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Te-ai trezit într-o dimineaþã disperat de
faptul cã eºti un nimic, un gândac, un
monstru, cã te-ai metamorfozat, fãrã

voia ta, cã þi-ai pierdut identitatea ºi
idealurile? 

Fatalitatea de a te naºte într-o identitate
stigmatizatã rasial. Nu esti tu de vina ca
te-ai nascut tigan Între rãu ºi bine,

cultura rromã este lipsitã de simþul adevãrului
ºi dreptãþii: eroii nu sunt omagiaþi, dar hoþii
sunt respectaþi

În lumea de astãzi tot mai uºor le este a trãi
proºtilor cu minþile scurte ºi foarte bine
spãlate de propaganda televiziunilor .

Romii care nu-ºi pun întrebãri foarte profunde
despre ceea ce suntem, unde mergem, de ce se
întîmplã un lucru sau altul, oameni care nu
sînt „împovãraþi” de grele cunoºtinþe. Trãiesc
mai bine parcã oamenii care mãnîncã fãrã
deosebire acea rugumãturã Asta e domnilor,
am ajuns noi rromii o societate de rîsul

gãinilor care nu santem in stare nici mãcar sã
ºtie care este intersul lor noi ca popor, astãzi
am ajuns sã credem cã natiunea noastrã de
veacuri a fost sã ne transformãm într-un aliat,
un satelit ascultãtor pe post de vasal si slugi ai
Romanilor dacã vom fi cuminþi atunci ne vor
lãsa ºi oleacã de carne pe oasele care ni le
aruncã ei de la masa lor.

Într-o astfel de societate bolnavã se nasc ºi
se dezvoltã tendinþe bolnave, tendinþe de a
da reguli pentru tot ºi toate. De a considera

poporul rom într-atît de prost ºi incapabil încît
sã faci reguli pînã la felul cum sã þinem
mãtura în mînã ºi cum sã mãture, de la dreapta
la stînga sau invers. Atac care are un singur
scop: de a ne face sã fim mai bãrbati mai
molãii , romii îºi pierd treptat calitãþile cu care
i-a înzestrat natura ºi cu care i-a fãcut
Dumnezeu (dupã chipul ºi asemãnarea Sa).

Alexandru  Diamant



Kali Traš (Frica Neagrã)”, primul
spectacol despre Holocaustul
romilor, la Timiºoara

Teatrul German de Stat Timiºoara (TGST)
gãzduieºte producþia Teatrului Rom Giuvlipen, în
parteneriat cu Teatrul Evreiesc de Stat, din Bucureºti,
„Frica neagrã de Valericã Stãnescu, în regia lui Mihai
Lukacs.Spectacolul va fi prezentat vineri, 9 noiembrie
2018, la ora 19,30. Este o producþie bilingvã românã -
romani (traducere în românã), adaptare liberã dupã
romanul „Cu moartea-n ochi”, al scriitorului ºi
supravieþuitorului rom, Valericã Stãnescu. La finalul
acestuia va urma o discuþie moderatã de Oana
Nestian-Sandu, coordonatoare de proiecte la Institutul
Intercultural Timisoara ºi director al Programului
International la Institutul ”Olga Lengyel”, New York.

De ce vrem copii

Sunt un milion de rãspunsuri, care pot diferi ca de
la cer la pãmânt în funcþie de momentul în care
sufletul nostru se supune interogaþiei. Sunt un milion
de rãspunsuri, dintre care, probabil, doar în clipele de
mare iluminare vom putea sã îl alegem pe cel mai de
preþ.

Pentru cã vrem sã facem eternã o poveste de
dragoste între noi ºi omul iubit.

Pentru cã nu avem curajul sã spunem Nu, unui
partener care a decis pentru amândoi.

Pentru cã ne e dor de o mare ºi iremediabilã iubire
pe care vrem sã o împlinim prin pruncii noºtri.

Pentru cã nu ºtim ce sã facem cu noi ºi ne gândim
cã ne va fi mai uºor sã luãm decizii pentru altcineva.

Pentru cã acesta este rostul nostru pe pãmânt.
Pentru cã avem chef sã slugãrim clipã de clipã pe

cineva, fãrã sã ne simþim umiliþi cã facem asta.
Pentru cã ne dorim sã trãim veºnic prin urmaºii

noºtri.
Pentru cã ne temem de singurãtatea în doi.
Pentru cã vrem sã aibã cine sã ne îngrijeascã la

bãtrâneþe.
Pentru cã fiii ºi fiicele noastre sunt maeºtrii noºtri

veniþi din alte vieþi.
Pentru cã sperãm sã ne împlinim prin alþii visurile

pe care noi nu am fost în stare sã le înfãptuim.
Pentru cã aºa vrea Dumnezeu.
De ce altceva facem copii?!
Vã predau ºtafeta rãspunsurilor, ºi a îndoielilor, ºi

a revelaþiilor. ªi vouã celor care sunteþi pãrinþi, ºi vouã
celor care n-aþi devenit, încã, ºi vouã, celor care ºtiþi
cã nu veþi fi niciodatã. Pentru cã…?

ªi pentru cã nu-i rãu deloc sã pornim de la o
perspectivã care sã ne facã sã zâmbim, pun aici un
rãspuns absolut fermecãtor dat de Michael McIntyre,
un stand-up-comedian englez pe care pur ºi simplu îl

veþi adora.

Pe scurt
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Azi, ma si mir ca notiunea de
„amant” mai exista in vocabularul
public. Niciun posesor de telefon
mobil nu poate  ignoranta si nici
virtutea. Te suna, raspunzi, dai
socoteala, implicit te inhibi si dispar
datele mecanice care valideaza un
adulter civilizat.Sigur, poti sa inchizi
mobilul de tot, dar asta presupune ca
esti intr-atat de lamentabil si penibil,
incat n-ai viata deloc, nu astepti
telefon de la nimeni si ti-e indiferent
daca te cauta cineva sau doar pisica
se preface ca se bucura cand te
vedeelefonul mobil e o arma
psihologica, un aparat care-ti aduce
aminte ca esti  Asta daca vrei macar
o reputatie satisfacatoare si o
simpatie medie. Cui sa nu raspunzi?
Sotia   care, daca nu da de tine, crede
ca . esti cu un amata  sau te-a calcat
masina? Rubedeniilor de gradul unu,
care isi smulg apoi parul ca ti-ai rupt

vreo tibie si esti la camera de garda,
ca numai acolo nu-ti dau aia voie sa
vorbesti la telefon?Odata, cand
chicoteam in birou – fiindca vorbeam
pe mobil cu un cu amanta mea   de-al
meu – a intrat un    coleg Valceanu
si-a zbierat: „Unde p**a mea ati pus
cheia  de la usa   din  biblioteca  mai
frecvent sal aburesti  mai politicos si
sa raspunzi si sa-i spui aluia „Stai ca
te sun io in cinci minute”.Mi s-a tot
intamplat, de-a lungul norocoasei
mele vieti, ca amantele iubitele   mele
sa nu-mi raspunda la telefon. La
inceput, m-am enervat, dar pe urma i-
am inteles, saracele  n-aveau cum sa
vorbeasca in  în orice pozitie erotica
cu telefonul la ureche  Acum, ma
infrupt din romantismul sms-urilor
trimise de pe iPhone, unde nimeni nu
gaseste cratima si mesajele sunt
stirbe: „trimite mi si mie tot ce ti a
trimis MARI.

Miercuri, 14 februarie, la sediul
Asociaþiei Partida Romilor “Pro
Europa” a fost semnat în prezenþa
preºedintelui APRPE, Nicolae Pãun,
vicepreºedintele APRPE, Cãtãlin
Manea, deputatul minoritãþii rome,
Daniel Vasile ºi Dorin Cioabã,
preºedintele Uniunii Internaþionale a
Romilor, Protocolul de colaborare
pentru elaborarea ºi implementarea
unor acþiuni, programe ºi proiecte
destinate incluziunii sociale a
romilor ºi a grupurilor vulnerabile
din România.

Scopul parteneriatului agreat de
semnatarii Protocolului este de a
contribui la promovarea ºi susþinerea
culturii, limbii ºi tradiþiilor rome la
nivel internaþional ºi naþional. Aºa
cum se aratã pe partidaromilor.ro,
plecând de la prevederile Startegiei
Guvernului României de incluziune
a cetãþenilor români aparþinând
minoritãþii rome, pentru perioada
2014 – 2020, protocolul prevede
dezvoltarea ºi implementarea unor
acþiuni, programe ºi proiecte.

Sunt cerºetor rudar

Nu m-am nãscut evreu.
Numai rudar  
Emoþiile nu au o limitã.
Eu nu fac sentimente.
Am de gând sã merg mai departe
Speranþa de a fi fãrã cu drepturi de vot.
Umbra existenþei pãmântului
Ascunzându-se în spatele fiecãrui suflet
Lacrima...
O picãturã multe picãturi
Strãluceºte
Pietre care cad în jos
Cerºetor find  nascut ca focul...
Suprafaþã
Odatã ce el a fost focul

Egoismul, suprema singurãtate
Intr-o seara, m-

a sunat un  fost
coleg de redactie,
cu care nu mai
vorbisem de opt
ani. Cand mi-a
spus un nume si-un
prenume, nici nu
stiam cum sa le
pun cap la cap. Mi
se paruse mie ca le-
am mai auzit
undeva, dar imi
sunau ca
„rovinieta” sau

„impozit forfetar”, deci ceva familiar, ale carui sensuri
adanci imi ating craniul si ricoseaza, insa. Nu mai
stiam nimic de el,. Cand colo, mi-a zis ca lucra la un
ziar online 

La un moment dat, mi-am dat seama ca, instinctiv,
de cate ori vorbeam la telefon cu unul dintre ei, imi
luam o cafea langa  cu  lapte  si un trabuc   aburii
aromati imi dadeau iluzia ca stau la o tacla adevarata,
ca sunt la o intalnire de oameni intregi la cap, nu la o
teleconferinta stupida, concluzii, iubiri secrete cu
fettite dulci  si despartiri  de amante cand ii spuneam
ce decizii vitejesti am mai luat cu  amatlcurile   mele.
De la acest moment, am inceput sa reevaluez
intalnirile cu prietenii, am redescoperit voluptatea
dialogului ochi in ochi. Nu mai am frustrarea omului
care vorbeste si transpira Sigur, doar nu era sa-mi
spuna ca, in timp ce vorbeam cu el, facea pipi.de
emotie la telefon, in timp ce interlocutorul ii scrie sms-
uri cuiva de pe alt telefon,  – si, desi atunci nu eu eram
victima tradarii, m-a oripilat). E un pas catre
obisnuinta de a pastra cu tot sufletul, cu tot adancul
ochilor o prietenie adevarata.

Continuã progamul de incluziune
socialã a romilor ºi a grupurilor
vulnerabile din România

Stai ca te sun eu în cinci minute
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Romanii  si Romii  din statul american
Wasihngton  adreseaza    o scrisoare de
multumire   ambasadorului Romaniei in
SUA prin care multumeste  cosulului
general   Gabriel  Rotaru   pentru  sprijinul
acordat  cetatenilor romanii  si  romii  si
soluþioneaza urgent  problemele  românilor
cu care se confrunnta  încã de la depunerea
actelor.  

