotarde.

SOS cum sã slãbesc

Toata lumea stie perfect cum se slabeste, doar un
individ dintr-o suta reuseste sa slabeasca. Am auzit de
un miliard de ori oameni care n-au tinut in viata lor
vreun minut de regim de slabire cum ii dadacesc pe
altii: ar trebui sa nu mai mananci paine si dulciuri, ar
trebui sa nu mai mananci seara, ar trebui sa faci sport.
Asta n-ar fi nimic, dar multi nutritionisti dintr-astia
ineptii: apa ingrasa, carnea ingrasa, sucurile de fructe
sunt bune la dieta. Tampenii, deci. Eu am 130 kg. ªi
nu stiu cum sa slabesc.
Degeaba am incercat sa-i contrazic . Tu, care teai luat la tranta cu 4000 de cure de slabire la viata ta,
ai buchisit toate cartile cu sfaturi. Ai platit doctorite
nutritioniste (din seria celor care au 130 de kile si nau avut in viata lor mai multe) ca sa-ti spuna ceea ce
stiai deja: nu manca mult, mananca putin si sanatos, fa
sport. Auzi, nutritionistii astia au vreo intelegere cu
salile de fitness sau ce? Le dau comision din incasari?
Grasimea ingrasa, castravetele n-are multe calorii,
trebuie sa mancam trei mese si doua gustari pe zi,
trebuie sa mananci numai gaura de la covrig,
mezelurile si zaharul nu sunt bune pentru organism,
trebuie sa avem mese echilibrate. Astea si alte vesti
revolutionare, care erau cat p-aci sa-mi schimbe viata,
doar ca nu lipsa de informatie era problema mea.
Un singur lucru uita toata lumea: latura
psihologica, motivatia, mecanismul moral. Chiar nu
realizeaza niciun doctor ca oamenii stiu teorie
berechet? Toti grasii stiu exact cum pot sa slabeasca,
n-au nevoie de indicatii pretioase.
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Crina Morteanu, Centrul Naþional de
Culturã a Romilor: „Învãþãm sã construim
împreunã
Crina Morteanu a subliniat cã
instituþia pe care o reprezintã încearcã sã
foloseascã acest „statut unic” pe care îl
are
–
acela
de
de
instituþie
guvernamentalã care promoveazã cultura,
limba ºi identitatea romã. „Încercãm sã ne
folosim toate resursele. Avem avantaje,
dar ºi dezavantaje, avem limitãri care þin
de implementarea tuturor ideilor pe care
le putem face. Încercãm sã le gestionãm
cât se poate de coerent. (…) Asumarea
identitãþii rome este o provocare pentru
foarte mulþi romi în Romania, ºi asta este
clar la 635.000 de romi declaraþi, cãci sunt
estimaþi 2 milioane de romi de cãtre
cercetãtori ºi specialiºti în domeniu. Noi
avem o contribuþie constantã în ceea ce
priveºte România astãzi. (…) În ultimii 25
de ani produsele culturale ºi nu numai
reprezintã contribuþia romilor la
societatea româneascã”, a spus Crina
Morteanu. „Învãþãm sã construim
împreunã din ceea ce înseamnã cultura
romilor, deoarece cultura înseamnã limbã,
istorie ºi identitate, o culturã care în

perioada existenþei în spaþiul românesc a
suferit cu mult”, a adãugat Crina Marina
Morteanu.
CNCR-RK încearcã sã se exprime
cultural, arãtând astfel frumuseþea culturii
rome, a declarat la rândul sãu Petricã
Badea, consilier CNCR-RK din cadrul

Dezvãluirile cântãreþei Raluca
Drãgoi, dupã bãtaia pe care a luato la o nuntã

Raluca Drãgoi a povestit cum a fost snopitã în
bãtaie la o nuntã, ºi-a pierdut cunoºtinþa ºi a suferit un
traumatism cerebral. Ea a spus cã a tras o spaimã
teribilã. „Am fost invitatã sã când pe la ora douã. Am
fost atacatã. Prima întâmplare a fost pe scenã, au venit
niºte domni care era într-o stare de ebrietate ºi mi-au
adresat niºte cuvinte urâte mie ºi soþului meu. Pe unul
dintre ei l-am considerat membru al familiei mele ºi
iatã cã nu am avut o siguranþã pe care o avem la toate
petrecerilor. Mi-au cerut niºte bani pe care îl aveam în
buzunar, dupã care trebuia sã mã duc sã mã internez în
spital pentru cã erau zilele mele libere. Mi-au adresat
injurii ºi am considerat cã trebuie sã opresc programul
muzical”, a spus Raluca Drãgoi, la „Acces Direct”.
M-au chemat afarã ºi de atunci a început iureºul.
Mi-au luat bijeriile, mi-am pierdut cunoºtinþa timp de
douã minute. Am fãcut plângere la poliþie, am fost la
spital de curând. M-au atacat ca sã-mi cearã banii de
la nuntã, se mai practicã”, a mai dezvãluit
artista.Presupusul atacator, Sorin Mihai, spune cã nu
ºtie despre ce este vorba ºi o acuzã de consum de
droguri. „Îmi pare nespus de rãu cã sunt acuzat de
aceºti copii, cã nu pot sã le spun altfel, fetei îi cunosc
pãrinþii. Mi-e greu sã accept asemenea manifestãri ºi
din showbizul lãutãresco-þigãnesc. Sã meargã la
instituþii ale statului, sã dovedeascã. Soþul a bãtut-o,
avea manifestãri violente asearã”, a fost replica lui
Sorin Mihai.

instituþiei,
moderatorul
dezbaterii.
„Prezenþa pentru prima data în cadrul
ProEtnica a instituþiei CNCR-RK, ne
bucurã, ºi dorim ca anul viitor sã aducem
în faþa publicului prezent ºi alte elemente
reprezentative
ale
culturii
rome
autentice”, a completat Petricã Badea.

Centrul European pentru Drepturile Romilor îl acuzã de
rasism pe preºedintele Parlamentului European

Tajani, membru al grupãrii de
centru-dreapta Partidul Popular
European, a declarat într-un
interviu acordat Rai News cã
planul guvernului italian privind
veniturile cetãþenilor „nu merge în
direcþia bunã”, adãugând cã ele
„vor ajunge în buzunarele romilor
ºi ale cetãþenilor strãini, din UE
sau din afara blocului european, nu
în cele ale cetãþenilor italieni”. Un
purtãtor de cuvânt al Centrului
European al Drepturilor Romilor a
declarat:
„Îngrijorãrile
preºedintelui
parlamentului
privind romii care primesc un venit
minim garantat în Italia aratã cât de
adânc este rasismul instituþional ºi
cum percepe statul persoanele
rome în Europa”. „Romii sunt în
Italia de peste 500 de ani. Dacã cei
mai sãraci romi ar beneficia de
venit minim garantat, ar fi un
început cãtre reparaþii faþã de
mãsurile represive, evacuãrile

forþate, taberele segregate ºi
discriminarea la scarã largã din
partea guvernului italian faþã de
romi”, a adãugat el. Comentariile
lui Tajani au fost criticate ºi de unii
membri
ai
Parlamentului
European,
însã
conducerea
Partidului Popular European nu lea condamnat. Europarlamentarii
Romeo Franz ºi Sven Giegold, din
Partidul Verde, au cerut „scuze
publice din partea domnului
Tajani”. Franz a declarat cã
afirmaþiile lui Tajani „sugereazã cã
el nu vede romii ca fiind cetãþeni
italieni”.
Philipe Lamberts, copreºedintele Partidului Verde, a
discutat cu Tajani privind
comentariile sale miercuri în
Parlamentul
European,
la
Strasbourg. Tajani a afirmat cã a
fost înþeles greºit ºi cã el critica
veniturile cetãþenilor în general ºi
nu ideea specificã de a acorda bani
romilor.
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Adolescentã, rãpitã pentru a se mãrita cu
un bãiat de 14 ani

O elevã de 16 ani din Rusia este cãutatã de poliþie,
dupã ce a fost rãpitã de o familie de þigani pentru a o
forþa sã se mãrite cu un bãiat de 14 ani.
Regina Agarova a fost datã dispãrutã în urmã cu ºase
sãptãmâni. Momentul rãpirii a fost surprins pe camerele
de supraveghere: tânãra a fost încolþitã ºi bãgatã cu forþa
într-o maºinã Lada, în oraºul natal Nizhny. De atunci nu
a mai fost vãzutã, potrivit
În aceeaºi zi, mama sa a primit un telefon chiar de la
adolescentã care i-a spus cã este bine, sã nu se
îngrijoreze, dar se va cãsãtori.
Ulterior, o femeie adultã a preluat conversaþia ºi a
anunþat-o pe mama speriatã cã de acum înainte fata va
locui cu familia mirelui.
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Un fost puºcãriaº a ajuns primar.
Primul gospodar þine sub papuc
7.500 de þigani
Primarul din Bãrbuleºti,
Vasile Liþã, cunoscut ca
Pãtãvaru, a fost pus în funcþie
în mai 2010. N-a fost decât o
ºedinþã de numire la Partida
Romilor dupã demisia fostului
edil. Aºa s-au pricopsit þiganii
din sat cu unul tot de-al lor.
Primul gospodar ar trebui sã
fie un exemplu pentru
comunitate. ªi este. Liþã a
fãcut puºcãrie în anii a fost
dat în urmãrire generalã
pentru lovituri cauzatoare de
moarte. În 2010 a primit NUP
într-un dosar de tentativã de
omor. Primarul s-a ºicanat în
trafic cu un duºman, l-a dat
jos din maºinã ºi l-a
înjunghiat. S-a dus atunci la
poliþie ºi s-a declarat victimã.
Tot în 2017, poliþiºtii din
Slobozia au oprit în trafic
douã maºini, pline cu romi. În
portbagaj au gãsit un arsenal
de bâte, topoare, sãbii ninja de
un metru ºi cuþite de
vânãtoare. Primarul, pe atunci
vice în Bãrbuleºti, se pregãtea
sã meargã la o rãzbunare în
Þãndãrei. Poliþia a apucat sã-i

Telenovelã cu un bãrbat din Galaþi
sechestrat de þiganii români în Belgia. Ce
au descoperit poliþiºtii belgieni .

anuleze planul. Anul trecut,
deþinea douã BMW-uri, trei
autoturisme Opel, un Audi ºi o
Dacie. Le-a vândut pe toate.
Domnul Sandu, un þigan la
vreo 50 de ani, intrã la opt fix
în primãria din Bãrbuleºti.
Bate la uºa primarului, ºi-i
spune rãstit cã l-a chemat
ºeful
de
post.
Biroul
poliþistului din sat e în aceeaºi
curte, dar e încuiat cu douã
lãcate. “Se rezolvã”, îi spune

primarul, care n-are ce sã
facã, trebuie sã-l asculte, dacã
tot a intrat nepoftit: “Au fãcut
copiii ieri accident, când se
întorcea de la Fãgãraº. ªi mi-a
trimis vorbã ºefu’, sã vin la
acte”. Vasile Liþã îi spune cã,
“momental, ºeful de post nu e
la post”, ºi îl trimite la vice,
sã-l sune el pe ºefu’. Sandu
rãmâne rezemat de uºã, în
timp de primarul o dã înainte
cu vorbele dulci despre

