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Un tânãr þigan a
determinat o
comunitate întreagã
sã facã curãþenie
generalã
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Preotul iubit
de romi

EDITORIAL

M

CÂND ÞIGANUL VA FI
RESPECTAT ÎN ROMÂNIA

i-a lansat azi o provocare: sã
argumentez de ce cred cã romii sunt
discriminaþi în România ºi cã existã
o culturã a rasismului în þara noastrã. Sigur cã
pe tema asta se pot scrie sau s-au scris volume
întregi, dar o sã încerc sã fac o idee cât mai
accesibilã pentru toatã lumea care este
interesatã de subiect. Fiecare greºealã pe care
o va face un rom va fi folositã împotriva lui
(deh, þigan, ce sã te aºtepþi?), fiecare succes va
fi un succes al majoritarilor care “l-au ajutat ºi
i-au dat o ºansã”. Dacã este bãrbat, femeile îºi
vor trage geanta ceva mai aproape când se
urcã în autobuz. Dacã este femeie, bãrbaþii vor
simþi nevoia sã o gratuleze cu câteva epitete
suplimentare faþã de suratele ei românce. În
cel mai bun caz, se va spune despre el sau ea
cã “este þigan(cã), dar sã ºtii cã e de
treabã/paºnic(ã) /curat(ã)”.
radul de pigmentare al tenului sãu este
invers proporþional cu ºansele de a fi
angajat undeva sau de a avea acces
într-un bar care “îºi rezervã dreptul de a-ºi

G

PUTEM
CONTA PE EI ROMÂNII
(GAGIII)
SÃPTÃMÂNII

selecta clientela”. Va fi privit mereu cu
suspiciune ºi va trebui sã facã eforturi mari
pentru a demonstra cã nu este unul dintre
infractorii promovaþi atât de des de mass
media, cã nu este analfabet, cã nu se teme de
sãpun, cã nu ascultã doar manele. Încã de
foarte mici, copiii majoritarilor învaþã cã dacã
nu sunt cuminþi “vor fi daþi la þigani” sau cã
dacã nu au grijã va “veni þiganul sã-i fure”. De
asemenea, sunt instruiþi sã nu se joace cu
þiganii. Orice manifestare de prost gust este
descrisã ca fiind “o þigãnie”. Revenind la
educaþia în spiritul rasismului, nu putem sã nu
discutãm despre mass-media, care este un
vehicul puternic de transmitere a
stereotipurilor despre etnia romã. Orice
infracþiune sãvârºitã de un etnic rom este
relatatã cu precizarea obligatorie a etniei.
Acestora le spun cã existã ºi rasism care e o
consecinþã a tuturor lucrurilor despre care am
povestit pânã acum.

Achim Bãluþã

Alexandru Diamant

Antoanela Vasilescu
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Un puºti din Botoºani,
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adunat trei kilograme
de medalii
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Verde, sunt
„Paºtile
þiganilor”
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care-þi aratã
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Pe scurt
Oraºul tãu / Timiºoara Cine a fost
Tamaº Schiffbeck, procurorul DNA care
s-a sinucis aruncându-se din biroul sãu
de la DNA Timiºoara

Fost ºef al DNA Timiºoara pânã în anul 2015,
Tamaº Shiffbeck (49 de ani) a rãmas procuror în
cadrul DNA Timiºoara pânã vineri dimineaþa, când a
murit dupã ce s-a aruncat în gol de la geamul biroului
sãu aflat la etajul ºase al clãdirii în care funcþioneazã
DNA Timiºoara. Shiffbeck ºi-a început activitatea la
Parchetul Judecãtoriei Timiºoara, ajungând ulterior
prim-procuror al Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Timiºoara. De la PJ Timiºoara, Tamaº Shiffbeck a
ajuns la Parchetul Tribunalului Timiº, unde a fost ºef
al Secþiei de Urmãrire Penalã. De la PT Timiº,
procurorul a avansat la Parchetul Curþii de Apel
Timiºoara, unde a ocupat funcþia de procuror –
inspector. Ulterior, Shiffbeck a ajuns la DIICOT, de
unde a fost transferat la DNA, unde a ocupat timp de
mai mulþi ani funcþia de ºef al Serviciului Teritorial
Timiºoara. În calitate de procuror, Shiffbeck a
participat la mai multe anchete, una dintre ele,
realizatã în colaborare cu autoritãþile germane vizând
clanurile de romi din Timiºoara. Numele lui Tamaº
Shiffbeck apare ºi în dosarul instrumentat de structura
centralã a DNA care vizeazã vânzarea ilegalã a mai
multor locuinþe din Timiºoara cãtre „persoane
influente” din Timiºoara.