26 martie  martie,2019 tot bãtând
Washingtonul, cu limba scoasã,facem o
încercare ºi trecem ºi pe la Consulat,  sa ne
facem o procura pentru un copil  meu aflat
in Romania   O strãduþã cochetã, liniºtitã,
cu câteva steaguri în falfind   Uºa
întredeschisã, intrãm ºi ne întâmpinã în
dreapta o camerã micã, sãrãcãcioasã,
veche, cu ceva scaune,  O atmosferã
instantanee de   de ce mi-e .O doamnã
cochetã, blondã ºi cu chestii roz vine la
geam ºi dã drumul la microfon.amabila Va,
rog, paºaport  e obligatoriu trebuie sã
înscriem pentru procura  Mã mai uit o datã
în jur – pustiu… Mã rog, or fi regulile lor,
e totuºi Consulatul României în SUA se
vede  mana  Ambasadorului   MAIOR
Liniºte totalã, se învârte camera cu mine,
nu ºtiu unde dracu-i Cum  sant serviti romii
asa de repede  …

Daþi-mi actele sã vãd ce aveþi
acolo!Actele sunt la ei, noi mergem pe un
scaun ºi aºteptãm sã ne cheme. dureaza

cam 30 de minute  Pãi gata, mergem? sa
rezolvat chestia cu procura   si  sant fericit
de servicile consulatului  am scapat de
programari la nesfarsit si birocratia din
Romania 

Mi-e dor de România, de multe ori pânã

în mãduvã ºi pânã la fior… Dar mereu mi-
e fricã sã vin ºi tot amân. Acum ºtiu de ce
mi-e fricã.pentru  ca in  Romnia , cu acel
cuvânt – ciori,hoti   nespalati   aici  in USA
s-a terminat ºi gluma ºi totul a devenit
tragic. În Romania  rasismul e in floare.

Personalul medical, sãtul în
cei 29 ani de atâta ”regulat
administrativ” în mare procent,
se supune noilor fanarioþi, iar
alþii merg închis, dar ascultãtori
Tarasenie  (pe care îl considera
un tractorist fãrã ºcoalã din satul
sãu natal) ºi îºi acceptã rolul de
luptãtor împotriva vântului sau
sefu fabrici de im pachetat fum
.: „creat din pãcate multã
patimã, imoralitate ºi delaþiune
din partea unor „haite
înfometate de neadevãr”:
ziariºti, medici, buticari,
proletari, sindicaliºti, pieþari,
tractoriºti, televiziuni,
politicieni, partide, organizaþi în

“gãºti de cartier”, ce au chibiþat
ca o “mama Omida” ºi au
încercat sã înnece adevãrul în
urã, dezinformare, rea-credinþã,
cu iz de imposturã, suspiciune
de aranjamente oneroase cu iz
penal, “dispoziþii ºi trucuri de
partid”, trafic de influenþã,
tocmealã ca la “târgul de vite”
de “Sf. Ilie-din Titeºti” – toate
pe terenul firav al unor presupuºi
“precupeþi“ zguduiþi”, “rãtãciþi”
ºi „descreieraþi mintali”, numiþi
prin spital -“tarabagii ºi
pastramagii de iarmaroc ai
decadenþei ºi necinstei”:sau Iuda
cu mulþi arginþi,zis “Moº-
bãrbuþã-amant fatal, plãtitor de

taxe, impozite ºi pensii
alimentare”,, bãrbatul-fatal, în
pielea goalã, “dezbrãcatul de
caracter”, sau “imbecilul de la
Fiºcãlia” sau “þestoasa de
G a l a p a g o s ” , “ o f i þ e r u l
descoperit”. Ei, presupuºii

“jupâni ºi pârligari din piscina
devenitã haznaua triºorilor din
Cãciulata”, niºte „pãcãlici ºi
ologi mintali cu IQ, la graniþã cu
idioþia”, ce-ºi susþin tematica
delirantã Pamflet colectiv
dedicat smintiþilor din lazarete”.

Un arendaº va strânge semnãturi pentru
mutarea a zece familii de romi de lângã
ferma sa

Gazeta de Cluj prezintã un caz ieºit din comun din
localitatea Livada, comuna Petreºtii de Sus. Un arendaº
care a preluat o fermã cu un uriaº teren agricol spune cã
în centrul satului s-u stabilit zece familii de romi. Ei îºi
lasã animalele în culturile omului, producându-i pagube
uriaºe. El le-a cerut de mai multe ori sãºi retragã
animalele de pe pãmântul sãu, dar a primit ameninþãri.

Ziariºtii clujeni îl citeazã pe arendaº: „Eram cu
maºina proprie, coborâsem ºi au apãrut cei trei zicându-
mi, dupã ce i-am rugat din nou sã-ºi þinã deoparte
animalele, cã ei sunt cei care conduc satul! Aveau bâte
asupra lor, iar eu am dat sã mã depãrtez, însã e limpede
cã erau hotãrâþi sã-mi aplice o corecþie exemplarã: m-au
ajuns, iar unul dintre ei m-a lovit din spate cu o bâtã,
altul imobilizândumã rapid. Apoi au început sã dea cu
toþii în mine, la unison, lovindu-mã în special în zona
capului, mâinilor ºi a spatelui. Calvarul a durat circa un
minut”.

ªOCANT! BÃTAIE în curtea BISERICII, la
Huedin

Douã familii de romi s-au luat la încãierare în curtea
unei biserici din Huedin, chiar în timpul slujbei. Biserica
se pare cã era ultima scãpare pentru douã familii, în care
un membru al uneia dintre acestea era suspect de adulter.

Numai prin jurãmânt în faþa preotului putea dovedi
cã este nevinovat, cã nu a a avut de-a face cu femeia
celuilalt cât timp acesta a fost la închisoare. Un moment
de neatenþie a fost suficient în care toatã lumea a început
sã se batã în toatã regula, cu pumni ºi picioare. În tradiþia
þigãneascã este o lege în care se prevede cã dacã cel
acuzat de ceva jurã în faþa preotului cã n-a fãcut lucrul
acela este iertat. Anca Mãdaº, martor la încãierare, ne
spune cã “slujba era în derulare în bisericã ºi, în timp ce
preotul spunea predica am auzit o gãlãgie mare afarã.
Am ieºit imediat cu mai multã lume,ºi am vãzut un bãiat
pe jos ºi vreo 10-20 de indivizi erau peste el ºi-l loveau,
cu spor. Mi-a ieºit ºi bãiatul, a intervenit ºi l-a scos de
acolo, ducându-l pe bietul om la noi la maºinã. Acolo a
venit, la scurt timp ºi poliþia. În continuare, l-am dus pe
bãiatul la spital, apoi pe ceilalþi – ºi, dupã la I.M.L. – cã
sunt oameni cumsecade ºi au ºi ei drepturi, ca noi”.

Spitalul vâlcean ºi moralitatea

Am scris de-atatea ori ca m-am
saturat de matracucile si nulitatile
Romaniei, care au ajuns modele de
viata (in fapt, streanguri sclipicioase in
jurul grumazului public), incat mi-era si
lehamite s-o mai iau de la capa

Intr-adevar, in Romania trebuie sa
mori ca sa-ti castigi dreptul de a fi
pomenit, e mai simplu sa bocesti teatral,
cand piere cate-un actor sau cantaret,
decat sa te interesezi de el cand inca mai
sufla. Infarctul tau, cancerul tau sau
accidentul tau mortal fac audienta,
slagarele tale nu mai faceau de mult.
Daca pici lat sau te calca masina, la
autopsie vor iesi la iveala toate faptele
tale bune si, cuviincios, ele vor fi

transferate intr-un epitaf starmocit pe
toate posturile. Colegi si rude care nu ti-
au mai deschis usa de zece ani vor jeli
cabotin in  si jurnale, laudandu-se ca te-
au cunoscut, ca ati fost prieteni, ca ai
murit in bratele lor. Asta daca mori.
Daca nu, e treaba ta, esti pe cont
propriu.sictirit, mofluz, stiu ca v-am
obisnuit cu alta abordare, in principiu
pot lua orice in ras, dar vin si momente
cand urasc mult. insalubra minte
libidinoasa a celor care promoveaza
tarfe proaste la ore de maxima audienta.
Un act iresponsabil si jegos, prin care
ucizi, practic,  unor copii care, in lipsa
de modele veritabile, invata sa-si
doreasca niste cariere de cocote.

Suntem sanatosi la cap?

Consulatul României din
America, respect ºi onoare
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Incendiu pe strada Panait Cerna din Turda. Romii
ºi-au dat foc la colibã, în urma unui scandal

O baracã din
lemn de pe strada
Panait Cerna din
Turda a luat fost în
noaptea de luni spre
marþi.

”Am intervenit
cu o autospecialã cu
apã ºi spumã pentru
stingerea unui
incendiu care a
cuprins o baracã
improvizatã din lemn, situatã pe malul râului Arieº, în zona
strãzii Panait Cerna, municipiul Turda. 

Evenimentul a fost anunþat în jurul orei 5.15 în aceastã
dimineaþã, iar cercetãrile prealabile au stabilit cã cel mai
probabil incendiul a fost provocat intenþionat, ca urmare a
unor dispute familiale, în zonã fiind mai multe locuinþe
improvizate de cãtre cetãþeni de etnie romã.

Baraca cuprinsã de flãcãri a fost distrusã în totalitate,
intervenþia pompierilor timp de 50 de minute, reuºind sã
limiteze extinderea incendiului ºi la celelalte locuinþe.

Iohannis: “În aceastã zi, comemorãm cu
toþii suferinþele îndurate de romi timp de
secole”

Preºedintele Klaus Iohannis a transmis miercuri un
mesaj cu prilejul Zilei Dezrobirii Romilor.

„Ziua Dezrobirii Romilor, marcatã în fiecare an pe 20
februarie, evocã un moment de importanþã deosebitã
pentru minoritatea romã din România, dar ºi un pas
istoric fundamental al þãrii noastre spre democraþie ºi
modernitate. Cei 163 de ani de libertate a romilor sunt tot
atâþia ani de libertate ai poporului român, în al cãrui
parcurs spre valorile europene dezrobirea romilor a
constituit un reper major. În aceastã zi, comemorãm cu
toþii suferinþele îndurate de romi timp de secole”, spune
Iohannis în mesaj.Iohannis salutã contribuþia pe care
cetãþenii de etnie romã o au la dezvoltarea României, la
emanciparea propriilor colectivitãþi, la exprimarea
bogãþiei diversitãþii culturale a þãrii noastre.

„Amintirea grea a secolelor de suferinþe trebuie sã ne
uneascã în combaterea marginalizãrii, discriminãrii ºi
rasismului. Ziua Dezrobirii Romilor este prilejul
reconfirmãrii coeziunii în jurul valorilor comune, într-o
societate în care libertatea ne dã energia necesarã
progresului ºi modernizãrii naþiunii noastre”, conchide
preºedintele Iohannis.

IPJ Galaþi confirmã existenþa unei anchete
penale împotriva membrilor comunitãþii
rome, în urma petiþiei adresatã
Parlamentului României ºi Avocatului
Poporului de cãtre deputatul Daniel Vasile

Inspectoratul de Poliþie Judeþean Galaþi a confirmat
deschiderea unei anchete penale, deocamdatã „in rem”
(adicã doar cu privire la fapte, fãrã ca vreo persoanã sã fie
inculpatã) ºi cã existã suspiciunea cã s-ar fi sãvârºit
infracþiuni precum cele de „fals”, „uz de fals”, dare de
mitã”, „luare de mitã”, „trafic de influenþã” ºi „abuz în
serviciu”.

Pentru moment nu se cunoaºte numele celor anchetaþi,
însã existã informaþii potrivit cãrora ancheta ar viza în
special modul cum s-au ocupat locurile alocate pentru
copiii din minoritatea romã la liceele de elitã din Galaþi,
printre care Colegiul Naþional „Vasile Alecsandri” ºi
Colegiul Naþional „Costache Negri”.