“comunitatea asta a noastrã,
de þigani de etnie romã”.
Romii ºi legea Se joacã în
fiecare zi un teatru absurd în
Bãrbuleºti. Pe þiganii de-aici
nu-i poate struni nimeni,
pentru cã pânã ºi primarul îi
laudã
de
gospodari,
credincioºi ºi harnici, dar
nãscuþi fãrã posibilitãþi. De
când s-au împuºcat douã
clanuri la el în sat, iar un
bãrbat a murit,

Fotbalistul Michael Babatunde a fost oprit pe
aeroportul de la Otopeni de agenþii de la ”Imigrãri”
Fotbalistul Michael Babatunde a
fost oprit pe aeroportul de la
Otopeni de agenþii de la ”Imigrãri”:
”Toþi îi întorc spatele. E o þigãnie!”.
Nigerianul care are ºi cetãþenie
norvegianã se aflã blocat pe
Aeroportul Otopeni, deºi el venise
în þarã cu gândul de a ajunge la
Timiºoara, pentru a se
În vârstã de 27 de ani, Michael
Babatunde Omoijuanfo a jucat
numai la echipe din ligile inferioare
din Norvegia. Acum, când a primit o
ofertã din România, a crezut cã a dat
norocul peste el. El a fost lovit însã
de ghinion.

El a cãlãtorit din Norvegia spre
România fãrã probleme, dar
autoritãþilor române li s-a pãrut
suspect paºaportul jucãtorului.
Acesta a primit unul nou, de
urgenþã, din partea autoritãþilor
norvegiene, dar cei de la „Imigrãri’
îl âin captiv în continuare.
„E o tevaturã totalã! Imigrãrile iau luat paºaportul, dar ambasada
Norvegiei de la Bucureºti i-a dat
altul de urgenþã. Chiar ºi aºa, e
blocat în Otopeni ºi nu vrea nimeni
sã vorbeascã nici cu el, nici cu
clubul, nici cu mine. Toþi întorc
spatele!

Ea este tânãra care a rãpit o fatã, a biciuit-o ºi a obligat-o sã joace în filme pentru adulþi

Povestea a pornit dupã ce un bãrbat a cerut cu
disperare ajutor, pe un site de socializare destinat
românilor care muncesc în Belgia, fiind rãpit ºi
sechestrat.
Laurenþiu Fotachi, din Galaþi, suna în felul urmãtor:
”Dragi români sunt luat prizonier, luat cu japca la muncã
în Belgia. Sunt sclav cu niºte þigani, neamuri cu
patronul. Ajutaþi-mã sã plec de aici, sã fug. Ajutaþi-mã cu
Poliþia din Liege. Am poza de localizare unde mã aflu”,
a scris Fotachi pe pagina de internet.
Mesajul a fost citit de doi bãrbaþi din Maramureº, din
comuna Repedea, scrie vasiledale.ro, care au decis sã
intervinã ºi sã solicite poliþiei belgiene sã intervinã.

Rodica Marcela Grito, o
tânãrã din Copºa Micã, judeþul
Sibiu, a fost arestatã pentru 30
de zile, împreunã cu iubitul ei,
dupã ce a rãpit o fatã de 15 ani,
a biciuit-o ºi a obligat-o sã
joace în filme pentru adulþi.
Cei doi au chinuit o
adolescentã în vârstã de numai
15 ani, din Mediaº, timp de
douã sãptãmâni, au biciuit-o ºi
au obligat-o sã joace în filme
pentru adulþi.
Totul s-a întâmplat în luna
august a acestui an, atunci
când adolescenta se afla în
zona Gãrii CFR Mediaº, acolo
unde s-a întâlnit cu cei doi

agresori care au rãpit-o.
Dupã ce a luat-o la ocazie,
minora i-a spus cã a fost rãpitã
în urmã cu douã sãptãmâni,
timp în care a fost þinutã
sechestratã ºi bãtutã. În timp
ce maºina în care se afla
martorul ºi victima se afla
staþionatã la o intersecþie
semaforizatã
din
mun.
Mediaº, s-au apropiat de
maºinã cei doi inculpaþi, au
tras-o cu forþa afarã pe victimã
ºi au luat-o cu ei (aspect
confirmat ºi de imaginile
surprinse de camerele de luat
vederi din zonã), timp în care
minora încerca sã opunã

rezistenþã. Ulterior, dupã ce
minora a fost luatã cu forþa de
cãtre cei doi inculpaþi ºi
transportatã din nou la
locuinþa acestora, a fost din

nou agresatã cu pumnii ºi
picioarele
în
zona
abdomenului ºi lovitã de cu un
bici”, se aratã într-un
comunicat.
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Sunt agramat cu bun-simþ

Ca orice agramat cu bun-simþ, m-am gândit imediat: cã
doar nu sunt un fraier.„sã o citesc fãrã sã îmi tai venele sau
sã îmi scot ochii. Am dat mâna cu doamna Scritoare am
vorbit cu ea ºi cu încã un domn care a primit ºi el Nobelul.
Poate se ia chestia“. cã nu mi-am pus în cap sã îi iau locul lui
Iohannis, deºi, la cât de Sunt însã un Rom ambiþios, „cu
draci“ – cum zicea Letitia e un vis mai liniºtit, cãci nu poate
include ANAF, care imi trimite depese sa achit impozitu Ei,
ce sã facã, dragã? Al meu scrie la ziaru Vocea Romilor
rãspunde mama în fiþe ºi cu ei, am ºansa sã o conving pe
maicã-mea sã renunþe la carpeta urâtã cu spume cu „Rãpirea
din serai“. cã fii-su a ajuns de scrie pe vechituri la unii dilii
(nebuni, în þigãneºte) la ziar Imediat dupã ce s-au liniºtit
piticii din capul propriu, m-a apucat frica: „Cum dracu’ sã
scriu eu în acelaºi ziar cu domnul Smeureanu O sã pot sã
discut cu exemple concrete despre efectul de halou ºi alte
bla-bla-uri care merg la domnii ºi doamnele în cauzã. Mam încurajat aºa aproximativ o sãptãmânã. Cam în a patra zi
am decis ºi cã sunt un pic special: din neamul pur (aristocrat)
alui Salion Ursaru amestecat cu neamul de Argintari din
Caineni a rezultat un om puternic, deºtept, menit gloriei ºi
unirii popoarelor. rome din Valcea eu Diamant M-am ºi
vãzut ca Martin Luther King: I have a dream…

LEGEA DE SFÂRªIT PENTRU ROMI

Educaþie, culturã

Profesorii români care cer clase
speciale pentru romi: „Principala lor
problemã este cã vin dintr-o altã lume“
Unul din opt profesori dintr-un
eºantion naþional reprezentativ au ales
varianta creãrii unor clase separate în care
sã fie incluºi copiii romi, se aratã în studiul
realizat de patru cercetãtori de la
Universitatea Babeº-Bolyai (UBB) Cluj.
Studiul prezintã care sunt factorii esenþiali
care îi influenþeazã pe profesori în alegerea
rãspunsurilor, motivele invocate, dar ºi
câteva opinii sincere ale acestora.Cu alte
cuvinte cel puþin unul din opt profesori se
pronunþã direct în sensul segregãrii ºcolare
pe criteriul etnic, prin plasarea elevilor
romi în clase separate. Dacã þinem cont ºi
de cei care nu au rãspuns la întrebare,
8,3%, atunci doar patru din cinci profesori
au optat pentru varianta învãþãrii în
aceleaºi clase”, se aratã în studiu. Pentru a
avea o imagine mai clarã despre motivele
celor care au optat pentru o educaþie
segregatã, autorii studiului au încercat sã
identi?ce pro?lul acestei categorii de
respondenþi. Nu vor romii nici ca vecini,
nici ca elevi Rezultatele analizei statistice
asupra datelor sondajului aratã cã
„profesorii care considerã cã altruismul

este o însuºire pe care elevii ar trebui sã ºio dezvolte în ºcoalã sunt de asemenea ºi
mai înclinaþi sã considere cã elevii romi ar
trebui sã înveþe în aceleaºi clase cu restul
mai degrabã decât în clase separate”. De
asemenea, „profesorii care nu îºi doresc sã
aibã vecini romi sunt mai înclinaþi sã
considere cã aceºtia ar trebui sã înveþe mai
degrabã în clase separate decât în aceleaºi

clase în comparaþie cu ceilalþi profesori.
Rezultatele ne mai aratã cã atunci când
condiþiile din ºcoalã sunt di?cile (din punct
de vedere al siguranþei, al rezultatelor
elevilor, al numãrului de elevi din medii
vulnerabile, al calitãþii managementului
ºcolii) este mai probabil ca profesorii sã
considere cã elevii romi trebuie sã înveþe în
clase separate.”

România ocupã ultimele locuri la capitolul educaþie
România ocupã ultimele locuri la
majoritatea indicatorilor urmãriþi în
Monitorul educaþiei ºi formãrii, ediþia 2018,
publicatã de Comisia Europeanã.
Potrivit documentului, România rãmâne
una dintre puþinele þãri care nu au atins încã
niciuna dintre principalele þinte pentru 2020,
iar alocãrile din PIB pentru educaþie, cu toate
cã sunt în creºtere, continuã sã fie cu mult
sub media UE. România a fãcut progrese
notabile în ce priveºte rata ocupãrii forþei de
muncã în rândul tinerilor cu studii. Însã,
echitatea în educaþie, decalajul dintre mediul
rural ºi urban ºi incluziunea romilor continuã
sã reprezinte provocãri-cheie, care au
consecinþe la nivelul creºterii incluzive ºi a
inegalitãþilor în societate.
Potrivit Comisiei Europene, România a

înregistrat urmãtoarele evoluþii privind cele
ºase þinte stabilite pentru 2020 la nivel
european:
- a treia cea mai mare ratã a abandonului
ºcolar timpuriu din UE (proporþia tinerilor
care au cel mult gimnaziu în segmentul de
vârstã 18-24 ani, perioada analizatã 20142017): 18,1% (neschimbat comparativ cu
2014), faþã de o medie UE de 10,6%,
apropiatã de þinta de 10% pentru 2020;
- pe ultimul loc în UE la ponderea
absolvenþilor de studii superioare (segment
de vârstã 30-34 ani, perioada 2014-2017):
26,3% (+1,3% în perioada analizatã), faþã de
o medie europeanã aproape de þinta de 40%
pentru 2020;
- educaþia ºi îngrijirea preºcolarilor
(vârsta de 4 ani - începutul ciclului primar,