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

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. Atunci, beneficiarii de
ajutor social au gãsit o altã soluþie de a-ºi asigura un
venit stabil ºi de lungã duratã: boala psihicã.
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Un tânãr þigan a determinat o
comunitate întreagã sã facã curãþenie
generalã
Imagini impresionante în Tãºnad,
acolo unde un tânãr de etnie rromã a
reuºit sã determine o întreagã
comunitate sã iasã ºi sã facã curãþenie în
cartierul þigãnesc din oraº. Tomi Danko,
în vârstã de 32 de ani, plecat de mai
mulþi ani peste hotare, a revenit cu o
mentalitate occidentalã ºi a adus o
schimbare.
Tomi Danko este iniþiatorul unei
acþiuni masive de igienizare a cartierului
de rromi din oraºul Tãºnad. A plecat
încã din anul 2008 în capitala Angliei –
Londra. Tomi ºi-a fãcut un rost în viaþã,
iar acum are o soþie ºi o fetiþã de zece
ani, care este la ºcoalã în Londra.
Viaþa lui Tomi nu a fost uºoarã. A
muncit în Slovacia – 5 ani, Germania –
2 ani, Olanda – 4 luni, ºi apoi în Anglia.
Peste tot a învãþat cât de importantã este
disciplina ºi mediul în care trãieºti. Tomi
a înþeles cã schimbarea unei comunitãþi
porneºte din interiorul ei. De la cum
trãieºte, la cum pãstreazã curãþenia.

Aruncarea cu jignirea

Ar fi trebuit sa ma obisnuiesc pana acum cu prostii,
dar n-am reusit, imi cer scuze. M-am opintit sa inteleg
cum functioneaza creierii unora, iar in cele din urma, ca
sa nu fac pacate, am zis ca nu e vina lor, ca poate asa au
fost croiti, din nastere, deci n-ai ce sa le pretinzi in
materie de glagorie.Meseria mea de jurnalist sa scriu
mult online, acolo unde oricine are puls poate sa
comenteze ce-i trece prin tartacuta. Se pare ca, in ciuda
retardului, multi nimeresc tastele. Sigur, nu toti gasesc
spatiile, dar gasesc literele, din pacate. Alfabetizarea cu
forta are efecte adverse.Am parte de comentarii de toate
culorile, normal. Nici n-am pretentia sa ma aprobe toata
lumea, ar fi absurd. In ultima vreme, insa, nu cei care
ma injura de mama sunt cei mai enervanti, zice ca n-au
auzit in viata lor de tropi, de exagerari strict stilistice. Nor fi auzit, mai zici si-asa, fiindca la cati iau bacul azi,
ma mir ca au auzit si de litera ”h”.Am scris odata ca toti
doctorii sant inginfati . Au sarit nu stiu cati comentatori
de cur in sus ca de unde stiu eu, am vorbit cu toti
doctorii de pe planeta? Altadata, am povestit ce-am patit
intr-un Spital de stat, iar niste aparatori ai sistemului
m-au scuipat in scris si-au zis ca ”generalizez”, desi eu
povesteam un caz particular, cu concluziile de rigoare,
desigur.libertatea cuvantului si opiniei, cred ca se
inecau cu propria saliva, de nervi.Mai am o categorie
amuzanta in viata mea. Eu spun adesea, prin articole
”am avut un iubite care…”. Daca as fi avut cate-un
dolar pentru fiecare tampit care a comentat ”dar cate
iubite romncute ai avut tu, draga Diamant , nu-s cam
multe si Faptul ca nu le dau numele fostelor mele
iubite ii face pe multi sa creada ca m-am culcat cu un
sfert de continen