Deputatul Partidei Romilor „Pro-Europa”, Daniel
Vasile, a sesizat abuzurile comise în cadrul anchetei
penale deschisã de cãtre IPJ Galaþi, împotriva unor
membri ai comunitãþii rome, printr-o petiþie adresatã
Parlamentului României ºi Avocatului Poporului.Conform
unui comunicat de presã transmis de Avocatul Poporului,
cazul a fost sesizat de deputatul Daniel Vasile, care a
primit o petiþie în acest sens de la Asociaþia Partida
Romilor Pro-Europa.

La sediul Asociaþiei
Partida Romilor “Pro Europa”
a fost semnat în prezenþa
preºedintelui APRPE, Nicolae
Pãun, vicepreºedintele
APRPE, Cãtãlin Manea,
deputatul minoritãþii rome,
Daniel Vasile ºi Dorin Cioabã,
preºedintele Uniunii
Internaþionale a Romilor,
Protocolul de colaborare
pentru elaborarea ºi
implementarea unor acþiuni,
programe ºi proiecte destinate
incluziunii sociale a romilor ºi
a grupurilor vulnerabile din
România.

Scopul parteneriatului

agreat de semnatarii
Protocolului este de a
contribui la promovarea ºi
susþinerea culturii, limbii ºi
tradiþiilor rome la nivel
internaþional ºi naþional.

Promovarea schimbului de
experienþã, a bunelor practici
ºi a parteneriatelor
transnaþionale în domeniul
economiei sociale ºi în
domeniul dezvoltãrii locale ºi
regionale

Promovarea ºi susþinerea
culturii romani, prin expoziþii
de fotografie ºi picturã,
muzicã ºi dansuri tradiþionale,
prezentarea meseriilor ºi a

produselor meºterilor romi,
portul ºi arta culinarã romani

Dezvoltarea ºi
implementarea unor programe
de susþinere în ºcoli a copiilor
ºi elevilor care provin din
medii defavorizate, prin
acordarea de burse ºi rechizite
ºcolare

Desfãºurarea de concursuri

de costume tradiþionale
romanes, derularea de ateliere
meºteºugãreºti, susþinerea de
cântece ºi balade ale romilor

Dezvoltarea ºi
implementarea unor programe
educaþionale de reducere a
bandonului ºi de creºtere a
participãrii ºcolare, îndeosebi
în mediul rural.

Marian ºi Dorel Simion cauta viitorii
boxeri pentru lotul olimpic. Cei doi
organizeazã anual, alãturi de tatãl lor
Gheorghe Simion, Cupa care le poartã
numele. Ajunsã la a 7-a ediþie, gala i-a adus
în prim plan pe cei mai buni pugiliºti la
categoriile junior ºi tineret.

‘’O parte din ei, cu siguranþã vor cãlca
pe urmele noastre, spre medalii
internaþionale, chiar campioni mondiali ºi
medaliaþi olimpici’’, a declarat Marian
Simion.

Nu au lipsit din ring nici fetele din lotul
naþional, care anul viitor vor concura
pentru un loc la Jocurile Olimpice de la
Rio. „La fete avem douã ºanse mari ºi sper
ca cele douã fete sã se califice”, a spus
Adrian Lãcãtuº, antrenorul lotului
feminism de box.

La masculin, boxul românesc va fi
reprezentat la Rio doar de Mihai Nistor.

„E vina tuturor, nu doar a cuiva anume,
cã nu ne-am pregãtit din timp pentru aceste
Jocuri Olimpice. Ca sã calificãm peste
patru ani, trebuie sã începem pregãtirea de
acum ºi sã investim în sportivii. Mihai este

un sportiv muncitor ºi corect cu el ºi cred
cã acolo a câºtigat foarte mult ºi e meritul
lui”, a declarat Marian Simion cu aceastã
ocazie.

Asociaþia Partida Romilor „Pro-
Europa”, în semn de recunoºtinþã pentru
aceasta nobilã artã a boxului a premiat
fostele glorii ale acestui sport.

Asociaþia Partida Romilor ‘’Pro-Europa’’
ºi Asociaþia de Box Club Simion au
organizat Cupa Simion la box

“Trecut, prezent ºi viitor”. Ceremonie la Palatul
Victoria cu ocazia Zilei Dezrobirii Romilor

La data de 19 februarie 2019, la iniþiativa doamnei Premier
Viorica Dancilã, va avea loc ceremonia „ Trecut, prezent ºi
viitor”, cu prilejul celebrãrii Zilei Dezrobirii Romilor.
Ceremonia se va desfãºura la Palatul Victoria, sala
Transilvania, începând cu ora 17:00.

Vor fi acordate distincþii unor supravieþuitori romi victime
ale Holocaustului, studenþilor romi care au participat la
proiectul guvernamental dedicat Zilei Naþionale de
Comemorare a Victimelor Holocaustului (9 octombrie) ºi
actorilor romi care au fãcut perfomantã în teatru ºi film,
promovând cultura, tradiþiile ºi istoria acestei etnii..

Protocol de colaborare între APRPE ªI IRU



Boom financiar în Franþa! Poliþia a
dezmembrat o reþea de fraudã familialã
în valoare de 1,7 milioane de euro. Cine
sunt autorii operaþiunii?

Poliþia francezã a dezmembrat o reþea de fraudã de
prestaþii sociale care au permis deturnarea a 1,7
milioane de euro de la CAF (Casa de alocaþii
familiale) ºi RSI (Societatea Socialã pentru
Independenþi). În aceastã afacere, trei persoane din
comunitatea romã au fost încarcerate.

O operaþiune desfãºuratã în comun de Poliþia
Judiciarã (PJ) din Lille ºi de Poliþia de Frontierã (Paf)
din Valenciennes a ajutat la dezmembrarea unei reþele
de fraudã a beneficiilor sociale în Nord. Conform
estimãrilor preliminare, cel puþin 1,7 milioane de euro
au fost deturnate. Trei persoane, inclusiv un cuplu din
comunitatea romilor au fost acuzaþi ºi arestaþi la
Strasbourg ºi Forbach. “Acestea sunt douã clanuri din
România care au creat un vast sistem de fraudã”,
spune PJ.

Raport îngrijorãtor Amnesty despre
romii din România, care trãiesc în
„condiþii disperate” în Suedia

Mii de migranþi fãrã adãpost ºi nevoiaºi din UE,
majoritatea romi din România, trãiesc în condiþii
disperate ºi periculoase în Suedia, relevã un nou
raport al Amnesty International, fãcut public joi,
transmite Agerpres.

Raportul relevã cã migranþii marginalizaþi din UE
se confruntã cu obstacole insurmontabile în accesul la
adãpost, la salubritate ºi la servicii de sãnãtate, fapt
care încalcã drepturile omului, pe care Suedia are
obligaþia sã le garanteze pentru toate persoanele care
trãiesc pe teritoriul sãu.

Autoritãþile pur ºi simplu i-au abandonat pe aceºti
oameni, care ºi-au exercitat dreptul la libertatea de
miºcare în cadrul UE în cãutarea unei vieþi mai bune,
conform Amnesty International.

“Dormind în corturi, maºini sau adãposturi
temporare la marginea oraºelor, mii de romi din
Suedia sunt nevoiþi sã se lupte în permanent pentru
mâncare, salubritate ºi sãnãtate. Iarna, când
temperaturile scad, acest lucru devine o luptã pentru
supravieþuire”, a spus directorul adjunct al Amnesty
International pentru Europa, Fotis Filippou, citat într-

un comunica 

Pe scurt
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Logoditã” de bunici,
adolescentã româncã de 12 ani
din Bari a ajuns în atenþia
Tribunalului pentru Minori din
oraºul italian, dupã ce s-a
dovedit cã aceasta a rãmas
gravidã. Totul a ieºit la ivealã
dupã ce copila a leºinat la
ºcoalã.

Povestea fetei e tristã:
pãrinþii ei nu au recunoscut-o
niciodatã, astfel cã a ajuns în
grija aºa-ziºilor bunici paterni,
romi români care trãiesc în
Bari. Când a împlinit vârsta de
11 ani aceºtia au decis sã o

logodeascã pe puºtoaicã,
conform tradiþiei, cu un bãiat
rom, mai mare cu 7 ani. Date
fiind relaþiile dintre cei doi,
fata a rãmas însãrcinatã, fãrã
mãcar sã ºtie acest lucru.
Daniel Tomescu, liderul
comunitãþii rome din capitala
Italiei, a încercat sã explice
situaþia pentru sursa citatã:
”Nu e vorba de niciun act de
violenþã. Este o relaþie ca orice
relaþie de iubire, face parte din
cultura comunitãþii noastre.
De aproape un an cei doi
trãiesc împreunã.

Romii care trãiesc în
Regatul Unit al Marii Britanii
riscã sã fie deportaþi dupã
Brexit, întrucât mulþi dintre ei
nu vor putea sã facã rost de
documentele necesare care sã le
primitã sã obþinã rezidenþã,
avertizeazã organizaþiile
nonguvernamentale.

În luna iunie, ministrul
britanic de Interne, Sajid Javid,
a declarat cã cetãþenii europeni
vor trebui sã rãspundã „la trei
întrebãri simple”, printr-un
formular online, dacã
intenþioneazã sã trãiascã în
Marea Britanie ºi dupã ce se vor
finaliza procedurile de Brexit.
Astfel, aplicanþii vor trebui sã
îºi dovedeascã identitatea, cã nu
au fost condamnaþi ºi cã trãiesc
în prezent pe teritoriul britanic,
relateazã The 

Organizaþiile care lucreazã
cu comunitãþile de romi spun
cã, deºi majoritatea sunt
cetãþeni europeni ºi au dreptul
de a locui în Marea Britanie,
cea mai mare parte nu ºtie sã
scrie ºi sã citeascã, ceea ce va
face dificil ca ei sã completeze

formularul online, mai ales cã
mulþi nu au acces la computere
sau la telefoane inteligente.

„Ne þinem respiraþia sã
vedem ce se întâmplã dupã
Brexit. Suntem foarte
îngrijoraþi cã multe familii nu

vor putea dovedi cã sunt
rezidenþi în Marea Britanie.
Este posibil ca ei sã nu poatã
oferi adresele la care au locuit
anterior sau sã demonstreze cã
au avut locuri de muncã stabile.
Ne temem pentru ce s-ar putea

întâmpla cu aceste familii.
Multe dintre ele sunt aici de 10-
15 ani”, a declarat Martin
Burrell, directorul Fondului
Luton, care oferã asistenþã
celor aproximativ 3.000 de
romi din oraº.

“Logoditã” de bunici, o româncã de 12 ani din Bari, în atenþia Tribunalului pentru Minori

Jurnaliºtii, dar si autoritãþile
italiene au descoperit cã mai mulþi
romi care au primit câte 1500 de euro
pentru a se întoarce în România au
ajuns din nou în tabãra ilegalã din
Roma.

Un cuplu a declarat cã a primit
doar o parte din bani ºi cã o duceau
prost în þarã aºa cã s-au întors,
relateazã Corriere della Serra.

Romii care au încasat câte 1500 de
euro pentru a pleca din tabãra
Camping River, în jurul cãreia s-a
fãcut scandal în aceastã varã, s-au
întors la Roma dupã douã luni.

Primarul Romei le-a promis
romilor 3000 de euro, 1500 imediat ºi
restul dupã câteva luni, dacã se întorc

în þara de origine. Planul pãrea un
eºec din start. La momentul respectiv
doar 9 familii din cele 400 aflate în
tabãra Camping River au acceptat.

O jurnalistã a descoperit în
parcarea unei gãri un cuplu care cu
doar douã luni în urmã a apãrut într-o
înregistrare filmatã în România ºi
publicatã de primarul Virginia Raggi
pe Facebook.

Cuplul s-a plâns cã nu a mai primit
restul de bani ºi cã o ducea rãu în þarã.
”În România, locuiam în frig, într-o
baracã. E mai bine aici!” au spus
aceºtia.