Cultura rromã calon: Zambra ºi naºterea
flamenco în Andaluzia - Spania!!
Zile de sfârºit pentru romi..
În poza de toamnã, mã simt mizerabil.
Apusul satului
Strada Asta a fost evitatã.
Pãcat de sãrãcie
Sunt þigan.
E o ruºine.
Covasna pentru rugãciune
Au certat-o pe mama mea.
L-au crucificat pe tatãl meu.
Puterea Pãmântului.
Am dureri.
O floare de noroi.
Oftat.
Sã-mi tulburi trecutul...
Nu, nu, nu.
Nu e nimic pe masã.
Unde s-au dus oamenii...
Mã întreb unde este.
Liniºte...
Terifiantã aceastã tãcere.
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Ambele
grupuri
arabe ºi-au pãrãsit
obiceiurile, e frumoasã.
Muzicã, dans pentru
oamenii din andaluzia,
Flamenco
are
influenþe
arabe
în
miºcãrile sale,
Calea de a cânta,
chiar de instrumente
Þiganii care în jur de
1447 s-au prezentat în andaluzia.
De asemenea, aducându-vã bagajele culturale, tradiþiile ºi
obiceiurile,
De þigan kalé andaluz este o creativitate naturalã a..
Gypsy, e liber acolo unde þiganii sunt liberi ºi se joacã cu
fuste.
ªi prin improvizaþie dansului original al þiganilor creeazã
miºcãri..
Du-te, colibã ºi ºerpuit de dans din buric, ºi
Miºcãri de mâini, braþe ºi rotiri de flamenco, þigani.

perioada 2013-2016): 88,2% (+1,8%),
comparativ cu o medie UE de 95,3%, peste
þinta pentru 2020.

Romaii Poesia“, ultimul festival al
romilor din acest an. “Sunt chestiuni care
intereseazã mai mult partea femininã
Potrivit programului
oficial, în cele patru zile
ale festivalului, sibienii
ºi turiºtii au avut ocazia
sã cunoascã creaþii lirice
ale poeþilor romi din þarã
ºi din strãinãtate, sã
vizioneze documentare,
sã viziteze ateliere
meºteºugãreºti ºi sã
participe la prezentarea meseriilor tradiþionale rome. Însã
cele mai cãutate elemente ale festivalului au rãmas tot
tarabele din Piaþa Micã.
Cea de-a treia ediþie a Festivalului Internaþional
„Romaii Poesia ” s-a desfãºurat, în perioada 11-14
octombrie, în Piaþa Micã ºi în alte câteva spaþii din oraº. În
timp ce la conferinþele poeþilor, susþinute în limba romani,
participarea a fost de câteva persoane (aproximativ zece, în
medie), “greul“ evenimentelor a fost concentrat în centrul
istoric al Sibiului. Încã de joi dimineaþa, în Piaþa Micã au
fost înºirate tarabe cu oale, bijuterii ºi costume tradiþionale.
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Pe scurt
CEDO a condamnat România pentru
folosirea forþei într-o operaþiune ce viza
furturi comise de romi

Curtea Europeanã a Drepturilor Omului (CEDO) a
condamnat România la plata unor despãgubiri
financiare cãtre doi cetãþeni de etnie romã împotriva
cãrora, conform verdictului CEDO, poliþia românã a
folosit forþa în mod „excesiv ºi nejustificat de
circumstanþe” în timpul unor operaþiuni de cãutare a
unor suspecþi de furt, instanþa europeanã estimând în
plus cã autoritãþile române nu au investigat suficient o
posibilã „motivaþie rasistã” a poliþiei române în
organizarea acelor operaþiuni, se aratã într-un
comunicat emis marþi de CEDO.
Conform verdictului CEDO, poliþia românã a
folosit forþa în mod „excesiv ºi nejustificat de
circumstanþe”
Reclamanþii Augustin Lingurar, Trandafir Lãcãtuº
ºi Minerva Covaci fac parte dintr-un grup de etnici
romi din Cluj. În urma primirii a numeroase plângeri
privind fapte de furt, poliþia românã a efectuat o
investigaþie în baza cãreia a organizat împreunã cu
jandarmeria, pe 5 noiembrie 2005, o primã operaþiune
în comunitatea romã de la Pata Rât.
În hotãrârea definitivã emisã acum de instanþa
europeanã, aceasta estimeazã cã „folosirea forþei de
cãtre poliþie împotriva dlui Lingurar ºi dlui Lãcãtuº a
fost excesivã ºi nejustificatã de circumstanþe”. „Dl
Lingurar a fost trântit la pãmânt de cãtre un ofiþer de
poliþie ºi dl. Lãcãtuº a fost lovit cu un baston
poliþienesc deºi nu opunea rezistenþã ºi a fost
imobilizat de doi ofiþeri de poliþie”, menþioneazã
CEDO, care considerã cã „aceste acte de brutalitate au
fost menite sã stârneascã sentimentul de teamã,
angoasã ºi inferioritate care pot umili ºi înjosi”,
punerea la pãmânt a reclamantului reprezentând în
opinia instanþei europene un act ce „afecteazã
demnitatea umanã”.
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I n t e r v i u . Gabor Matei,
zis Puia, reprezentantul
gaborilor din Târgu Mureº
Am fost chemat de domnul
Petre Zelariu (coordonator
Regiunea Centru Mureº PRPE
n.r.) ºi de conducerea Partidei.
Am participat ºi m-am simþit
onorat ºi am vãzut-o de bine cu
toate cã ramura noastrã de þigani
a gaborilor nu a vrut pânã acum
sã colaboreze. Punctul meu ºi al
familiei mele de vedere este cã e
bine sã ne unim ºi sã colaborãm.
Dânºii au oameni cu pregãtire,
chiar la nivel înalt ºi am simþit cã
avem nevoie sã avem niºte
oameni care ne reprezintã în
societate ºi în forumurile
superioare. ªi scopul, þinta
noastrã este sã luptãm pentru
familiile noastre pentru ca sã
aibã ºi copiii ºi nepoþii noºtri un
viitor ºi sã se integreze în
societate”, mi-a spus Gabor
Matei, reprezentantul gaborilor
din Târgu Mureº.
Care sunt lucrurile care
definesc gaborii?
G.M.: Activitatea, meseria:
cãldãrari
sau
tinichigii,
comercianþi: ambulant sau în
pieþe. La þinutã pãstrãm

mustãþile bãrbaþii, pãlãriile –
þinem sã fie acoperit capul chiar
ºi la copiii mai mici. La femei, la
fel, sã fie acoperit capul ºi
fustele sã fie aºa mai lungi sã
corespundã standardelor noastre.
Recunoaºtem
sãrbãtorile,
majoritatea gaborilor suntem
adventiºti de ziua a ºaptea ºi ziua

de sãrbãtoare este sâmbãta, iar
sãrbãtoarea de bazã este Sfânta
Cinã care e trimestrialã. În rest,
sãrbãtorim
Revelionul,
Crãciunul, Paºtele. ªi mai avem
problema aceasta, unde ar trebui
sã schimbãm ceva, la cãsãtoria
copiilor. La noi asta e o
problemã ºi mã preocupã ºi am

un gând ca pe viitor sã nu mai fie
la vârste aºa fragede.
Cãsãtoriile se aranjeazã?
G.M.: Cât de cât, de cãtre
pãrinþi ºi cam puþin devreme. Ar
trebui sã înþelegem ºi noi ºi ar fi
timpul sã lãsãm copilul sã
creascã, sã cunoascã ºi sã se
maturizeze.

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

Romii îºi sãrbãtoresc Ziua Naþionalã

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.

Incluziunea romilor: Sunt necesare mai multe eforturi pentru a îmbunãtãþi accesul
romilor la educaþie ºi la locuri de muncã

Organizaþia Studenþilor Romi „Romano Suno”
desfãºoarã la Cluj-Napoca o serie de manifestãri dedicate
Zilei Internaþionale a Romilor. Astãzi, mai mulþi romi din
cadrul Orchestrei din Gherla au cântat în faþa Casei de
Culturã a Studenþilor din Cluj, timp de 30 de minute,
cântece specifice. Câþiva studenþi de la „Romano Suno”
au declarat cã doresc, cu ocazia Zilei Internaþionale a
Romilor, drepturi egale cu cele ale romanilor.

Evaluarea scoate în evidenþã
evoluþia situaþiei romilor
începând cu 2011. În ansamblu,
situaþia se îmbunãtãþeºte încetul
cu încetul. De exemplu, în
prezent se observã o mai mare
participare a romilor la
învãþãmântul preºcolar ºi o
scãdere
a
procentului
persoanelor care pãrãsesc
timpuriu ºcoala. Pe de altã
parte, evaluarea aratã, de
asemenea, cã 80 % dintre romi
continuã sã fie expuºi riscului
de sãrãcie, chiar dacã aceastã
cifrã este mai micã decât

Prim-vicepreºedintele
Frans Timmermans a declarat:
„UE se întemeiazã pe valorile
toleranþei ºi ale egalitãþii. Nu
toþi cetãþenii UE împãrtãºesc
aceste valori, ceea ce este
inacceptabil. Dacã se doreºte
eliminarea prejudecãþilor, a
segregãrii ºi a discriminãrii cu
care romii se confruntã încã în
momentul de faþã, statele
membre trebuie sã îºi
intensifice eforturile pentru a
îmbunãtãþi
integrarea
persoanelor de etnie roma.”
Vìra Jourová, comisarul

pentru justiþie, consumatori ºi
egalitate de gen, a declarat: „Cu
sprijinul Comisiei, guvernele
statelor membre ale UE au

realizat un demers important,
deºi este doar un prim pas, ºi
anume acestea au instituit
strategii de integrare a romilor.
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Libertatea de exprimare, energia ºi sufletul
sunt punctele forte ale artistului rom

Romii României

Analfabetism,
izolare.
Sãrãcie lucie, abandon ºcolar,
natalitate mare. Sunt cuvinte
care descriu situaþia din multe
comunitãþi de romi, împrãºtiate
prin toatã þara. Unii spun cã ar fi
câteva mii de oameni în aceastã
situaþie, alþii vorbesc de sute de
mii. Statistic, oficial, nu existã
nici un fel de cifre. Statul le dã
ajutor social, dar pânã acum nu
a fost în stare sã gândeascã ºi sã
aplice mãsuri care sã îi scoatã
din aceastã stare. Sã-i integreze.
ªi, în continuare, în mare parte,
nu întorc un leu cãtre bugetul
statului.

Caleidoscop

Sociologii susþin cã peste
20-30 de ani, romii vor
reprezenta cea mai tânãrã
populaþie a României. Datele
aratã însã cã 75 la sutã dintre
copiii romi nu terminã 8 clase.
Aºadar,
nu
au
nicio
specializare, ºi existã ºanse ca
ei sã îngroaºe rândurile
asistaþilor social. Generaþii
întregi de tineri care vor trãi ca
moºii ºi strãmoºii lor: cum
pot...
Adicã nu ºtiu în ce an
suntem, în ce lunã, în ce zi. Nu
ºtiu carte, cei mai mulþi. Dar au
copii cu nemiluita.