CEDO a suspendat în varã
destructurarea taberei cu sute de romi
din Roma.

Ce au fãcut romii dupã ce au primit 1500 euro de la statul italian ca sã plece din Roma

Comunitãþile de romi riscã
deportarea din Marea
Britanie dupã Brexit
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Sancþiuni penale pentru vânzarea copiilor de romi

Direcþia de
Asistenþã Socialã ºi
Protecþie a Copilului
are date certe
privind delictele
semnalate în comu-
nitatea romilor din
Lieºti. Cercetãrile
Direcþiei ºi ale
Poliþiei pentru stabilirea efectelor unor tradiþii, în sensul unirii
averilor þiganilor din Lieºti prin preluarea copiilor, pot avea
conotaþii penale, chiar dacã în aceastã fazã a cercetãrilor nu sunt
clare împrejurãrile în care copii au devenit un fel de marfã ºi
obiect al unor afaceri dintre membrii comunitãþii.

O aplicare radicalã a legii este cerutã de aceastã
datã ºi de ºeful Biroului pentru romi din Judeþul
Galaþi.

ªefa biroului pentru romi din judeþul Galaþi ºi bulibaºa
comunitãþii de romi din Lieºti au fost factorii activi ai dezbaterii
naþionale privind cãsãtoriile din interes ale copiilor. De aceastã
datã, practica promisiunii copiilor a fost adusã în atenþia
autoritãþilor-Direcþia Protecþiei Copilului, Poliþie ºi Parchete,
pentru a fi analizatã ºi sancþionatã conform legilor.

În 2013, la Frumuºani,
judeþul Cãlãraºi, fotoreporterul
Libertatea Gabriel Pãtruþ îi
surprindea pe Tincuþa, Marian
ºi Alin în miezul sãrãciei ºi al
speranþei pentru o viaþã mai
bunã. În 2019, în aceeaºi
comunã, Libertatea i-a rugat pe
cei trei fraþi sã refacã
fotografia. S-au þinut de treabã,
au rezistat mediului ºi n-au
avut probleme cu legea, dar
sunt tot în sãrãcie! Aceasta este
povestea unei fotografii,
repetate, ºi a vieþii care nu se
repetã. Când vorbim despre
viaþa noastrã îi recunoaºtem

unicitatea ºi încercãm sã o
preþuim ca pe ceva irepetabil.
Când ne referim la existenþa
unor oameni marginalizaþi,
suntem tentaþi sã spunem: asta
e, aºa a fost sã fie! Vreme de 6
ani, în viaþa acestor copii s-a
întâmplat ceea ce se petrece cu
90% din tinerii proveniþi din
familii care n-au mai mult de 4
clase,  stagneazã. Sunt douã
fotografii care, puse faþã în
faþã, ne aratã cât de plini de
prejudecãþi suntem când îi
judecãm pe cei sãraci. Fata cu
gutuia Octombrie 2013,
Frumuºani, judeþul Cãlãraºi.

Prezentã în costum þigãnesc pe
scena concursului Românii au talent,
Isabela Stãnescu, a reuºit sã-ºi uluiascã
audienþa, ridicând juriul ºi publicul în
picioare, dupã ce, în ciuda tuturor
aparenþelor, a interpretat nu un dans,
aºa cum se aºtepta toatã lumea, ci aria
”O mio babbino caro“ de Puccini.

La finalul momentului, Andra, Andi
Moisescu, Mihai Petre ºi Florin
Cãlinescu s-au ridicat pentru a o
aplauda în picioare. 

”Mã simt foarte mândrã de tine.
Când ai intrat pe scenã, am vãzut, aºa,
câteva priviri: «Ia uite-o, e îmbrãcatã
cum e îmbrãcatã!». Preconcepþiile… Se
aºteptau, probabil, sã faci altceva, sã
dansezi în vreun fel… Felicitãri pentru
tot ce faci, pentru talentul tãu, pentru
frumuseþea ta, pentru mesajul pe care îl
transmiþi“, a declarat Andra.

”Cred cu tãrie cã niciun om nu
trebuie judecat dupã aparenþe, rasã,

orientare sexualã. Cred cã viaþa asta e o
sãrbãtoare a diversitãþii de care trebuie
sã ne bucurãm cu toþii, iar tu nu ai fãcut
decât sã confirmi asta, dincolo de un

numãr de muzicã ireproºabil. Mi se pare
mult mai important puterea mesajului
pe care l-ai adus aici. Sper sã te vadã cât
mai multã lume ºi sã înþeleagã“.

Fata unor cãldãrari uluieºte
audienþa “Românii au talent 2019”

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.

Ziua Internationala a Limbii Materne,
celebrata in sectorul 4

Sub genericul „Unitate prin diversitate”, Primaria
sectorului 4 a organizat cea de-a doua editie a unui
spectacol cultural-artistic prilejuit de celebrarea in plan
international a zilei Limbii Materne.

La eveniment au participat reprezentantii ai etniilor
turca, armeana, roma, albaneza, evreiasca, bulgara,
rusa si macedoneana.

Uniunea Democrata Turca din Romania, prin
Centrul Cultural Turc au tinut un concert baglava
(instrument cu 3 corzi), dar si o interesanta
demonstratie Ebru (pictura pe apa). Elevii Liceului de
Muzica ??Dinu Lipatti”), reprezentand comunitatea
rroma din Sectorul 4 au sustinut un moment muzical,
evocand traditia vechilor lautari.

Asociatia Macedonenilor din Romania a prezentat
un moment literar, in timp ce Uniunea Armenilor, cea
a Elenilor, Comunitatea Bulgarilor, cea a Lipovenilor
dar si cea evreiasca au adus in atentie programe de
dansuri traditionale.

Povestea lipsei de ºansã din România 

A murit liderul clanului romilor care dominã
piaþa imobiliarã din Timiºoara

Cel mai bogat rom din România era dat in urmarire
internationala dupa ce fugise din tara in iunie 2016, chiar
inainte ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-l condamne
definitiv la 7 ani de inchisoare si plata unor despagubiri de 1
milion si jumatate de euro.

Ionelas Carpaci ii vanduse unui dezvoltator imobiliar un
teren pe care il obtinuse cu acte false de la Primaria Timisoara.

Lider si el al mafiei imobiliare tiganesti, Cârpaci aflase ca
urma sa fie incarcerat in Germania, asa ca s-a predat socotind
ca, daca face puscarie acasa, beneficiaza de mai multe avantaje.

Oficial, Viºinel Stancu nu avea pe numele sãu nicio clãdire
în Timiºoara.

Este insa de notorietate ca fosta Sectie de Oncologie a
Spitalului Municipal, de pe bulevardul Mihai Viteazu, a ajuns
in mainile sale, in urma unui proces de retrocedare ‘cu cantec’.

In vara lui 2012, inainte ca bolnavii sa fie aruncati in strada
si clinica mutata, Viºinel isi dusese si o canapea in unitatea
medicala, unde statea cu zilele si atragea atentia doctorilor si
asistentelor ca imobilul apartine fiicei sale, Mirela Stanca.

De asemenea, este stiut faptul ca intr-un alt imobil al lui
Viºinel Stancu si-a desfasurat ani de zile activitatea Consulatul
Germaniei la Timisoara.

Daca Visinel Stancu, in acte, locuia pe strada general
Berthlot la nr. 2 si n-avea niciun fel de proprietate, familia sa se
poate lauda cu case si terenuri gramada.

Centrul Naþional de Culturã a
Romilor-Romano Kher, în parteneriat cu
Teatrul ,,Excelsior”, prin Primãria
Municipiului Bucureºti ºi Agenþia
Naþionalã pentru Romi, prezintã ”Marea
Ruºine”, prima piesã de teatru despre
sclavia romilor. Spectacolul va marca ziua
de 20 februarie 2019, cea de 163-a
aniversare a zilei Dezrobirii Romilor.
Reprezentaþia va avea loc miercuri, 20
februarie 2019, ora 19.00, la Teatrul
,,Excelsior” (Strada Academiei, nr.28,

sector 1, Bucureºti) . Spectacolul ”Marea
Ruºine” reprezintã simultan primul
proiect de teatru regizat de o femeie romã
din România, Alina ªerban ºi prima piesã
de teatru despre istoria sclaviei romilor cu
o distribuþie de actori profesioniºti romi ºi
neromi. Piesa „Marea Ruºine” graviteazã
în jurul temei ruºinii. O ruºine istoricã faþã
de un trecut neasumat, ruºine personalã
faþã de propria identitate ºi ruºinea de a ne
solidariza cu persoane de etnie romã din
viaþa noastrã.

,,Marea Ruºine”, prima piesã de teatru despre sclavia romilor



Romii - promotori ai folclorului
românesc?

Ce ar fi fost muzica romaneascã (populara)
actuala fara Vindereu, Barbu Lãutaru, Zavaidoc,
Dona Siminica, Grigoraº Dinicu, Ion Voicu, Maria
Lãtãreþu, Gabi Lunca, Romica Puceanu, Ion Dragoi
s.a.m.d. Acest scenariu naºte întrebarea dacã romii au
fost pãstrãtorii muzicii lor identitare sau mai degrabã
promotori ai folclorului romanesc? Sper ca scrierea
lui Mihai sa ne ajute sa înþelegem mai bine acele
vremuri:   În contextul revoluþiei de la 1848,
dezrobirea romilor era legatã de reforma agrarã,
sclavul rom fiind reprezentat în numeroase instanþe
prin imaginea lãutarului, aºa cum scria Ion Ionescu de
la Brad în Pruncul Român din 1848:  „Din o greºealã
a întocmirii, oare cuvine-se sã ne adresãm la
mijloacele de a produce: scripca este instrumentul
lãutarului, pãmântul este instrumentul clãcaºului; sã
emancipãm acum pe aceºti doi producãtori ºi sã
vedem ce va eºi: ieai scripca de la lãutar, ieai
pãmântul de la clãcaº, ºi atunci nici unul, nici altul, nu
se va mai puté hrãni întru sudoarea feþii sale”[1].
Fãcând parte din rândul vãtraºilor, categoria de sclavi
majoritarã, lãutarii formau un grup aparte, aºa cum
observã Viorel Achim, deoarece lãutãria era o
profesie rezervatã exclusiv sclavilor romi.[2] Muzica
în þãrile române este iremediabil legatã de aceºti
sclavi lãutari, menþionãrile muzicienilor din epocã
fiind legate de documentele care vorbesc despre
sclavii romi.

(R)omul care schimbã lumea!

Sâmbãtã, de la 9.30, la emisiunea “ªi eu m-am
nãscut în România”,o cunoaºteþi pe Georgiana
Ceobotaru. De douã ori vicecampioanã naþionalã de
junioare la gimnasticã, eleva din Focºani este
(R)omul care schimbã lumea.

Pe scurt
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Reprezentanþii mai multor
organizaþii ale romilor din
Transilvania au decis, marþi, sã
aibã un candidat propriu la
alegerile europarlamentare de
anul viitor. Ei se gândesc fie la un
loc eligibil pe lista unui partid
românesc, fie la un candidat
independent, transmite
corespondentul MEDIAFAX.

Reprezentantul organizaþiilor
romilor din Ardeal, Aurel Pascu,
a declarat, marþi,
corespondentului MEDIAFAX
cã problemele etniei rome
trebuie aduse, astfel, la
cunoºtinþa Uniunii Europene.

”Cu ocazia sãrbãtoririi, marþi,
a Zilei minoritãþilor naþionale din
România, mai multe organizaþii
ale romilor din Ardeal au luat o
decizie istoricã pentru etnia
romã, ºi anume sã aibã un
candidat la alegerile
europarlamentare de anul viitor.
Este firesc ca romii sã aibã un
reprezentant în Parlamentul
European, deoarece existã
probleme ale comunitãþii romilor
care trebuie aduce la cunoºtinþa
Uniunii Europene. În cei 29 de
ani care au trecut de la Revoluþie,
romii au primit doar promisiuni.
În prima fazã, vom avea

negocieri cu partidele din întreg
spectrul politic românesc pentru
a desemna un reprezentant al
etniei pe un loc eligibil pe listele

lor, iar în cazul în care discuþiile
vor eºua, vom avea un candidat
independent al romilor la PE”, a
spus Pascu.

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.

“Comoara” ascunsã sub terenul
unde se ridicã un McDonald’s la
Slatina. Zeci de oameni sapã
neobosiþi pãmântul

Zeci de cetãþeni din comunitatea de romi
vin de câteva zile cu târnãcoape, lopeþi ºi alte
unelte necesare pentru a sãpa dupã cãrbune
într-o zona semicentralã a oraºului Slatina.
Bãrbaþi, femei ºi copii încarcã în saci bucãþi
de cocs metalurgic ºi o pornesc spre casã, într-
o comunã de lângã Slatina, traversând în
cãruþe o bunã parte din capitala Oltului,
cartierele Steaua ºi Garã. Spectacolul este
inexplicabil pentru slãtineni, care mai vãd, e
adevãrat, cãruþe prin oraº, dar nu în convoi.
Activitatea de „minerit“ se întâmplã în
perimetrul fostei unitãþi militare, desfiinþatã
cu mai bine de 10 ani în urmã, care a fost
transferatã recent de la Ministerul Apãrãrii
Naþionale cãtre municipalitatea din Slatina.

Douã universitãþi de stat din Cluj-
Napoca alocã locuri speciale pentru
romi, ca o soluþie pentru ca membrii
etniei sã urmeze o instituþie de
învãþãmânt superior, dar acestea rãmân
neocupate. La UBB etnia are 60 de
locuri speciale, dar s-au ocupat doar
15.Reprezentanþii Universitãþii „Babeº-
Bolyai” (UBB) au declarat
corespondentului MEDIAFAX cã
pentru anul universitar 2018/ 2019 au
fost alocate 60 de locuri speciale pentru
romi din care s-au ocupat doar 15.

”Majoritatea locurilor speciale
pentru candidaþii romi au fost la
facultãþile de Drept, Sociologie ºi
Psihologie, aceasta din urmã fiind
cãutatã deoarece absolvenþii vor sã
devinã cadre didactice în învãþãmântul

preuniversitar. Se înregistreazã ºi în
acest an o scãdere a prezenþei
candidaþilor romi care, deºi concureazã
pe locuri speciale, evitã sã le ocupe,
mulþi preferând sã se înscrie pe locurile
normale, probabil pentru a nu se
considera discriminaþi. Romii dau
examen în aceleaºi condiþii ca ºi ceilalþi
candidaþi la facultãþile unde se înscriu,
dar ei candideazã doar pe locurile lor
speciale care, cu toate acestea nu se
ocupã, ºi trebuie sã obþinã minim media
5”, au declarat sursele citate.

Pentru dosarul de candidaturã, un
tânãr rom are nevoie doar de diploma de
Bacalaureat ºi de o adeverinþã din partea
unei asociaþii sau a unui partid al
romilor care sã ateste faptul cã este
membru al etniei.

Romii din Transilvania vor candidat propriu
la alegerile europarlamentare

Educaþie superioarã pentru minoritãþi: Romii nu îºi
ocupã locurile speciale

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

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

nefericitã de a fi gravide din
cauza lipsei de educaþie
sexualã.

Declaraþiile au stârnit o
serie de reacþii publice, inclusiv
o plângere la Consiliul
Naþional pentru Combaterea
discriminãrii fãcutã de E-
Romnja ºi Centrul Filia. Totuºi,
în declaraþii, dl Bãnescu este
încã prudent. Apãrãtorii sãi,
însã, insistã asupra “evidenþei”
problemei ºi, prin urmare,
relevanþei spuselor purtãtorului
de cuvânt.

Sunt romii principala cauzã a fenomenului mamelor minore? 
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O activistã pentru drepturile omului
de etnie romã, în vârstã de 37 de ani,
Linda Greta Zsiga, deschide lista
decandidaþi a Partidului Democraþiei ºi
Solidaritãþii – Demos pentru alegerile
europarlamentare, lansatã la Cluj-
Napoca, transmit ecorespondentul
MEDIAFAX.

Imaginea articolului O activistã de
etnie romã deschide lista pentru
Parlamentul European a Partidului
Democraþiei ºi Solidaritãþii 

O activistã de etnie romã deschide
lista pentru Parlamentul European a
Partidului Democraþiei ºi Solidaritãþii

Purtãtorul de cuvânt Partidului
Democraþiei ºi Solidaritãþii - Demos,
Claudiu Turcuº, a declarat, joi, într-o
conferinþã de presã susþinutã în apropierea
rampei de gunoi a municipiului Cluj-Napoca
de la Pata Rât cu ocazia lansãrii candidaþilor
pentru PE, cã lista partidului pe care îl
reprezintã este una de oameni, nu de CV-uri.

”Lista Demos pentru Parlamentul
European are 12 persoane ºi este una de
oameni, nu de CV-uri, fiind deschisã de
Linda Greta Zsiga, activistã pentru
locuire, care a fost evacuatã împreunã cu
familia ei de pe str. Coastei din Cluj-
Napoca. O perioadã a locuit în Pata Rât.
Demos a devenit în 2016 o platformã
civicã iar din septembrie 2018 este un
partid politic care luptã pentru echitate

socialã. Suntem prezenþi în 20 de oraºe
din România ºi din afara þãrii ºi ne
propunem sã construit o alternativã
politicã de stânga”, a spus Turcuº.

Linda Greta Zsiga a declarat la
rândul sãu în aceeaºi conferinþã de presã

cã în decembrie 2010, împreunã cu
familia ei ºi alte 76 de familii, a fost
evacuatã forþat din casa ei ºi mutatã, la
minus 20 de grade, în Pata Rât, lângã
rampa de gunoi a municipiului Cluj-
Napoca, unde a locuit 7 ani.

APAVIL SA a desfãºurat ºi în
perioada 15-22 februarie 2019 o
activitate intensã în municipiul
Râmnicu Vâlcea, în colaborare
cu autoritãþile locale.

LUCRÃRI DE
AMENAJARE ATERENULUI.
În vederea aducerii la starea
iniþialã a terenului deteriorat în
urma intervenþiilor, s-au executat
lucrãri de amenajare prin
betonare/asfaltare pe strãzile:
Lucian Blaga, Râureni,
Depozitelor, Straubing, Drumul
Gãrii ºi Cãzãneºti.

AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã la
adresele: ªtirbei Vodã nr. 111,
Remus Bellu, Aurelian
Sacerdoþeanu nr. 85C, Popa
ªapcã nr. 25, Cãtãneºti nr. 21 ºi
Straubing nr. 160.

POMPE CURÃÞATE. S-au

curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor,
Bd. Dem Rãdulescu, Goranu ºi
Bogdan Amaru.

PROBLEME PUNCTU-
ALE. Au fost realizate o serie de
lucrãri punctuale:

� s-au ridicat la cotã cãminele
de canalizare ºi au fost
desfundate canalizarea menajerã
ºi pluvialã pe str. Depozitelor nr.
28;

� au fost înlocuite rama ºi
capacul de canalizare de pe
carosabil pe str. Zambilelor nr.3;

� au fost înlocuite piesele
suport, ramele ºi capacele de
canalizare pe str. ªtirbei Vodã nr.
338A ºi str. Morilor nr. 3;

� a fost reparat un geiger
deteriorat, a fost înlocuitã gura de
scurgere, s-a ridicat la cotã ºi s-a
refãcut suprafaþa carosabilã
deterioratã pe str. Nicolae Iorga –

Bl. A26, sc. D;
� s-a continuat verificarea ºi

curãþarea gurilor de scurgere, a
cãminelor de canalizare
menajerã ºi a colectoarelor,
manual ºi mecanizat;

� s-a adus la starea iniþialã
suprafaþa carosabilã în zonele în
care s-a intervenit;

� au fost aduse la cotã
cãminele de canalizare menajerã
tasate/deteriorate.

REÞELE DE CANA-

LIZARE MENAJERÃ
CURÃÞATE. S-a intervenit
pentru desfundarea, curãþarea ºi
spãlarea mecanizatã a reþelelor
de canalizare menajerã ºi a
gurilor de scurgere la
urmãtoarele adrese: str. Eroilor –
Bl. A16; str. Nicolae Iorga – Bl.
A27/2; Str. Petrache Poenaru; str.
I.L. Caragiale – Bl. A34/2; Bd.
Tineretului – Bl. A9; str. I.C.
Brãtianu – Bl. A64; str. Matache
Temelie – Bl. 82.

In Republica Moldova, localitatile populate
de romi vor avea mediatori comunitari

In localitatile compact sau mixt populate de romi, vor
fi angajati mediatori comunitari care sunt persoane de
etnie roma din comunitate.

Un proiect lege in acest sens a fost adoptat pe 21
martie in Parlament.

Potrivit proiectului, mediatorii vor fi responsabili de
asigurarea efectiva a accesului romilor la servicii de
educatie, asistenta medicala, sociala, incadrare in campul
muncii, documentare si conditii mai bune de locuit etc.
Iar angajarea, coordonarea si monitorizarea activitatii
mediatorilor comunitari va fi realizata de catre
autoritatile administratiei publice locale de nivel I.

Ministrul in exercitiu al Muncii, Protectiei Sociale si
Familiei, Valentina Buliga, sustine ca angajarea
mediatorilor comunitari in localitatile compact sau mixt
populate de romi reprezinta o practica de succes, folosita
in mai multe state europene fiind prompt recomandata
pentru aplicare de catre Comisia Europeana.

Functiile de baza ale mediatorilor comunitari vor
consta in informarea populatiei de etnie roma privind
oportunitatile de consolidare a procesului de integrare
sociala si economica si asigurarea medierii propriu-zisa
a acestor procese prin acordarea asistentei
individualizate si specifice la nivel comunitar.

Actualmente, in circa 25 de localitati din tara
activeaza mediatorul comunitar, care este sustinut
financiar de catre PNUD Moldova.

Cum furã romii din Cluj mâncare în Irlanda

Trei zile la Paris cu Ema Dei, ”
Vrãjitoarea Þigancã”

Ema Dei ne spune chiar de sub Turnul Eiffel cum
este viaþa la Paris! Dupã 20 de de ani în Franþa, aflaþi
cum îi ”vrãjeºte” artista din Bucureºti pe parizieni,
cântând ”ªaraiman” ºi ”I am the gipsy witch”! Vedeþi
un spectacol de muzicã evreiascã, armeanã,
þigãneascã, totul combinat cu dansuri indiene ºi
experimente video! În plus, directorul muzical al lui
Jean Michelle Jarre, Claude Samard Polikar, ne spune
cum sunt vãzuþi muzicienii romi în Franþa!

Înapoi în România, invitaþii din platou ne dau toate
informaþiile despre admiterea la licee ºi facultãþi, pe
locurile speciale pentru romi!

Tot sâmbãta aceasta, difuzãm un interviu cu Sorin
Zlat, primul pianist strãin care a câºtigat Marele
Trofeu la unul dintre cele mai importante concursuri
din America!

O activistã de etnie romã
deschide lista pentru Parlamentul
European a Partidului
Democraþiei ºi Solidaritãþii

Situaþia centralizatã a lucrãrilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea

Un clip dat publicitãþii de un
magazin din Irlanda aratã modul
în care furã romii alimente din
supermarketuri. 