Cine sunt cu adevãrat artiºtii romi,
cine i-a susþinut, ce i-a motivat sã-ºi ducã
arta în faþa unui public numeros din þarã ºi
strãinãtate? Ne-am dorit sã-i cunoaºtem,
ºi sã vã prezentãm poveºtile lor, aºa ca leam pregãtit câteva întrebãri.
În articolele urmãtoare, va prezentam
o serie de interviuri cu muzicieni, pictori,
sculptori ºi performeri romi care sperãm
sã vã inspire. Începem cu Aurel Ioniþã,
liderul binecunoscutei trupe MAHALA
RAI BANDA, violonist, solist ºi
ambasador al culturii rome.

Cand þi-ai descoperit vocaþia de
artist?
Nu a fost nevoie sã-mi descopãr
vocaþia. În casa bunicilor unde m-am
nãscut, pe unul din pereþii camerei, vioara
era agãþatã in cui. Prima jucãrie a fost
vioara. ?i a rãmas instrumentul meu
muzical de suflet.

Cine te-a îndrumat spre cariera
asta?

Meseria de lãutar/muzicant se
transmite din tatã în fiu, ºi obligaþia
morala a fiecãruia este de a fi cel mai bun
din familie/clan, pentru a câºtiga respectul
de sine.

Înþelegem
susþinut.

familia

te-a

Da. Familia a avut un rol foarte
important. M-a susþinut ºi încurajat

Nãravuri politice

Ce-am fost ºi ce-am ajuns

Le dãm sau nu le dãm?
A fost odatã ca niciodatã, cã dacã nu ar fi fost nu s-ar fi
povestit. ªcoala nu e deloc frumoasã. În prima zi, am fugit
acasã dupã prima orã. M-au pus în bancã cu Tangin un rudar
din Ciineni , ºi ea þigancã, iar copiii nu sînt deloc fericiþi sã se
joace cu noi. Tangin e murdarã ºi nu miroase deloc bine. ªi eu
fac baie o datã pe sãptãmînã, dar hainele mele sînt curate, cã
mama e zeiþa curãþeniei obsesive.Acum avem de fãcut teme.
Am un toc si calimara
prost, care lasã urme de
cernealã.Mentalitatea cum cã pe vremea lui Ceauºescu ºcoala
era mai bunã este, de fapt, o iluzie. Dacã aveai corigenþi,
trebuia, ca profesor, sã faci un „raport de justificare”, prin care
sã spui care au fost cauzele care au dus la aceastã „nereuºitã” –
Am rescris de patru ori tema ºi tot urît aratã. E o temã tîmpitã,
eu deja citesc foarte bine ºi nu am chef de bastonaºe. E
plictisitor ºi urît. Sukarina e o tiganca sukara (numele nu este
real) are 13 ani. ia e frumoasã-frumoasã. Îi place ºi ei de
mine,O ºtiu de ºapte ani. E primul an cînd se duce la ºcoalã. Nu
am crezut cã se va duce vreodatã la ºcoalã. Tatãl ei un tigan
periculos de rau desi fata e desteapta Mama Sukarinei este
micã ºi are un ochi cu care nu vede mai nimic. Trãiesc în niºte
condiþii înfiorãtoare pentru standardele tale, cititorule. can se
fura ceva in clasa si in liceu eu intodeauna eam in ateti
profesorilor spund hai ma Diamant da ce ai luat desi eu nu
furam niciodata Continuu sã sper cã un minimum de decenþã va
fi posibil în viaþa noastrã Am chef sã plîng. Am fost învãþat sã
nu o fac. Nu e OK pentru bãrbaþi sã plîngã.

cã

Cel mai greu lucru din lume e sa ai umor. Foarte multa
lume are impresia ca s-a nascut cu gena umorului. Eu nu
fac umor, eu scriu la misto (cateodata), asta e cu totul
altceva. Sunt stanjenit – desi flatat, desigur! – cand mi se
spune ca textele mele sunt amuzante si bune de citit
fiindca eu insami sunt extrem de exigent cu umorul. Ca sa
suport o comedie, trebuie sa fie genial. Si atunci, mi-e din
ce in ce mai greu sa cred ca poate rade cineva cand citeste
textele mele. Cel mult zambeste – zic eu.Dar sunt si
oameni facuti sa debiteze poante de calitate. Ii invidiez –
si nu la modul nobil, constructiv. Ii invidiez in cel mai
meschin mod. As fi vrut sa-mi fi bubuit mie prin cap ideile
lor.E un semn ca, intotdeauna, glumele cele mai bune sunt
scornite de altii. Le invidiez creierul destept.Nimic nu-mi
place mai mult pe lume decat sa rad. Nici scrisul, nici
dulciurile, nici whisky-ul, dar i mi place sexul, muzica.

mereu, chiar dacã, în cazul viorii, de
obicei, în primi 4-5 ani de studiu nu
se aud decât niºte sunete nedefinite,
niºte scârþâieli, de fapt. Tot timpul mi
se dãdeau exemple referitoare la
copiii mai mari care deja cântau ºi
aºa îºi întreþineau familiile. Erau
foarte respectaþi in comunitate, iar
asta mã stimula ºi mã ambiþiona
foarte mult.

În România, odele aduse
conducãtorilor au tradiþie veche.
S-au conturat într-un mod vizibil
în timpul dictaturii lui Carol al II
lea, iar de atunci putem spune cã
fiecare regim a avut aplaudacul
lui Linguºeala faþã de un regim
intrã în specificul naþional, þine
mai degrabã de slãbiciunile
naturii umane.Peste tot în lume
întîlnim cazuri de intelectuali si
ziaristi de un talent remarcabil
care se vînd din te miri ce motive
de banii sau foloase materiale

Nu putem ºi nu vrem sã ne
împãrþim, sã ne asociem cu
unele, în timp ce le repudiem pe
altele. Aceasta este istoria
noastrã!
cu multe sifoane
tradatori si vanzatori de cetate
Victoriile ei sînt victoriile
noastre, înfrîngerile ei sînt
înfrîngerile noastre“. fragment
scurt, dar cît se poate de elocvent
în a arãta cum intelectuali si
ziaristi de top se prostitueazã
moral în slujba unor lideri
autocraþi.

Copiii þigani din cãtunul Þâm
Copiii þigani din
cãtunul Þâmpoceni,
satul Capu Codrului,
comuna Pãltinoasa,
trãiesc într-o sãrãcie
greu de imaginat,
într-o lume murdarã,
în care sãpunul ºi
apa sunt o raritate.
Mulþi dintre copii
sunt bolnavi ºi au pe
corp eczeme ºi rãni infectate, din cauza igienei precare.
Familiile din aceastã zonã uitatã de lume trãiesc din alocaþia
copiilor sau din ajutorul social, bani cu care cumpãrã hranã ºi
reuºesc sã-ºi plãteascã curentul electric - cei care pot sã tragã
câte un fir electric de la vecinii mai înstãriþi. Copiilor le lipsesc
hainele, rechizitele, uniformele, cam tot ce au deja mulþi dintre
colegii lor de ºcoalã.

„Mãcar sã înveþe sã scrie ºi sã citeascã”
De cele mai multe ori marginalizaþi, arãtaþi cu degetul de
societate, consideraþi hoþi, chiar ºi atunci când nu sunt,
condamnaþi pentru orice rãu care se produce într-o comunitate,
unii dintre þigani au înþeles cã trimiþându-ºi copiii la ºcoalã pot
sã le schimbe viitorul. Este ºi cazul comunitãþii de þigani din
cãtunul Þâmpoceni.

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
Þiganii români în presa francezã: Am
plecat din România, pentru cã nu era
nimic pentru noi acolo. Nimic de lucru,
niciun ajutor

Suntem tigani. Am plecat din Romania, pentru ca
nu era nimic pentru noi acolo. Nimic de lucru si
niciun ajutor”. Povestea vine de la Victor, un tigan din
Romania care acum traieste intr-o tabara din orasul
francez Brest. Vorbeste in franceza, “o limba pe care
el si colegii sau au invatat-o pe bancile scolii”, scrie
publicatia franceza Le Telegramme.
Locul in care tiganii au ales sa “campeze” nu
poate fi trecut cu vederea. Intreaga “asezare” este
invaluita in fumul provenit de la un singur foc, pe care
oamenii incearca sa fiarba un pui. In jurul acestuia,
cateva corturi mici si alte adaposturi improvizate. Pe
jos, cutii, cartoane si un covor mare, care marcheaza
centrul taberei.
Langa toate acestea, rufele se usuca la soare.
Tiganii si-au asezat gunoiul cu atentie in pungi
sigilate si depozitate departe. Locul este curat,
subliniaza jurnalistii din Hexagon. “Avem noroc, nu
ploua”, explica Victor intr-o franceza aproximativa.

Între lux ºi sãrãcie! Detalii
necunoscute despre romii din Moldova

Atunci când vorbim despre romi, majoritatea
dintre noi asociem aceastã etnie cu romii din Soroca.
Dar în þarã sunt mai multe comunitãþi de romi care îºi
au legile lor ºi modul lor de viaþã care diferã de la o
localitate la alta. Mai mult, ne-am obiºnuit sã-i vedem
pe romi în palate mari ºi pitoreºti, acest stereotip însã
nu este general valabil. În unele sate locuite de romi
nu e nici pominã de lux arhitectonic. Din contra,
trãiesc într-o sãrãcie lucie. Ne-am obiºnuit deja sã
vedem la Soroca, atunci când mergem în cartierul
numit Dealul þiganilor, case mari ºi luxoase. Femeile
de aici se declarã iscusite în taina ghicitului ºi
danseazã oriunde, fie în curte, fie în drum. Dar cum
sunt celelalte comunitãþi de romi? Spre exemplu în
Otaci locuiesc vreo ºase mii de romi.
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UE nu are politici pentru romi; vizita
delegaþiei franceze în România nu va
rezolva mare lucru
Renate Weber crede cã
vizita de miercuri a delegaþiei
franceze la Bucureºti nu va
rezolva problematica romilor.
Europarlamentarul PNL spune
la RFI cã subiectul trebuie
privit într-un cadru mai larg, la
nivel european, unde nu existã
politici pentru romi.
Ministrul
francez
de
Interne, Manuel Valls ºi cel al
Afacerilor Europene, Bernard
Cazeneuve, vin miercuri, 12
septembrie, în România, pentru
a discuta despre romii din