În imagini apare o femeie ºi un
copil, care petrec mult timp în
magazin, pentru a cãuta produsele
dorite. Acestea sunt puse apoi într-
un singur coº, într-o plasã, iar

când cei doi ajung la casa de
marcat, femeia se pune la rînd,
având câteva produse în coº, iar
copilul, cu mult tupeu, iese pe uºã
cu coºul plin de produse. 

Cel mic a mers direct la
maºina din parcare, a pus bunurile
în portbagaj ºi rolul lui s-a
încheiat. 



DESCANTEC PENTRU ALUNGAREA

TUTUROR FARMECELOR

Fapt de 99 de chipuri
Fapt de 99 de feluri
Fapt de lut, fapt de barbat
Fapt de muiere, fapt de baiat
Cu par, cu ou de pui
Cu urma de sfredel
Cu aruncare in vant
Fapt cu rac, cu talpa de soarece orb
Cu piele de sarpe, cu sange
Fapt cu tarana de cai
Fapt cu praf de tzatzana a usii
Cu piedica de la mort
Fapt din fantana parasita
Fapt din raspantii de drum
Fapt cu matura lepadata
Cu turta de grau si de pleava
Din 9 campuri
Fapt cu usturoi de la Sfantul Andrei
Fapt cu matraguna
Fapt cu hram de Sfantul Gheorghe
Fapt cu mana de om mort
Cu par de muiere
Cu culcus de iepure
Cu tarana de mormant
Fapt de paguba si de urat
De nebuneala si de despartire
Aruncat in fata casei, in dosul casei
Ia si faptul si strigarea
Si sa-l treci din vad in vad
Sa-l duci in munti, in pustii

Unde cainii nu latra.

Ghicit ºi

descântece

þigãneºti
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Mahalaua s-a mutat in centru. Zeci
de romi s-au batut cu jandarmii

Evacuare cu scandal in Centrul Vechi al
Capitalei. 27 de familii de romi sunt evacuate, azi
dimineata, din mai multe imobile din Sectorul 3,
informeaza Romania TV. Cladirile au fost
revendicate si castigate de proprietar, care vrea
acum sa le darame.

Sapte imobile de pe o strada din Centrul Vechi,
in care locuiesc 27 de familii, aproximativ 100 de
persoane, urmeaza a fi daramate. Cladirile au fost
castigate in instanta de proprietar.

Mai multe echipaje de jandarmi, politisti locali
si mascati de la Inspectoratul General de Politie s-
au deplasat la fata locului si incearca sa ii tina pe
locatari la distanta. Unele persoane care au fost
violente au fost deja retinute de oamenii legii.

Locuitorii acelor imobile spun ca actele
executorului judecatoresc sunt ilegale. Mai mult,
executorul a avut nevoie de protectia jandarmilor
pentru a putea intra in casa.

Oamenii sunt nemultumiti de aceasta decizie a
proprietarului. In imobile locuiesc familii de romi
care au cate 5, 6 copii.

Consideraþi de mulþi hoþi sau cerºetori, romii
sunt pentru Biserica Ortodoxã creºtini cã toþi
ceilalþi. De multã vreme, în cadrul Patriarhiei
Române se deruleazã programe pastoral-
misionare, social-filantropice ºi educaþionale cu
scopul integrãrii romilor în societate,
informeazã TRINITAS TV. Una dintre cele mai
importante realizãri în acest sens este numirea
unui preot de etnie romã în Bucureºti care sã se
ocupe strict de problemele acestora. Mai bine de
40 % dintre beneficiarii programelor de
asistenþã socialã ale Patriarhiei Române sunt
etnici romi. Patriarhia Românã încã de dupã
Revoluþie ºi-a manifestat în mod egal grija faþã
de toate persoanele aflate în nevoi. La un
moment dat, atunci când a fost necesar, am fãcut
parteneriat cu Ministerul Educaþiei ºi
Învãþãmântului ºi cu Organizaþia Internaþionalã
pentru Migraþie ºi ne-am implicat activ în tot
ceea ce înseamnã recuperarea familiilor de romi.
Adicã, pe de o parte, bãtrânii ºi urmaºii celor
care au fost deportaþi în timpul celui de-al doilea
rãzboi mondial, pe de altã parte, tinerii care nu
aveau acces sau nu aveau dezvoltatã apetenþa
pentru studiu. În acest sens putem reaminti cã
am avut atunci de lucru în 17 judeþe, programul
a costat peste 3 milioane de dolari ºi a fost unul
dintre programele pe care Organizaþia 

Avalanºã de indemnizaþii de handicap
într-o comunã: „Are boala copiilor,
cade jos, face spume, trebuie sã
arunci apã pe ea“

La Primãria comunei Rodna, din Bistriþa-Nãsãud,
lunar, cinci persoane se prezintã cu dosare care atestã
faptul cã suferã de o boalã psihicã. În total, sunt
înregistrate 104 dosare, dintre care, funcþionarii
primãriei estimeazã cã jumãtate aparþin unor persoane
fãrã nicio problemã de sãnãtate. În acest caz a intrat pe
fir inclusiv Poliþia, care a deschis o anchetã.Primãria
comunei Rodna înregistreazã lunar în jur de 5 dosare
pentru indemnizaþie de handicap. Din 2017 s-au adunat
104 astfel de dosare, iar funcþionarii comunei Rodna
bãnuiesc cã cel puþin jumãtate din acestea au fost
întocmite de persoane din comunitate care nu au nicio
problemã de sãnãtate.   Majoritatea vizeazã afecþiuni
psihice, precum retard ºi întârziere mentalã sau
schizofrenie. Potrivit edilului Valentin Grapini (PSD),
cei mai mulþi dintre beneficiarii acestor indemnizaþii,
care ajung pânã la 2.100 de lei, în cazul celor care
beneficiazã ºi de însoþitor, provin din comunitatea
romã. Numãrul dosarelor pentru indemnizaþii de
handicap a început sã „explodeze” dupã ce primarul
comunei a început sã taie ajutoarele sociale celor care
refuzau sã presteze munca în folosul comunitãþii
stabilitã prin lege.

Comuna Rodna este una
dintre cele mai mari din Bistriþa-
Nãsãud, declaratã de curând
staþiune de interes local. Potrivit
ultimului recensãmânt, aceasta
numãrã peste 5.500 de persoane,
dintre care aproximativ 7% sunt
de etnie romã.   Edilii locali se
plâng cã cei din comunitatea
romã le creeazã probleme mari,
încercând sã profite nemeritat
din ajutoare sociale sau de boalã.
Primarul Valentin Grapini (PSD)
spune cã a reuºit sã reducã
numãrul de dosare pentru ajutor
social de la 280 la 80. Asta dupã

ce unii au refuzat sã presteze
orele de muncã stabilite de
autoritãþile locale.   „Eu nu pot sã
refuz un dosar. Au fost 280 ºi
acum mai sunt 80. Vine omul cu
dosarul complet, îl primesc, îl
semnez, îl dau în platã, dar îl
trimit la lucru. Noi am stabilit
prin Consiliul Local munci
uºoare precum mãturat, curãþat
rigole, desfundat ºanþuri,
zugrãvit borduri sau pomi,
lucruri pe care le poate face ºi un
copil de clasa a V-a. Nu i-am pus
sã rãstoarne munþii niciodatã ºi
totuºi nu vin la muncã”.

Comuna unde „rãsar“ lunar cinci bolnavi psihic. Ce venituri încaseazã comunitatea romã cu
certificate de handicap suspecte

Biserica se implicã în proiectele
de integrare socialã a romilor

Trãim într-o lume complicatã, în
care viteza, banii ºi satisfacþia personalã
conteazã cel mai mult. De multe ori,
uitam sã fim buni cu cei din jur, sã
zâmbim, sã facem fapte altruiste, sã îi
încurajãm pe cei dragi ºi sã folosim
timpul în avantajul nostru, pentru a
deveni mai buni ºi mai toleranþi

Nu fã totul pentru bani. Unele
lucruri, cele mai importante, nu costa.
Dacã eºti cu adevãrat talentat, optimist
ºi ai încredere în ceea ce faci, vor veni
ºi banii. Nu fã din câºtigul material un
scop în viaþã.nvrãjbiþi de goana
cotidianã, de gândurile ºi grijile care ne
apasã umerii încovoiaþi, uitãm sã le mai
zâmbim celor dragi ºi sã le adresãm o
vorbã bunã...

Nu uita sã împarþi cu cei din jur
succesul. Este aproape imposibil sã nu
te fi ajutat cineva în carierã sau viaþa. 

Trebuie sã fim mai buni cu noi, sã
ne acordãm timp, sã gãsim modalitatea
de a crea o sincronizare între creier ºi

inimã sau între trup ºi suflet, pentru cã
bunãtatea înseamnã spiritualitate. Este
nevoie sã fim mai buni pentru a nu fi
doar purtãtori ai unei mãºti, ci oameni...
fiinþe raþionale, sensibile. Oamenii buni
pot sã înþeleagã de ce sunt uneori loviþi
sau de ce alþii nu îi pot iubi. Stresul
cotidian, grija pentru ziua de mâine,
goana dupã bani, ne determinã sã ne
cãlcãm principiile în picioare, sã sãrim
peste cei ºapte ani de acasã ºi chiar
peste simþãmintele care ne mai þin
sufletul în viaþã...

A fi OM devine pe zi ce trece o noþiune ce tinde sã
ajungã pe cale de dispariþie
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Jurnalistii italieni prezinta povestea
impresionanta a zeci de romi din Italia care
isi duc viata in mod cinstit, la Milano.

Romii plecati din Romania in speranta
unui trai mai bun, macar pentru copiii lor,
muncesc pe unde pot si isi cresc copiii.
Multe familii traiesc insa in conditii
inimaginabile. Dar chiar si in conditii de
saracie extrema, au ales sa nu fure, isi trimit
copiii la scoala si, spera...intr-un miracol,
potrivit Romania TV. 

Jurnalistii au identificat si alte cazuri de
tigani romani de isprava. Unul este cel al
doamnei Anna, o italianca care si-a pierdut
casa si fusese aruncata in strada pentru ca nu
mai avea bani. Familia de romi care o
cunostea si cu care fusese vecina a invitat-o
sa locuiasca la ei in casa. Femeia a fost foarte
surprinsa de gestul lor si s-a mutat la ei. “Da,
a fost data afara din casa pentru ca nu avea
bani, avea o pensie foarte mica. Nu a reusit
sa plateasca. Si i-am zis, stati linistita,
doamna Anna, veti sta cu noi!”, a  povestit
femeia de etnie roma.

Romi cinstiþi peste hotare: preferã
sã munceascã, nu sã fure

BERBEC – PUMNAL. Luna martie,
mai ales de la mijloc incolo, va fi una
destul de tensionata din punct de vedere
profesional. Nativii Berbec vor sta bine la
capitolul dragoste, ba chiar este posibila
oficializarea actualei relatii.

TAUR – COROANA. Pana pe 15
martie, Taurii din zodiacul tiganesc trebuie
sa traga tare. Vor avea multe lucruri de
facut. Vor fi tot timpul in priza pentru ca
sarcinile vor veni din toate partile. Sfarsitul
lunii va fi unul mai relaxat.

GEMENI – SFESNIC. Pentru nativii
zodiei Sfesnic lucrurile nu stau tocmai roz
din punct de vedere amoros. Trebuie sa fie
foarte atenti mai ales la zilele de 20 si 23
martie.

RAC – ROATA. Nativii Rac din
zodiacul tiganesc vor fi pusi in fata unor
provocari uriase. Anumite persoane
incearca sa le destabilizeze relatiile. Racii
vor fi nevoiti sa dea dovada de multa
maturitate luna asta.