Franþa.
Renate Weber nu se
aºteaptã la rezultate notabile în
urma acestei vizite: “Nu cred cã
va rezolva mare lucru. Dacã
vine ministrul de Interne,
chestiunea este privitã din nou
ºi de Franþa ºi de autoritãþile
române din perspectiva aceasta
a unei eventuale împiedicãri a
dreptului la libertatea de
miºcare, ceea ce este pânã la
urmã exclus. Libertatea aceasta
de miºcare în spaþiul Uniunii
Europene existã. Pe de altã

parte, în general, cei care vor sã
meargã în alte state nu sunt
oameni care sã se ducã neapãrat

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

Douã femei de cetãþenie romã
cerºesc pe marginea unui drum din
Canada. Ceea ce le diferenþiazã pe aceste
femei de ceilalþi oameni ce încearcã sã
supravieþuiascã pe strãzile din Toronto
este modul în care cerºesc - afirmã cã
sunt refugiaþi, scrie CityNews, care aratã
ca mulþi romi se identificã ca fiind
refugiaþi sirieni sau bosniaci. Jurnaliºtii
canadieni au aflat de fapt cã unii
cerºetori vin din România ºi scriu cã
aceºtia sunt persecutaþi acasã.
Anul trecut, aproximativ 900 de
solicitanþi ai ajutoarelor pentru refugiaþi
din diferite þãri au folosit, pe noapte,
paturile adãposturilor de urgenþã ale

oraºului. Anul acesta, numãrul a crescut
la aproximativ 2.000 refugiaþi pe noapteadicã 33% din populaþia adãpostului.
”Am vorbit cu douã femei care
cerºeau de-a lungul strãzii Lakeshore
Road, lângã Etobicoke. ?ineau în mânã
semne pe care scria cã au trei copii,
susþineau cã sunt acolo de trei luni ºi ca
sunt refugiaþi. În urmãtoarea zi, am
vizitat-o din nou pe femeia cu care am
vorbit cu o zi înainte. De data asta, când
am întrebat-o de unde este, a recunoscut
cã e din România. Am întrebat-o dacã
este de etnie roma, a dat din cap ºi a spus
“Yes. roma, gypsy.”, povesteºte
jurnalistul de la CityNews.
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la frontierã cu paºaportul. Deci
gãsesc modalitãþi prin care sã
ajungã în alte pãrþi”.

Matteo Salvini vrea sã-i
expulzeze pe romii strãini
din Italia

Salvini, care este ºi preºedintele
formaþiunii naþionaliste Liga, a declarat luni
la o televiziune din Lombardia, regiunea sa
natalã, cã doreºte sã organizeze un
recensãmânt al romilor din Italia, pentru „a
vedea cine, cum ºi câþi sunt”.
Acest lucru va permite, a explicat
ministrul de Interne, sã se evalueze
posibilitãþile de expulzare a celor de
naþionalitate strãinã care se aflã în situaþie de
ilegalitate; în ceea ce-i priveºte pe romi
italieni, „din pãcate, trebuie sã-i pãstrãm”, a
spus Salvini.

1.100 de români au fost opriþi din drumul lor spre visul canadian. Solicitanþii de azil
tensioneazã relaþiile dintre România ºi Canada, la doar ºase luni de la ridicarea vizelor
Au trecut ºase luni de când
românii pot circula liberi în
Canada, fãrã vize. Aceastã
libertate intens negociatã în
cadrul Uniunii Europene a fost
interpretatã diferit de cei care sau gândit cã este momentul sã
înceapã o nouã viaþã departe de
patria-mamã. Canada pare sã fie
noul tãrâm al fãgãduinþei pentru
cã a devenit loc de refugiu chiar
ºi pentru americani, cetãþenii
celei mai puternice economii
ale lumii. Cum au vãzut românii

aceastã fereastrã spre civilizaþia
de peste ocean?
Cele mai recente cifre aratã
cã cel puþin 1000 de români sau gândit sã-ºi obþinã liniºtea
materialã, cel puþin pentru o
perioadã, prin solicitarea de azil
politic în Canada. Alþi 1000 nau mai avut aceastã ºansã
pentru cã au fost opriþi pe
aeroporturile de unde urmau sã
se îmbarce în avioanele cu ruta
directã Canada. Totul în doar
ºase luni.

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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Cum a instaurat Superman teroarea-n
Chitila. Tacticile de intimidare ale
interlopilor care ºi-au cumpãrat
libertatea de la judecãtoarea Burlan

Un dosar „beton“ Interlopii îºi ameninþau victimele
cã le omoarã familiile. Invariabil, ei susþineau cã nu se
tem de poliþie, întrucât chiar dacã unul dintre ei va fi
arestat, rãmân ceilalþi afarã ºi tot se vor rãzbuna. Þiganii
îºi avertizau victimele ºi cã înainte de a-I omorî le vor
viola copiii ºi soþiile. La dosar au fost ataºate zeci de
declaraþii ale victimelor, rapoarte medico-legale ale celor
agresaþi de interlopi, dar ºi stenogramele unor
interceptãri telefonice în care cãmãtarii recunoºteau
faptele ºi puneau la cale împãcarea cu victimele, pentru
a nu fi traºi la rãspundere.În ciuda acestor dovezi,
judecãtoarea Elena Burlan nu s-a lãsat impresionatã. O
primã mãsurã scandaloasã luatã de magistrat a fost
înlocuirea mãsurii arestãrii inculpaþilor cu mãsura
obligãrii de a nu pãrãsi localitatea de domiciliu. Nimeni
nu ºi-a explicat atunci gestul magistraturlui. Acum
procurorii DNA spun cã au dovezi care atestã cã
interlopii ar fi mitui-o pe judecãtoare cu 50.000 de euro
pentru a-i lãsa liberi. Ulterior, susþin procurorii
anticorupþie, judecãtoarea ar mai fi primit alþi 50.000 de
euro, pentru a pronunþa pedepse cu suspendarea
executãrii faþã de toþi inculpaþii din dosarul respectiv.
Ceea ce s-a ºi întâmplat.De altfel, în faza de apel, în luna
decembrie 2010 interlopii au fost condamnaþi de Curtea
de Apel Bucureºti la 8 ani de închisoare.
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Centru comunitar mobil pentru
comunitãþile defavorizate din Mureº
Acest grup defavorizat de pe strada
Dealului a fost ales, spune ºefa Crucii
Roºii Mureº, Magda Bercea, pentru cã
pânã acum, de comunitatea din Valea
Rece s-a ocupat mai mult administraþia
localã târgumureºeanã. Pe strada
Dealului sunt circa 500 de oameni din
care 300 de minori, care trãiesc în
condiþii precare. Pe lângã rulotã, Crucea
Roºie Suedezã mai finanþeazã ºi partea
educaþionalã, respectiv rechizite pentru
copii, dar ºi obiecte de igienã ºi aparaturã
medicalã de bazã, a arãtat directorul
Crucii Roºii Mureº, Magda Bercea.
”Am achiziþionat o rulotã pe care o
folosim drept centru comunitar mobil, cu
multiple funcþii, acolo se vor putea face
consultaþii medicale. Chiar acum pe
strada Dealului existã focar de infecþie cu
Hepatita A ºi de pãduchi. Trebuie fãcutã
educaþie, în primul rând pe partea de
igienã, iar dacã nu au cu ce sã-ºi cumpere
un sãpun, un detergent, în prima fazã o sã
îi ajutãm ºi pe latura aceasta. Ne gândim
ºi la copii, pentru care vom organiza ore
de after school, dar ºi activitãþi de
educaþie generalã, pentru cã mulþi nu ºtiu
cum sã-ºi gestioneze acei puþini bani pe
care îi au”, a declarat Magda Bercea.

Lupta pentru
mentalitate

schimbare

de

ªefa Crucii Roºii Mureº a explicat cã
la întâlnirile avute cu localnicii, a fost
extrem de greu sã îi facã sã înþeleagã cã
trebuie sã se gândeascã ºi la nevoile

celuilalt. Voluntarii ºi membrii Crucii
Roºii, însoþiþi de unii dintre liderii
comunitãþii, au elaborat ºi niºte

chestionare, la care nu toþi oameniii au
fost de acord sã participe, dupã cum nu
toþi ºtiau sã scrie.

Timiºoara: 13 persoane au fost audiate de poliþiºti dupã ce ar
fi bãtut o asistentã medicalã în faþa Spitalului Judeþean
Duminica searã, o asistentã medicalã care venea la serviciu la Spitalul Judeþean
Timiºoara se afla la volanul maºinii sale ºi îºi cãuta un loc de parcare în zonã.
La un moment dat, femeia a ajuns în dreptul unui grup de romi care, de câteva
zile, stãteau pe spaþiul verde din faþa unitãþii medicale, unde vegheau o rudã
internatã. Un copil de etnie romã i-a sãrit asistentei medicale în faþa maºinii, dar
aceasta a frânat ºi a reuºit sã evite un accident, însã romii au sãrit convinºi cã femeia
l-a accidentat pe copil. Când asistenta a coborât din autoturism sã se asigure cã cel
mic este în regulã, romii au început sã o loveascã cu pumnii ºi cu picioarele, au
trântit-o la pãmânt ºi au tras-o de pãr. Femeia a ajuns în cele din urmã la Unitatea
de Primiri Urgenþe a Spitalului Judeþean, dupã ce trecãtorii au anunþat Poliþia.

Un clan de romi din Vrancea, teroare pe ºoselele din România
Pasagerii unei dubiþe au
fost atacaþi în trafic, pe un
un drum din Vrancea, din
cauza faptului cã nu
bãrbatul din dubã nu doreºte
sã le vândã pãmântul
romilor. Din postarea lãsatã
pe Facebook reiese faptul cã
acest conflict este mai
vechi, iar presiunea fãcutã
asupra proprietarului doar a
trecut la un alt nivel.

Accident la ieºire din Huedin, lângã
palatele romilor

Victimele incidentului
au filmat toatã scena, care
pare desprinsã dintr-un film
cu mafioþi.
În imagini se vede cum o
maºinã încearcã sã blocheze
dubiþa, iar apoi apare încã
un autoturism, care opreºte
brusc. Un tânâr de 17 a
coborât din vehicul ºi a
spart
geamul
dubiþei,
noteazã libertatea.ro.

Lucrãri derulate de APAVIL în Râmnicu Vâlcea

Un accident de circulaþie soldat cu trei victimes-a
produs vineri, 12 octombrie, la ieºire din Huedin, în
zona palatelor romilor.
Conform primelor informaþii, un autoturism a
pãtruns pe contrasens ºi s-a lovit cu un TIR. Traficul
este blocat în ambele sensuri.
În autoturismul care a pãtruns pe contrasens se afla
un bãrbat, la volan, o pasagerã, pe scaunul din dreapta,
ºi doi copii de 4 ºi 14 ani, pe scaunele din spate.
Autoturismul se deplasa dinspre Oradea spre ClujNapoca, iar ºoferul a fãcut o depãºire hazardatã.
ªoferul ºi pasagera au fost rãniþi grav, iar cei doi
copiiuºor. Un accident de circulaþie soldat cu trei
victimes-a produs vineri, 12 octombrie, la ieºire din
Huedin, în zona palatelor romilor.

APAVIL SA a desfãºurat ºi în
perioada 20 – 26 octombrie 2018
o activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.
LUCRÃRI
DE
AMENAJARE A TERENULUI.
În vederea aducerii la starea
iniþialã a terenului deteriorat în
urma intervenþiilor, s-au executat
lucrãri de amenajare prin
betonare/asfaltare pe strãzile
Buda ºi Mihai Viteazu.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe
strada Mihai Viteazu – PT 34.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor, Bd.
Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.

P R O B L E M E
PUNCTUALE. Au fost realizate
o serie de lucrãri punctuale:
– continuã lucrãrile în
vederea conectãrii reþelei de
fontã Ø350 cu reþeaua de fontã
Ø175 pe strada ªtirbei Vodã;
– au fost finalizate lucrãrile
de reabilitare a reþelei de apã
potabilã ºi branºamente cu cea
existentã pe strãzile Posada ºi
Krusevac;
– continuã lucrãrile de
extindere a reþelei de apã ºi
execuþie branºamente pe strada
Stolniceni;
– au fost finalizate lucrãrile
de reabilitare a reþelei de apã
potabilã ºi branºamente cu cea
existentã pe strada Posada;
– a fost curãþat subsolul Bl.
S24, str. Calea lui Traian;

– au fost ridicate la cotã 4
geigere pe str. Matache Temelie;
– au fost tencuite cãminele de
canalizare pe str. Mircea Vodã,
Bl. Federalcoop;
– au fost reparate cãminele de
canalizare deteriorate pe str.

Lucian Blaga, Bl. A42/1;
– s-au ridicat la cotã ºi au fost
tencuite 2 cãmine de canalizare
pe str. Henri Coandã;
– au fost confecþionate ºi
turnate 16 piese suport în vederea
montãrii.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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A luat atitudine! Un nou primar
PSD a tãiat ajutorul social
Doar 15 dosare de asistaþi sociali,
într-o comunitate în care trãiesc
peste 700 de rromi!

Ghicitul în cafea
O albina care se zareste in zatul din cafea
simbolizeaza munca, harnicia si altruismul, iar
daca se vede alaturi de o litera, reprezinta initiala
unei persoane muncitoare, altruiste, care lucreaza
pentru binele tuturor oamenilor
Balaurul semnifica existenta unui dusman
foarte rau in viata persoanei careia I se ghiceste in
ceasca
Carul cu boi este un semn de belsug si sport si
daca pare a fi plin cu fan, acesta devine un semn al
bogatiei sau al unui mare noroc
Broasca nu este un semn pozitiv, caci daca se
vede in cana in mod obisnuit reprezinta saracia iar
daca parte a fi rupta in doua devine un simbol al
doliului
Un sarpe in zatul cafelei are drept reprezentare
in ghicitul in cafea o intriga lansata de un dusman
al persoanei careia I se citeste in ceasca, in special
cand sarpele apare mai departe de toarta cestii.
Cand sarpele este mai aproape de toarta cestii, asta
inseamna ca dusmanul se afla in casa sau face
parte chiar din familie.

Cu toate acestea, Primãria ºi Consiliul
Local au þinut sã aibã grijã ca familiile
modeste sã beneficieze de ve-nitul minim
garantat.
Autoritãþile locale chiar au cãutat sã
gãseascã soluþii pentru un trai mai decent,
dar NU prin acordarea ajutoarelor sociale.
Ba dimpotrivã, primarul Ioan Eugen Lazãr a
militat ca asistaþii sociali sã primeascã
ajutor, doar dacã muncesc în folosul
societãþii, conform legislaþiei în vigoare.
Ca urmare, primarul de Buciumi a
început sã taie în “carne vie”, iar numãrul
persoanelor asistate a scãzut de vreo ºapte
ori faþã de momentul în care intrase în
Primãrie, în anul 2012!!!
“În anul 2012, când am devenit primar,
la Buciumi existau peste 100 de dosare de
asistaþi sociali. Încã de la început am pus
punctul pe <i> ºi am spus cã cei care vor sã
primeascã ajutor social trebuie sã presteze
muncã în folosul comunitãþii. Acum, nu pot
decât sã mã bucur cã – în mare parte -, cei
care vor ajutor social se conformeazã. Dacã

în anii trecuþi aveam ºi 100 de dosare,
numãrul asistaþilor a scãzut foarte mult.
Faptul cã ei ºtiu cã nu primesc ajutor social
fãrã sã meargã la muncã i-a determinat sã

Primarul Nicolae Robu, sesizat de Comisia Europeana: „Nu pot sa stau timorat ca
ma acuza nu stiu cine de rasism
Problemele din Piaþa Traian
au ajuns ºi la Comisia
Europeanã. Primarul Nicolae
Robu susþine cã a fost sesizat
de un reprezentant al Comisiei
Europene, dupã scandalul de la
începutul acestei sãptãmâni din
zona Traian. Vã reamintim,
Robu a descins luni în zonã, în
urma incendiului care ar fi fost
provocat vinerea trecutã la o
casã în care deþine apartamente
ºi municipalitatea.Primarul
Timiºoarei a mers în prima zi a
sãptãmânii cu subalternii din

Cum alegi soneria telefonului tãu

Cu ce mã ajutã sã îi zic unui om þigan?
Cãci ai fi tentat sã spui cã omul îºi alege ºi
soneria de la telefon dupã chipul ºi asemãnarea sa
Aºa o fi. Am vãzut domniºoare fragile din telefonul
cãrora ies niºte melodii de alean, duioase, Toatã
logica e ruptã însã în momentul în care posesoarea
telefonului rãspunde sec: „Ia zi, fã“. Haioºii au
sonerii cu orãcãit de broaºte, greieri, cucurigu – un
întreg bestiar – sau sonerii cu o voce bãrbãteascã
repetînd obsesiv, cu un accent pe care nu reuºesc
sã-l aºez niciunde, „Scoalã, bãããã!“. Dar ce v-ar
spune, de pildã, un domn care are ca sonerie la
telefon „Deºteaptã-te, române“? Cã e patriot? Cã-ºi
iubeºte þara? Cã nu-i plac ungurii? Nici turcii, nici
þiganii. Dacã e, îmi recunosc vina. Diamant are
soneria din satra eu sant gras. genul ãla de gras
haios, dezinvolt ºi totuºi teribil de mobil în
grãsimea mea , aºa cum am mai vãzut. Sant un gras
inflexibil cu un lanþul gros de la gît ºi de ceasul
mare ºi auriu care-e ma sugrumã o încheieturã, cu
o bratratara
chiar daca sant ziarist la Vocea
Romilor ºi sunt luat in serios.

facã treabã ºi se angajeze. Primãria Buciumi
nu dã bani cadou pentru asistaþii sociali,
banii se muncesc, acesta este motto-ul
nostru”.

Vi me som rom / ªi eu sînt rom, de
Madãlina Brânduºe, Miºa Dumitriu,
Irina Gâdiuþã, Alex Horghidan, Alfredo
Minea, Raj-Alexandru Udrea, Andrei
ªerban.
„Nu e pentru teatru“, zice Andrei
ªerban (actorul, aici regizor, nu
regizorul) despre noul lui spectacol, Vi
me som rom / ªi eu sînt rom, prezentat
într-o vizionare la Macaz. „Ne dorim sã
îl jucãm în licee, sã avem discuþii cu
liceenii, sã facem o platformã unde
tinerii romi pot sã ne cunoascã, sã ne
scrie ºi sã îºi facã coming out-ul. Ar fi
un semn de încurajare pentru romii
invizibili, pentru cã mulþi sînt încurajaþi
de pãrinþi sã nu zicã lucrul ãsta. Aº vrea
sã ne întîlnim cu ei ºi sã vedem cum
luptãm din interior. Am þinut un atelier
de teatru în liceu ºi i-am întrebat pe
copii dacã au probleme cu vreo etnie.
Au zis cã cu romii. Le-am zis cã eu sînt
de etnie romã. Am fãcut glume, am zis:
Staþi liniºtiþi, cã nu vã fur eu portofelul,
mi-l furaþi voi mie. Asta e adevãrat. Pe

mine m-au cam furat prietenii mei care
nu erau romi, aºa cã ar trebui, conform
teoriei cã, dacã te-au furat þiganii, þi-e
fricã de ei, ca ºi mie sã-mi fie fricã de
albi. Am ascuns portofelul, copiii au
rîs. ªi dupã douã zile au venit douã
fetiþe care participau la atelier ºi au zis
cã ele sînt de etnie romã. Asta vrem, sã
vedem cum tinerii îºi negociazã
afirmarea identitãþii rome cu pãrinþii.

primãrie ºi cu poliþiºtii locali
în Traian, dupã incendiul
provocat vinerea trecutã chiar
la o casã în care are locuinþe ºi
municipalitatea ºi în care
locuiau douã familii care
trebuiau evacuate de primãrie.
Acolo s-au întâlnit cu romii din
Piaþa Traian, cãrora primarul
le-a cerut sã plece la muncã, sã
nu mai stea în mizerie ºi sã nu
mai fure. Romii i-au cerut
locuri de muncã, aºa cã edilulºef s-a enervat ºi a început sã
þipe la ei.