LEU – STEA. In sfarsit rasare Soarele
si pe strada Leilor. Din 16 martie apar o
serie de surprize placute din punct de
vedere financiar.

FECIOARA – CLOPOT. Este o luna
plina de schimbari pentru Fecioare. Acesti
nativi vor fi provocati sa faca fata unor
situatii complicate la fiecare pas. Vor trece
cu brio de obstacole.

BALANTA – MONEDA. Balantele se
vor lovi de o serie de situatii neprevazute.
Au parte de multe lovituri de la viata, insa
totul va fi in avantajul lor. Vor avea multe
de invatat la inceputul acestei primaveri.

SCORPION – CUTIT. Nativii zodiei
Scorpion care sunt implicati intr-o relatie
trebuie sa dea dovada de multa intelegere
in relatiile lor de prietenie.

SAGETATOR – TOPOR. In luna
martie va curge lapte si miere pentru
nativii Sagetator. Nimeni nu le va putea sta
in cale in realizarea proiectelor care ii
incanta atat de mult.

CAPRICORN – POTCOAVA. Din
punct de vedere amoros, lucrurile vor fi
ceva mai confuze mai ales din 15 martie
incolo. Totul capata sens spre finalul lunii.

VARSATOR – CUPA. Varsatorii vor
avea o luna buna in linii mari, insa vor
avea de luat cateva decizii importante
pentru sufletul lor.

PESTI – CAPELA. Nativii zodiei
Pesti vor avea ceva norisori deasupra
sectorului amoros. Trebuie sa fie pregatiti
oricand pentru o mica furtuna.

HHOORROOSSCCOOPP    ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC

În anul 1942, peste 25.000
de romi au fost deportaþi în
Transnistria în urma hotãrârii
Guvernului Antonescu. Printre
aceºtia trebuia sã se afle ºi Ilie
Dincã, un fierar þigan din
Craiova. În apãrarea sa au
intervenit mai mulþi locuitori din
Craiova ºi localitãþile
învecinate, care i-au trimis
mareºalului Ion Antonescu o
scrisoare.

În scrisoarea trimisã lui
Antonescu se aratã cã fierarul
Ilie Dincã era un meseriaº foarte
bun ºi cã de soarta lui depindeau
foarte mulþi localnici care se
ocupau fie cu transportul
pietriºului sau nisipului sau
chiar agricultorii, care mergeau

la el pentru repararea uneltelor.
EXCELENÞÃ DOMNULE
MAREªAL, DOMNULE
CONDUCÃTOR AL
STATULUI ROMÂN,
Subsemnaþii locuitori, români,
domiciliaþi în comuna Balta
Verde, satul Popoveni ºi din alte
comune ºi municipiul Craiova,
jud. Dolj. Cu profund respect ºi
cu capul plecat, venind înaintea
Domniei Voastre ºi face
urmãtoarea plângere: Suntem
muncitori manuali de pãmânt,
agricultori, cãrãuºi, chirigii de
nisip ºi piatrã ce transportãm din
prundul râului Jiu în oraºul
Craiova, la diferite construcþii ºi
la regimentele din Garnizoana
Craiova.

Pe lista romilor celebri se aflã
Joaquin Cortes, cel mai cunoscut
dansator de flamenco din lume, actorii
Rita Hayworth, Yul Brynner, Michael
Caine, Charlie Chaplin, fotbalistul
Micael Ballack, un domnitor român,
un laureat al premiului Nobel pentru
medicinã ºi un preºedinte al Braziliei.
Dincolo de prejudecãþi se aflã
povestea unui popor vechi ºi
persecutat, prezent pe fiecare
continent ºi numãrând 16 milioane de

persoane. Unul dintre ei, italianul
Santino Spinelli, a scris o carte pe
acesastã temã, relateazã marþi La
Repubblica. Ce uneºte un laureat al
Premiului Nobel, un domnitor, un
preºedinte ºi un beatificat? ªi ce
legãturã existã între actori cunoscuþi
ca Michael Caine, Bob Hoskins, Yul
Brynner ºi Rita Hayworth? Toþi
aparþin populaþiei romanes, la fel ca
marele Chaplin sau fotbalistul german
Michael Ballack. 

E bine de ºtiut cã existã hackeri
care nu pot fi cumpãraþi ºi care îi
ajutã activ pe dizidenþi sã se
protejeze de guvernele þãrilor lor.

În sala pentru mic-dejun la
Forumul Libertãþii din Oslo, lui Ali
Abdulemam i se face cunoºtinþã cu
Chen Guangcheng. În lumea
celebritãþilor, e ca ºi cum Tom
Cruise ar da mâna cu Leo diCaprio la
premiile Oscar. Abdulemam (un
blogger aflat în exil) ºi Guangcheng
(un avocat aflat în exil) sunt doi
dintre cei mai faimoºi dizidenþi
refugiaþi din regimuri dictatoriale –
din Bahrain ºi, respectiv, China.
Dizidentul sirian Ali Ferzat –
caricaturist ºi satirist exilat – trece ºi
el prin zonã. Atmosfera seamãnã
puþin cu cea de la festivalul Comic-
Con, doar cã eroii sunt adevãraþi ºi
din pãcate, majoritatea n-au reuºit
încã sã învingã personajul negativ. În
schimb, au fost torturaþi, închiºi ºi
obligaþi sã fugã din þarã ca sã-ºi
salveze viaþa.

E de înþeles cã Abdulemam nu
vrea sã dezvãluie prea multe despre
perioada în care a stat ascuns.
Trebuie sã-i protejeze pe cei care l-
au ajutat ºi pe soþia ºi copilul lui care

sunt încã în Bahrain (deºi sperãm cã
vor fi scoºi din þarã în condiþii de
siguranþã cât de curând). Ali mi-a
spus cã vrea sã reprezinte vocea
tinerilor din Bahrain, dintre care
mulþi aparþin miºcãrii 14 februarie,
un colectiv care recurge tot mai des
la violenþã, din frustrare cã þara lor
nu progreseazã spre democraþie.
Deºi e bucuros cã e liber, Ali a
trebuit sã plãteascã libertatea prin
exil. L-am întrebat cum a fost sã se
ascundã timp de doi ani.

Germanii au depãºit
mãsura: „Dacã sunteþi
sãraci, plecaþi din þara
noastrã”

În Germania Angelei Merkel bântuie
circulare cu un totul alt ton. Iar
destinatarii nu sunt doar refugiaþii
rãzboaielor africane, ci ºi cetãþenii
europeni. În scrisorile oficiale primite în
ultimele sãptãmâni, se aduce la cunoºtinþa
cetãþenilor comunitari cã „au libertatea de
sejur pe teritoriul federal dacã dispun de
protecþie sanitarã ºi de mijloace de
subzistenþã suficiente”. Destinatarii, dacã
se aflã în situaþia respectivã, sunt rugaþi
sã-ºi gãseascã rapid un loc de muncã, sau
sã-ºi facã bagajele ºi sã plece în þãrile de
origine. Timp-limitã, 15 zile. Altfel se va
aplica abschiebung (deportarea).Mi-au
comunicat cã am 15 zile termen - având în
vedere cã abia puteam avea grijã de mine
însãmi - sã-mi gãsesc de lucru, altfel m-ar
fi expulzat ºi chiar mi-ar fi plãtit cãlãtoria
mie ºi copiilor dacã nu mi-aº fi putut
permite’’, spune o tânãrã italiancã.

Cum au încercat doljenii sã-l salveze de
deportare pe þiganul fierar Ilie Dincã

Am stat de vorbã cu eroii drepturilor omului la
Forumul Libertãþii din Oslo

Romi celebri: un domnitor român, un laureat al
Nobelului ºi un preºedinte al Braziliei



Tocana þigãneascã de pui

Pentru 4 porþii de tocanã þigãneascã de pui
avem nevoie de urmãtoarele ingrediente:

1 pui mare de peste 1,5 kg
2 kg de ardei galben
1-2 ardei iuþi
1 kg de roºii
750 g de ceapã
2 linguri de boia dulce
3 linguri de unturã de casã
sare

Puiul îl tãiem în bucãþi de cam 5-6 cm, astfel încât
sã îl folosim pe tot. Bucãþile de pui le sãrãm. Topim
într-un ceaun sau oalã mare untura ºi ceapa tocatã.
Gãtim pânã când ceapa s-a înmuiat dupã care
adãugãm bucãþile de pui ºi fierbem pânã ce carnea s-
a fãcut pe jumãtate.  Adãugãm roºiile ºi ardeii tocaþi.
Din acest moment nu mai avem voie sã amestecãm
cu lingura ci doar sã scuturãm oala. Adãugãm boiaua
ºi þinem pe foc pânã ce totul s-a fiert bine.

În mod normal se serveºte cu pâine de casã însa
merge ºi cu piure de cartofi.

Sã halim bine
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Cu toate acestea, sistemul de
învãþãmânt e considerat în România cam
singura ºansã de ascensiune socialã, în
condiþiile în care celelalte beneficii
sociale nu par a avea un impact major
asupra reducerii sãrãciei. Nici salariaþii nu
stau prea bine, mai mult de o treime, 1,8
milioane de persoane din România
lucreazã pe salariul minim[2], acesta fiind
prea mic pentru a putea sã îþi asiguri ceva
mai mult decât supravieþuirea, adicã un
standard de viaþã decent. Rezultatele
sistemului de învãþãmânt sunt însã departe
de a fi satisfãcãtoare din punctul de
vedere al facilitãrii accesului
absolvenþilor la locuri de muncã decente
într-o þarã cu o puternicã inegalitate a
veniturilor, aºa cum este România. Asta
pentru cã foarte multe persoane care ies
din învãþãmânt au acces extrem de limitat
la un loc de muncã decent. Iatã câteva
dintre datele care mã fac sã afirm acest
lucru[3]:  Existã o lipsã a competenþelor
de bazã în rândul absolvenþilor:
aproximativ 4 din 10 elevi de 15 ani au
rezultate sub nivelul 2 la PISA – citire,
ºtiinþe, matematicã (media UE e de
aproximativ 20%). Sub nivelul 2 e
considerat echivalentul analfabetismului
funcþional, iar aici vorbim doar de elevii

de 15 ani, fãrã a-i lua în considerare pe cei
care au abandonat ºcoala înainte de a
împlini 15 ani. În general, statutul
socioeconomic al pãrinþilor are un rol
major: aproape 60% dintre cei cu un statut
socioeconomic scãzut nu au competenþe
de bazã. Aºadar, inegalitãþile sunt mari:

lipsa competenþelor de bazã e de 3 ori mai
probabilã la ultimii 25% comparativ cu
primii 25% (împãrþirea e dupã statutul
socioeconomic al pãrinþilor). Rezilienþa e
ºi ea scãzutã: doar 11% dintre elevii
dezavantajaþi se aflã în primii 30% din
punctul de vedere al rezultatelor la teste.
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FUNDAÞIA BOBY NEO DROM

Drumul principal din comuna
Mihãileºti, judeþul Buzãu, trece pe
lângã ºcoalã. La prima vedere pare o
ºcoalã ca oricare alta. Pentru o
instituþie din mediul rural poþi spune
cã aratã chiar bine, proaspãt zugrãvitã
ºi cu geamuri termopan. Cum intri
însã în clãdire îþi dai seama cã nu e o
ºcoalã oarecare.

Iatã de ce:Cum a fost posibil acest
lucru? ”Am încercat sã facem
activitãþi care sã-i atragã pe copii ºi sã
vadã cã ºcoala nu este un bau-bau, ci
este un loc frumos, un loc prietenos,
un loc în care ei se simt bine, se simt
ca acasã, în care îºi pot face prieteni, în

care nu se plictisesc, în care îºi pot
face temele pentru a doua zi”, a spus
Mircea Baciu, directorul ªcolii
Generale din Comuna Mihãileºti,
judeþul Buzãu. 