Ghici ce-am mai patit in ultima
vreme!
Presa, insa, merge in deriva. Ma gandesc serios
sa-mi caut alta meserie, sa ma specializez in
altceva. Momentan, traiesc din ziarul Vocea
Romilor , recunosc ca nu lucrez prea ieftin, dar
nici scump. Ma gandesc la toti cei care sunt intre
joburi, intre iubiri, intre visuri. Au fost vremuri
cand sperantele mai incolteau in casa mea si
produceam banii cu nemiluita
alti ziaristi
probabil nu aveau destula lumina. in casa lor
Exista insa oamenii caremã intreaba orice le
trece – era sa zic „prin minte”, dar nu mereu e
cazul – prin laringe. Cele mai idioate raspunsuri,
incercand sa par si naturala, si sincere,
Esti casatorit? ”„Ai copii? „Ce salariu ai?”
–„De la ce ai semnul ala pe fata voi romiii de
ce va casatoriti fetele mici de ce nu va dati copii
la scoala de ce nu va platiti inpozitele cum luati
ajutoare sociale
Sunt sigura ca am sa-mi mai amintesc si alte
mostre de interogatorii care mi s-au pietrificat in
creierasi. Sunt la fel de sigur ca aveti si voi
asemenea bagaj de memorii inestimabile.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC. Se zãresc ºanse
unice pentru tine în luna octombrie. O iei de
la zero, iar acest lucru îþi va aduce oportunitãþi
noi. Este o lunã extraordinarã pentru tine din
toate punctele de vedere.
COROANÃ – TAUR. Începutul de lunã
îþi va aduce multe încercãri! Mare grijã la cei
din jur, ei te pot ajuta sã renaºti din propria
cenuºã. Va fi o lunã dificilã pentru tine, din
care vei avea multe de învãþat.
SFEªNIC – GEMENI. Grijile tale
pentru situatia ta financiarã se vor mai atenua.
Vin perspective noi ºi oportunitãþi de
nerefuzat! Octombrie pare sã fie una dintre
cele mai bune luni pentru tine.
ROATA – RAC. Problemele în dragoste
îþi vor marca luna octombrie. Din pãcate nici
pe plan financiar nu o sã stai prea bine, dar
toate cestea se rezolvã treptat pe parcursul
lunii.
STEA – LEU. Lucrurile bune parcã þi se
întamplã cam des în ultima vreme, nu-i aºa?
Iatã cã ºi luna asta e a ta! Primeºti numai veºti
bune, dar ai grijã sã nu þi se urce la cap tot
acest bine!
CLOPOT – FECIOARÃ. Distreazã-te!
Luna asta e beneficã pentru tine, e una în care
renaºti, în care guºti din lucrurile frumoase ale
vieþii. Octombrie este luna ta!
MONEDA – BALANÞÃ. Orice moneda
are douã feþe ºi le vei descoperi luna asta, mai
ales cã suspectezi anumiþi prieteni de falsitate.
Bine ar fi sã nu pui la suflet tot ce vei decoperi
în urmãtoarea perioadã despre cei din jur.
TOPOR – SCORPION. Trebuie sã mai
laºi de la tine din când în când. Cu puþinã
diplomaþie ºi un zâmbet larg vei obþine tot ce
vrei. Aceste lucri sunt valabil ºi când vine
vorba de dragoste.
CUÞIT – SÃGETÃTOR. Nu þine în tine
nimic din ce te deranjeazã ºi te limiteazã.
Dacã vei spune tot ce gândeºti, vei putea
rezolva multe probleme care te mãcinau de
ceva vreme.
POTCOAVA – CAPRICORN. În
octombrie îþi vei arãta latura ta pozitivã. Pare
cã nimic nu te mai doboarã ºi nu te mai
împiedicã sã îþi îndeplineºti obiectivele. Mare
grijã sã nu te încrezi prea mult în tine.
CUPA – VÃRSÃTOR. Treci de toate
etapele dificile ale vieþii ºi intri într-o nouã
dimensiune spiritualã, cea în care te vei iubi ºi
te vei aprecia mai mult. Succesul e de partea
ta.
CAPELA – PEªTI. La tine e pâinea ºi
cuþitul luna asta. Tu vei fi cel care va lua
decizii dificile pentru binele tuturor. Mare
grijã sã nu îþi neglijezi interesele în aceastã
perioadã, tu trebuie sã te pui pe primul plan.

Diverse
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Lecþia de viaþã a unui chirurg de etnie
romã. „Rãutãþile ºi batjocora colegilor
mi-au dat puterea de a lupta cu destinul”
Ani la rând i-a fost greu sã comunice cu
semenii ei, cu atât mai puþin sã urce trepte pe
scara socialã, mai ales cã a fost obligatã sã facã
faþã atitudinii jignitoare ºi rãutãcioase a foºtilor
colegi de clasã, sau chiar profesori, care vedeau
în ea doar o fetiþã de etnie romã. Astãzi, Alina
Cãlin Frij se poate lãuda cã a reuºit sã
demonstreze cã oricine poate ajunge în vârf.
Este medic chirurg rezident la o importantã
unitate spitaliceascã din Iaºi ºi continuã sã fi e
mândrã cu etnia ei.A vãzut lumina zilei în
cãsuþa de þarã a unui neam de ursari din
localitatea ieºeanã Podu Iloaiei. De fusta
maicãsii, care a fost de când se ºtie casnicã, mai
erau agãþaþi alþi patru þânci cu ten mãsliniu.
Tatãl, acum la pensie, a bãtut Europa în lung ºin lat la volanul tirului încercând sã asigure
familiei codrul de pâine albã de zi cu zi. În
pofida greutãþilor cãrora s-a vãzut nevoitã sã le
facã faþã - multe dintre ele provocate de
glumele nesãrate ale colegilor de ºcoalã
primarã, iar mai apoi de gimnaziu, pe seama

etniei sale - Alina Cãlin Frij a reuºit sã-ºi
depãºeascã condiþia ºi sã priveascã lumea, la
cei 31 de ani ai sãi, de pe poziþia unui apreciat
doctor chirurg ieºean (încã rezident pânã în
octombrie când va susþine examenul de

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
prim-ministrului României, ºi Daniel
Rãdulescu, preºedintele Agenþiei
Naþionale pentru Romi.
Nu au venit singuri, ci însoþiþi de

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

Statutul romilor moldoveni in
perioda Medievala
Date precise cu privire la apariþia romilor
în Þara Moldovei nu sunt cunoscute pînã în
prezent. Lipsa documentelor se datoreazã în
primul rînd, vitregiei vremurilor, precum ºi
instabilitãþii modului de trai al locuitorilor
care din pricina nãvãlirilor barbare se
refugiau adesea în munþi, luînd cu sine numai
lucruri de primã necesitate. Primul document
ce atestã prezenþa lor în acest teritoriu,
menþioneazã statutul de robi a romilor: „8
iulie 1428 – Domnitorul Moldovei
Alexandru cel Bun, dãruia Mãnãstirii
„Adormirii” din Bistriþa, 31 de sãlaºe de
„þigani” (celiadî þiganî)”. Aceastã menþiune
este atestatã ºi la M. Kogãlniceanu care
relateazã în scrierile sale cã romii au pãtruns
în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun,
care le-ar fi dat „aerul ºi pãmîntul pentru a
rãtãci, focul ºi fierul pentru forjat”. Totodatã,
autorul susþine ideea cã romii ºi-au fãcut
apariþia concomitent în Moldova, Ungaria ºi
Germania în al nouãsprezecelea an al
domniei lui Alexandru cel Bun (1417), însã
aceastã opinie nu este confirmatã
documentar.

specilizare în chirurgie generalã), cu experienþã
câºtigatã în spitalele din Franþa. Povestea ei de
viaþã meritã istorisitã pentru cã vorbeºte despre
puterea interioarã, disciplina sinelui ºi dorinþa
de a accede cât mai sus pe scara socialã.

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 AuschwitzBirkenau 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.

Maricica-Luminiþa Coºa, prefectul
judeþului,
Adrian
Popescu,
vicepreºedintele Consiliului Judeþean, ºi
reprezentanþii instituþiilor de sãnãtate,
educaþie, ocuparea forþei de muncã,
prestaþii sociale ºi ordine publicã. Vizita
a fost prilejuitã de acþiunea Instituþiei
Prefectului: „Romii – trecut, prezent ºi
viitor”. Gazda evenimentului a fost
ªtefan Tifan, primarul comunei
Berzunþi, care i-a invitat în sala de
ºedinþe ºi tot el i-a condus în satul Bîºca.

Regele Cioabã e pus pe fapte mari: ‘Sper ca, la anul, sã
am o întâlnire cu Donald Trump”
Autoproclamatul rege al romilor,
Dorin Cioabã, a declarat, dupã vizita
în SUA, cã a discutat cu o serie de
politicieni americani la Washington,
cerând o întâlnire cu preºedintele
Donald Trump, cãruia vrea sã-i cearã
sprijinul, dupã ce tot mai mulþi romi
pãrãsesc Europa ºi emigreazã în
SUA.
egele romilor este nemulþumit cã
Uniunea Europeanã nu mai sprijinã
comunitatea romã, ci ºi-a îndreptat
atenþia asupra emigranþilor sirieni.
“Uniunea Europeanã a lãsat
romii pe un loc secundar. Ei acum
spun: “domne, noi avem pe migranþii
sirieni”. Toate proiectele ºi toþi banii
ºi tot ce era pentru romi, au pus
problema Siriei ºi ne-au dat
deoparte. Însã comunitatea romã are
nevoie de sprijin. (...) ªi atunci am
zis cã mergem ºi cerem ajutorul
americanilor. (...) Vrem sã ne gãsim
ºi noi undeva un sprijin. (...)
Încercãm pe partea asta. Poporul
american e un pic mai deschis cu
romii care ajung acolo. (...) Noi,
acum, la Bruxelles avem uºile
închise. Ei spun: “avem Siria”, a
afirmat Dorin Cioabã.
În prezent, în UE locuiesc câteva

milioane de romi, din care peste un
milion au emigrat din România,
potrivit lui Cioabã.
Acesta a fost recent în SUA,
unde, conform propriilor declaraþii, a
inaugurat
primul
birou
al
Organizaþiei
Internaþionale
a
Romilor la New York. Acolo, cei
600.000 de romi care locuiesc în
SUA au posibilitatea sã primeascã
informaþii utile despre ºederea în
SUA, chiar în limba romani, de la un
rom delegat sã-i reprezinte ºi la
ONU, a afirmat Cioabã.
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Sã halim bine
TOCÃNIÞÃ ÞIGÃNEASCÃ

Timp de preparare: 30 min
Timp de gatire: 0 min
Gata in: 30 min

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.
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Românii vor sã rãmânã în Marea
Britanie ºi dupã Brexit, deºi britanicii
îi urãsc ºi îi considerã þigani
Românii i-au depãºit recent pe irlandezi
ºi pe indieni ca cea de-a doua mare
comunitate de imigranþi din Marea Britanie,
dar sunt printre cei mai vulnerabili din þarã
dupã Brexit, potrivit unei organizaþii
caritabile care pledeazã pentru est-europeni
în Marea Britanie.Mulþi români aflaþi în
Marea Britanie ocupã locuri de muncã
vitale pentru economie, precum cele din
lucrãtori în supermarketuri sau de îngrijire a
bãtrânilor englezi ori de administrare a
hotelurilor, unde camerele lucesc de
curãþenie. Cu toate acestea, românii sunt
izolaþi din punct de vedere social ºi
economicc, scrie The Guardian, într-un
amplu reportaj. O privire mai atentã asupra
românilor intervievaþi de The Guardian
aratã cã toþi au venit în Marea Britanie
pentru a-ºi îmbunãtãþi viaþa. Câþiva pãrinþi
spun cã au pãrãsit copiii cu bunicii, atât de
disperaþi au fost sã-ºi asigure financiar
familiile. „Deºi dictatura lui Nicolae
Ceauºescu s-a prãbuºit cu aproape 30 de ani
în urmã ºi România a înregistrat o creºtere
record de 7% anul trecut, comunismul a
aruncat o umbrã lungã ºi þara rãmâne pe
locul al doilea ca cea mai sãracã din

Europa”, scrie publicaþia britanicã.
“Majoritatea cetãþenilor UE nu sunt foarte
bine informaþi despre Brexit ºi statutul lor,
iar românii nu fac excepþie. Bariera
lingvisticã, faptul cã majoritatea cetãþenilor
români nu sunt deloc susþinuþi de massmedia din Marea Britanie, îi fac
vulnerabili”, spune Florina Tudose,
angajatã a Centrului de Resurse Umane al
Europei de Est. “Din cercetarea noastrã pe

Un centru de asistenþã pentru românii din strãinãtate
va fi deschis în Sicilia. Iatã ce servicii va oferi

teren, am observat cã mulþi români cred cã
statutul lor va trece printr-un proces
automat ºi cã pot rãmâne în UK atât timp
cât plãtesc impozite ºi respectã legea.
Românii cred cã totul va fi OK”, spune ea.
Potrivit acesteia, românii trãdeazã adeseori
o alarmantã lipsã de cunoºtinþe privind
consecinþele neînregistrãrii, care ar putea
include
deportarea
sau
refuzul
reintroducerii în þarã dupã o vacanþã.

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

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

Un centru de asistenþã pentru
românii din strãinãtate va fi deschis în
Sicilia, Italia. Autoritãþile române
discutã acum cu cele italiene despre
detalii proiectului.
Am iniþiat demersuri de a
deschide un centru multifuncþional în
sudul Italiei, în Sicilia, un centru de
asistenþã pentru românii noºtri de
acolo. De foarte multe ori victimele (
traficului de persoane- n.r.) nu vin
direct cãtre oficiile consulare sau
cãtre instituþiile statului, ci cãtre onguri. Un astfel de centru, credem noi,
va fi mai aproape de ei’, a declarat
Veaceslav ?aramet, secretar de stat în

cadrul Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni. Afirmaþiile au fost
fãcute în cadrul demarãrii campaniei
de prevenire a exploatãrii prin muncã.
Centrul ar urma sã fie deschis în
prima parte a anului 2019. Va fi un
centru în care vom avea ºi consiliere
juridicã ºi consiliere psihologicã ºi
consiliere de reinserþie în câmpul
muncii, de reîntoarcere acasã. Vrem
sã creem aici un model de bune
practici, astfel încât, dacã va avea
succes ºi cred cã se va întâmpla asta,
sa-l putem multiplica ºi în alte
comunitãþi’, a mai declarat
secretarul de stat.
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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”.
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Romii din Trascarpatia au organizat Festivalul
Culturii Naþionale

ªcolile din Bulgaria refuzã sã-i înscrie
pe copiii romi

În
centrul
oraºului
Ujgorod, sãptãmâna trecutã sau adunat reprezentanþii
comunitãþii de romi din
Transcarpatia în costume
colorate, care au cântat
cântece ºi au dansat dansuri
tradiþionale acompaniate de
muzicieni. Apoi, coloana a
pornit pe strãzile principale
ale oraºului spre râul Uj, unde
s-au aruncat coroane ºi flori ca
simbol al unitãþii romilor de pretutindeni. Partea oficialã a festivalului s-a
desfãºurat la Teatrul Muzical –Dramatic regional, informeazã Inter Regio
News. Reprezentanþii comunitãþilor de romi ºi alþi activiºti care participã
activ la pãstrarea ºi dezvoltarea tradiþiilor ºi culturii rome, au primit de la
conducãtorul regiunii menþiuni, diplome ºi premii.
Deºi a apãrut din rapoartele mass-media, iniþial, a fi
o ºcoalã sau un numãr mic de ºcoli, s-ar pãrea, totuºi,
cã guvernul nu ia mãsuri împotriva lui. Prin urmare,
aceasta ar putea deveni cu uºurinþã politica de a refuza
ºcolarizarea romilor în Bulgaria.
Alte rapoarte vorbesc acum despre acest refuz al
ºcolilor pentru a-i înscrie pe copiii þigani în timp ce
studenþii sunt mult mai rãspândiþi decât ceea ce ne-au
fãcut sã credem înainte. De-a lungul întregii þãri, se
pare cã ºcoala dupã ºcoalã se apropie de aceastã
abordare ºi devine dificil pentru pãrinþi sã gãseascã o
ºcoalã localã unde sã-ºi trimitã copiii.
Astfel, copiii vor, ca ºi pãrinþii lor, de multe ori,
rãmân analfabeþi - dacã nu se gãseºte o altã cale - ºi va
sfârºi în acelaºi caz, dacã nu mai rãu, situaþiile
marginalizate în care sunt în prezent familiile lor.
Ei bine, nu ar trebui sã aibã o populaþie de romi
educat, în timp ce încã o minoritate bine pe drumul de
a depãºi majoritatea prin rata natalitãþii.

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Florin Marin

Nunta din România la care s-a
mâncat crocodil la proþap. Cine
este mireasa

Nuntã aleasã la palatul vrãjitoarei Vanessa.
Femeia care s-a rãzboit în instanþã cu Oana
Zãvoranu ºi-a însurat unicul bãiat, iar nunta a
avut toate ingredientele opulenþei: limuzine, cei
mai cunoscuþi cântãreþi de manele ºi crocodili la
proþap, despre care se spune cã ar fi ultima fiþã
culinarã.

Elena Stancu ºi Cosmin Bumbuþ, dupã 4 ani teleleu
prin þarã, sunt convinºi de un fapt: „Fiecare om poate
sã schimbe România”
Rezultatul celor patru ani de
peregrinãri s-a concretizat pe site-ul
www.teleleu.eu, un episod a fost
surprins în cadrul documentarului
„Ultimul cãldãrar“, iar o sintezã
fotojurnalisticã s-a materializat în
volumul „Acasã, pe drum. 4 ani teleleu“, publicat la Editura
Humanitas. Elena Stancu ºi Cosmin Bumbuþ au participat la ediþia din
acest an a Salonului de Carte Bookfest Tîrgu Mureº, unde au prezentat
cartea, au dialogat cu publicul, au semnat cãrþi ºi au acordat un interviu
unui jurnalist care le priveºte viaþa ºi munca cu un amestec de
admiraþie, stupoare ºi dorinþã de a prelua ceva din libertatea lor
autenticã ºi din nebunia lor constructivã.

Eusebiu Veþeleanu

Tironel Tâmplãrescu

Vise de toamnã

Rostuitã din coasta lui Adam, femeia nu are
chip, nici sex, daa, este doar acel poem cu sex ºi
chip contopite în rostire dintru Dumnezeu pentru a
fi niciodatã aceeaºi dar mereu ucigãtor de
frumoasã ºi ... atît de dulce-amarã... precum orice
vis de neîmplinit.am deschis încet ochii... daa, erai
acolo... strecuratã în aºternutul meu... lîngã mine...
ºi m-am înfiorat prelung atins de cãldura trupului
tãu... aceea a unui foc din lemn de brad, tei ºi
stejar... cu fumul strãveziu mirosind a basm-desearã la gura cãminului depãnînd poveºti cu FeþiFrumoºi, Ilene Cosînzene ºi Zmei... sã nu mã
minþi, spune-mi, sunt cea mai frumoasã, cea mai
minunatã femeie din viaþa ta?... ºi pentru totdeauna
- aºa?... spune-mi.aºa cã am derulat filmul cînd
apocaliptic, cînd frumos, cînd plictisitor, cînd
felie-de-viaþã despre femeile din viaþa mea...

Vrãjeli...
adevãrate!
Din declaraþia de avere a ºefei Inspectoratului
ªcolar Vâlcea, Andra Bicã, aflãm cã, anul trecut, a
încasat… de la Inspectorat „doar” 10.000 de euro, în
timp ce din chirii ºi dividende de la SC Bica SRL a
ridicat peste 22.000 euro. În schimb, soþul Andrei Bicã
a realizat venituri de la douã firme de peste 280.000 de
EURO. ªefa Inspectoratului ªcolar Vâlcea, Andra Bicã,
a mai contractat în anul 2011 un credit de la BCR de
56.000 euro, are bijuterii de 8.000 de euro, un teren
intravilan de 1175 mp ºi un apartament, ambele în
Râmnicu Vâlcea. Andra Bica este clar omul potrivit la
locul potrivit, de o calitate morala si o modestie iesite
din comun, iar bogatia sufleteasca o surclaseaza clar pe
cea… materiala.

În cadrul întâlnirilor periodice pe care prefectul
Florian Marin le are cu instituþiile din coordonarea
Instituþiei Prefectului Vâlcea, zilele trecute s-a deplasat
la sediul Direcþiei Judeþene pentru Tineret ºi Sport
Vâlcea, unde a avut o discuþie cu conducerea ºi cu
angajaþii direcþiei menþionate. În cadrul acesteia, atât
directorul instituþiei, Bogdan Marinescu, cât ºi angajaþii
direcþiei i-au prezentat prefectului problemele cu care
se confruntã instituþia, în mod special pe linia lipsei de
de personal, a nivelului scãzut de salarizare ºi a
personalului insuficient de asigurare a funcþionãrii ºi
întreþinerii celor 3 tabere ºcolare aflate în portofoliul
DJTS Vâlcea.

Pe surse am aflat ca procurorii anticoruptie ar fi
cerut mai multe documente de la o primarie din nordul
judetului. Oamenii legii ancheteaza modul de
incredintare cu DEDICATIE SPECIALA a mai multor
lucrari de constructii. Contracte mai vechi, dar si in
derulare. Aceleasi surse spun ca ar fi vorba despre zeci
de miliarde de lei vechi, bani publici. Asta e cand vrei
sa fii boier pe bani publici! Urmarim cu atentie cazul!

Romulus Bulacu

Tiberiu Costea

Dorinþa de a deveni calorifer
Eram de vreo 3 sau 4 ani, când am primit
întrebarea, eu fiind de etnie romã si sãrac, ce
vrei sã te faci când vei fi mare? Eu rãspund
categoric, vreau sã devin calorifer! Vecina
râde! De ce mãi copile vrei sã te faci calorifer?
Eu atunci rãspund, sunt atâþia copii romii fãrã
caseã, fãrã familii ºi îngheaþã iarna ºi cersec în
ploaie. Eu fiind calorifer i-aº putea încãlzi! Sufletele ºi viaþa chinuitã, dar cu siguranþã
vreau sã fiu ºi medic pentru romii mei. Doamna plânge... deci pana la urma sa devii
calorifer nu e un lucru total gresit! Contrar tuturor asteptarilor poate fi un lucru
onorabil! Daca vei sti sa asculti vocea unui copil fara idei preconcepute de adult!
Scrisoare trimisã de Mãdãlina Manole
asistent medical ºi studentã la Medicinã

Directorul Remus Grigorescu doneazã
cãrþi Partidei Romilor Vâlcea
Remus Grigorescu este omul tandru,
binevoitor, sensibil, plin de fantezie,
dornic de liniºte. este grijuliu ºi
totdeauna gata sã dea o mânã de ajutor.
romilor din judetul Valcea santem
bineveniti la Biblioteca judeteana la
multe seminari mai ales ca domnul
director REMUS. GRIGORESCU sa
oferit san sprijine pe noii romii cu o
Biblioteca de carti de 3500 de carti si
reviste de actualitate ºi în limba romanii
cat si în limba românã.