Activitãþile cu care au fost atraºi
copiii sunt legate de ce le place lor sã
facã cel mai mult: sã cânte ºi sã
danseze. În acest fel, ºcoala e o
bucurie. ªcoala din Mihãileºti are un
taraf care cântã muzicã popularã
românescã. Denumirea de Taraf din
Mãrgineanu vine de la numele
localitãþii Mãrgineanu, aflatã în
apropiere de Mihãileºti, de unde
provin cei mai mulþi dintre elevi.

ªcolile în care elevii romi stau în
ultimele bãnci riscã amenzi
pentru segregare

Un caz de segregare ºcolarã s-a petrecut în
comuna Petru Rareº, a anunþat secretarul de stat Ilie
Dincã de la Consiliul Naþional de Combatere a
Discriminãrii. În timpul unei ºedinþe a Grupului
mixt pentru romi oficialului i s-a adus la cunoºtinþã
cã acolo, mai mulþi copii de etnie romã din Poienile
Reteagului, aduºi la ºcoala din centrul comunei, nu
ar fi fost integraþi corect în colectivitate.

S-a întâmplat la începutul anului ºcolar, când
copiii din patru localitãþi diferite au fost aduºi la
ºcoala din centrul comunei.

„Era clasa I-IV de la Petru Rareº ºi clasa I-IV de
la Poienile Reteagului, elevi care nu mai continuau
acolo ºi au venit din clasa a V-a la Petru Rareº. Fiind
clasã de I-IV care continua clasa a V-a la Petru
Rareº, în prima fazã s-a luat hotãrârea sã continue
clasa unu ºi clasa doi care venea de la Poieni. Acolo
a fost nemulþumirea ºi, pânã la urmã s-au comasat
cele douã clase”, a explicat subprefectul.

ªcoala unde profesorii n-au mai aºteptat ajutor de la alþii

micute, ste 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
jucal – caine

Dicþionar româno-rrom

Sistemul de învãþãmânt din România -
un eºec pentru elevii sãraci
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.Siguranþã ºi încredere – siguranþa cã
legea e doar pentru proºti ºi încrederea
cã nici mãcar poliþiºtii nu o mai iau în
serios Acest politist Dobromir.N a fost
cel mai prost elev din clasele primare
cum a declarat un coleg de clasa. apoi
prin anul 1996 de cand l-am cunoscut eu
a venit sa se angajeze la TV Valcea 1 pe
post de cameraman insotit de mama lui
care avea stele ascunse un om bun ºi
influient in oras si la Francu o femeie de
onoare ºi angajat fiu ca . lucrator la TV
Valcea 1 când afost vorba sã punã mâna
pe un post bine plãtit la TV dar a luat
teapa FRANCU era zgarcit si te platea
putin sau deloc lucrai mai mult voluntar

sau de placere 
Cariera i s-a scofâlcit brusc, dupã un

incident penibil a cosiderat camera de
luat vederi ca pe un apart foto ºi a fost
dat afara de conducere ca era cam prostut
ºi culmea prostiei sa angajat la politie.

Soþii þigãnci ºi românce

Nu stiu cate doamne tiganci  sau romance   inca
din luna de miere si-au lipit cu un amestec de
pamant si balega de cal, prima casa sau au varuit-o
cu turcoaz. Nu stiu cate doamne  tiganci  sau
romance si-au petrecut primii 10 ani de femeie
casatorita intr-o casa mica cu o bucatarie
improvizata intr-un fost cosar si nici nu stiu cate
dintre ele si-au mai facut o camera in paianta cu
ziduri din nuiele si pamant amestecat cu paie,
amestec jucat in picioare mai mult de ele.stil  rome
Nu stiu cate doamne  tiganci  sau romance  au cules
fasolea si porumbul de pe pamantul pe care l-au
sapat vreme de 10 ani. Nu stiu cate doamne  tiganci
sau romance  si-au ingrijit soacra ca pe propria
mama. Nu stiu cate doamne profesoare au spalat
sticle si borcane pentru a mai face rost de cativa lei
cate isi mai ajuta sotul sa se incalte.

I se spune Mirositorul de catre colegii rautaciosi
dintr-o institutie publica de prim rang din municipiul
Ramnicu Valcea, dar omul nostru este extrem de
talentat, chiar daca este certat cu sapunul de ani de zile.
Cand se apropie functionarul cu pricina – il precede
mirosul, dar nu este nicio problema, atata timp cat
acesta isi face treaba cu succes, dovezile fiind evidente
in ceea ce priveste… imaginea institutiei. Chiar daca,
din cand in cand, mai face si cate-o gafa micuta!

Primim semnale ca Andra Bica va ramane si dupa
luna martie – inspector sef al Inspectoratului Scolar
Valcea. La nivelul conducerii Ministerului Educatiei
Nationale s-a ajuns la aceasta concluzie… inteleapta.

Un politician valcean are probleme grave la
mansarda! La ceas de seara il apuca somnambulia si
pune mana pe telefon pentru a transmite mesaje de
neinteles, care denota o boala psihica grava sau poate…
Bachus isi baga coada pe tastatura. Dimineata isi revine
si nu mai recunoaste nimic. Mare ti-e gradina, Doamne!

În aceste momente, cei „mai bãtuþi de soartã” sunt
vânzãtorii de mãrþiºoare din Râmnicu Vâlcea (ºi de
oriunde), care sunt nevoiþi sã îndure geruri ºi
temperaturi scãzute, acum la acest sfârºit de februarie.
Oamenii stau afarã zi de zi, de dimineaþa pânã seara,
suportând cu greu frigul, ºi, de aceea, probabil cã
primãria nu mai trebuia sã le perceapã taxe, raportat la
profiturile mici pe care le obþin într-o perioadã de
numai douã sãptãmâni!

Vrãjeli...
adevãrate!

NU PUTEM
CONTA PE EI -

ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII Tiron TâmplãrescuTiberiu CosteaFlorin Epure Grigore Ceauºescu Nicu Constantin
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Câte pliuri crezi cã are fusta unei þigãnci?
Ce reprezintã fiecare culoare din hainele
romilor ºi cum au apãrut brandurile
þigãneºti „Mãr muºcat” sau „Chanel”

V-aþi întrebat vreodatã de ce poartã femeile rome
haine atât de colorate ºi ce semnificã ele? Sau câte
pliseuri au fustele lor, cât material intrã, cât costã o
astfel de fustã ºi cine ºtie sã le croiascã? De exemplu,
în lumea femeilor rome din neamul Gaborilor,
semnalul în modã se dã la Simona din Arad! Romii pot
fi grupaþi dupã aºezarea geograficã sau ocupaþie sau
neam, ne explicã Moca Rudolf, actor, regizor ºi
preºedintele Asociaþiei Romo Sapiens, din Târgu
Mureº. Astfel, ei pot fi: regãþeni, moldoveni, ardeleni,
olteni etc. „Sau dacã avem în vedere criteriul lingvistic
pot fi: vãtraºi, de mãtase, cãldãrari, ursari, spoitori,
carpatici ….. plus dialectele ºi regionalismele locale”,
spune Rudolf Moca. Dacã ne gândim la neamuri
acestea sunt de ordinul zecilor, de la Aurari, Ciurari la
Zlãtari ºi Rudari! „În total sunt 41 de neamuri”, mai
spune preºedintele Asociaþiei Romo Sapiens. Opoziþia
pur- impur ºi cum se traduce în purtatul hainelor
„Romanipen – arhetip al identitãþii culturale a romilor,
este o întreagã filozofie de viaþã care se bazeazã pe
opoziþia ,,Pur – Impur” ( Uzo – Maxrime)”, explicã
Rudy Moca.

Educaþie superioarã pentru minoritãþi: Romii nu îºi
ocupã locurile speciale

Douã universitãþi de stat din
Cluj-Napoca alocã locuri
speciale pentru romi, ca o
soluþie pentru ca membrii etniei
sã urmeze o instituþie de
învãþãmânt superior, dar acestea
rãmân neocupate. La UBB etnia
are 60 de locuri speciale, dar s-
au ocupat doar 15.Reprezentanþii Universitãþii „Babeº-Bolyai” (UBB)
au declarat corespondentului MEDIAFAX cã pentru anul universitar
2018/ 2019 au fost alocate 60 de locuri speciale pentru romi din care s-
au ocupat doar 15.

Trebuie sã mã vezi întâi ca pe un om

Cerasela Bãnicã este
coordonatorul unui fond
internaþional pentru
minoritatea romã. Nu e ceea
ce ºi-a dorit când era micã. ªi-
a dorit atunci sã fie fotbalistã.
Acesta a fost primul ei vis. A
jucat fotbal pânã la 14 ani,
când s-a îndrãgostit ºi a aflat cã bãieþii nu sunt doar parteneri de fotbal.
Apoi ºi-a dorit sã fie profesor de istorie. Al treilea vis al Ceraselei a fost
sã devinã profesor de matematicã. ªi pentru cã iubea matematica s-a
gândit cã nici sã fii arhitect nu e un vis de lepãdat. Ultimul ei vis a fost
sã fie regizor. A dat însã la drept cu gândul sã devinã procuror.

Cerasela e genul de persoanã pe care e foarte greu sã nu o remarci
atunci când intrã într-o încãpere. E directã, curioasã, vorbãreaþã. Atunci
când vorbeºte de familia ei vocea-i devine caldã ºi uneori ochii i se
umplu de lacrimi. Când vorbeºte de pericolul segregãrii în educaþie în
vocea ei se simte revolta. Cerasela este cea datoritã cãreia avem singura
evaluare a acestui fenomen al segregãrii la nivel de cinci judeþe, o
evaluare care a dus în 2016 la un al doilea Ordin de Ministru în ceea ce
priveºte segregarea în ºcolile din România.

DEZROBIREA ROMILOR, LA VÂLCEA LA
BIBLIOTECA, ARHIEPISCOPIA  VALCEA 

Singurul magazin de haine tiganesti din
Europa este la Arad

Fuste viu colorate, lungi, crete si voluminoase, din zeci de
metri de material si cu sute de pliseuri sunt realizate manual la
singurul magazin din Europa de costume tiganesti deschis la Arad
de doi soti care au comenzi de pe tot continentul. Pentru o mireasa
se comanda cel putin zece tinute.

Sotii Damian, care sunt romani, locuiesc in cartierul aradean
Bujac, unde traiesc si foarte multi romi, asa ca de-a lungul anilor
ei au inceput sa le cunoasca foarte bine traditiile, devenind
fascinati de tinutele pline de culoare ale femeilor, mai ales ale
celor din neamul gaborilor.

PROSTUL CLASEI S-A FÃCUT (MILIÞIAN) POLIÞIST



Personalitãþi rome din spaþiul geografic românesc

Dupã cum se ºtie, de-a lungul vremii , au activat în contextul românesc, o serie de
personalitãþi ale vieþii istorice, sociale, ºtiinþifice, culturale ºi artistice din rândul
romilor, ca de pildã: domnitorul ªtefan Rãzvan, cãrturarii Ion Budai Deleanu, Petru
Maior , Anton Pann , dr. Victor Babeº , scriitorul Gheorghe Lãzuricã-Lãzureanu ,
actorul ªtefan Bãnicã , violoniºtii Grigoraº Dinicu , Ion Voicu, ªtefan Ruha , vestiþi
lãutari ºi instrumentiºti, ca Barbu Lãutaru [Vasile Barbu], Petre Creþul Solcan,
Cristache Ciolac, George Boulanger [Vasile Pantazi], Sava Pãdureanu, Angheluº