Mã consolez la gândul cã v-am lãsat fãrã replicã

Azi, m-am reintalnit cu un draga
prieten din copilarie care nu mia zis
niciodata tigane si înpartea senvisul
cu mine ca proveneam din 12 frati
copii multi si cam toti eram in scoala
Cîinenii . In asemenea imprejurari,
indiferent cat te-ai opinti sa vorbesti
despre chestiuni arzatoare la ordinea
zilei, ajungi sa trancanesti numai
despre trecut. Mi-a facut o placere
pentru care ma simt pe undeva
vinovat, abia astept sa recidivam, ma
bucur imens ca ne-am regasit
.Dincolo de asta, meditez acum asupra
unor lucruri. Din vorba-n vorba si din
lacrima-n zambet, am aflat ca:
Una dintre premiantele clasei, din
scoala generala, a ajuns o blazata, a
divortat de doua ori si-a incercat de
trei ori sa se sinucida.
– Unul dintre campionii la
atletism din generatia noastra are
acum 140 de kile si se gandeste serios
sa-si faca o operatie de micsorare a
stomacului, insa i-e frica de anestezie.
Unul dintre istetii aproape

misogini ai promotiei s-a insurat cu o
cretina superficiala care-l tine sub,
nu-i asa, papuc.
Una dintre cele mai urate colege
din generala e maritata cu un baiat
bun, pe care l-a cunoscut in clasa a
opta si de care nu s-a mai despartit
niciodata. El e la fel de urat, ca un
medicament. Au impreuna trei copii
frumosi foc, culmea.
Unul dintre cei mai buni elevi la
matematica – un geniu, as fi zis eu –
e consilier pe la o primarie de
provincie.
Cea mai frumoasa si curtata fata
din promotie, pe care o invidiam toate
pana la lesin, a avut un destin
sentimental groaznic, n-a luat-o
nimeni de nevasta, a suferit ca o
condamnata si acum traieste cu
antidepresive si mult (dramatic de
mult) alcool.
Unul dintre profesorii nostri de
stiinte exacte s-a apucat de baut dupa
ce-a iesit la pensie si acum are ciroza
in ultimul stadiu.
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Cercetãtoarea romã de la Harvard
care se luptã cu rasismul ºi
prejudecãþile din România
 „Pãrinþii mei au depus mult efort
sã nu dea vreun motiv celorlalþi
copii sã mã strige «þiganca»”

În Republica Moldova se vorbeºte cu jumãtate de
gurã despre genocidul suportat de romi (Ion Duminicã).
În 1942, în timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, au fost deportaþi în stepele Bugului peste 25 de
mii de romi de pe întreg teritoriul României, inclusiv din
ceea ce se numea pe atunci Basarabia. Tragedia lor a fost
trecutã multã vreme sub tãcere, pe ambele maluri ale
Prutului. La o rarã dezbatere organizatã pe acest subiect
la Chiºinãu a participat astãzi corespondenta noastrã.
Octogenarul Alexandru Rãducanu era de-o ºchioapã
când a fost forþat, alãturi de pãrinþi ºi cei ºapte fraþi ai sãi,
sã lase casã, masã ºi sã plece undeva spre Bug. Nu prea
înþelegeau ce li se întâmplã pentru cã nu ºtiau carte, deci
nu citeau ziarele timpului. Abia când s-audin
Transnistria, creat pe ruinele unei crescãtorii de porci, au
înþeles cã viaþa le este în pericol. Nu uitã nicio zi calvarul
prin care a trecut, explicã bãtrânul, ducând degetul
arãtãtor la creºtet:

Viziunea unui primar rom din Franþa.
Cum vrea sã schimbe soarta
comunitãþii sale

Satul Berriac, Carcassonne, din sudul Franþei,
adãposteºte la marginile sale, într-o zonã numitã „Lãcaºul
speranþei” (Cite d’esperance) o comunitate de 300 de
nomazi , gitanes sau gens de voyages, dupã cum îi descriu
francezii. În marea lor majoritate originari din nordul
Spaniei, aceºti þigani ce locuiesc în Franþa de generaþii
întregi vorbesc între ei catalana. Nomazii din nordul
Franþei proveniþi din Germania ºi Estul Europei sunt
descriºi diferit ca „romi.” Berriac are puþin peste 1.100
de locuitori ºi se distinge prin faptul cã are un primar
„þigan”. În Franþa locuiesc aproape jumãtate de milion de
gens de voyages.
Michel Soules, un bibliotecar ºi
consilier local, a fost primar interimar înainte sã
primeascã un mandat complet cu 70% din voturi.
Comunitatea de romi nu l-a susþinut, în condiþiile în care
îºi fãcuse cunoscutã intenþia de demola Lãcaºul Speranþei
ºi de a-i reloca pe rezidenþii sãi într-o zonã mai aproape de
sat. Noile locuinþe se aflã în construcþie, nomazii urmând
sã fie mutaþi anul urmãtor, potrivit BBC.

„Me sem Rom” (eu sunt rom) este o
rubricã ce conþine mai multe episoade cu
poveºtile unor romi care au reuºit în viaþã în
ciuda discriminãrii ºi a nepãsãrii statului
român. VICE vrea sã-i arate pe cei care n-au
uitat de unde au plecat ºi astãzi fac tot pot
pentru a-ºi ajuta comunitãþile defavorizate în
care au crescut.
Magda Matache ºi-a petrecut cea mai
mare parte din viaþã în România, suficient
cât sã simtã discriminarea la ºcoalã ºi în
traiul de zi cu zi, dar ºi sã traseze
descendenþa familiei ei pânã la sclavia
romilor. În România anilor ’90, Magda a fost
apropiatã de naºterea miºcãrii civice a
romilor ºi a contribuit la schimbarea de
politici ºi comportamente, ca director
executiv al Centrului Romilor pentru
Intervenþie Socialã ºi Studii - Romani
CRISS, prin proiecte, iniþiative legislative ºi
depunerea unor plângeri remarcabile
împotriva discursului discriminatoriu al lui
Traian Bãsescu, atunci preºedinte al
României, al lui Victor Ponta, fost primministru sau al lui Adrian Cioroianu, exministru de externe.
E doctor în ºtiinþe politice ºi, acum ºapte

ani, a pãrãsit Romani CRISS, pentru o bursã
la Harvard School of Public Health. Astãzi
este cercetãtoare ºi directoare a ºi instructor
la departamentul pentru drepturile omului în
cadrul Universitãþii Harvard din SUA. În
acelaºi timp, studiazã la Harvard Kennedy
School ºi face parte din tot felul de comisii,

grupuri ºi comitete despre justiþie socialã,
antirasism sau drepturile omului.
Am vorbit cu Magda despre cum vede ea
societatea româneascã în care a crescut,
despre luptele duse pentru a schimba
mentalitãþi de la firul ierbii, dar ºi despre
cum se raporteazã americanii la romi.

România, printre statele „reticente“ în combaterea rasismului antiromi
Situaþia actualã a romilor nu este
mai bunã decât acum 40 de ani. Din
unele puncte de vedere, chiar s-a
înrãutãþit”, explicã FERV (Forumul
European al Romilor ºi Nomazilor),
criticând România, Macedonia, Cehia,
Ungaria, Slovacia ºi Germania. De la
primul document consacrat acestor
probleme, semnat în 1969, diverse
structuri ale Consiliului Europei (CoE)
au adresat statelor membre numeroase
“recomandãri” vizând îmbunãtãþirea
situaþiei romilor, aminteºte FERV,
subliniind cã multe dintre aceste
mãsuri nu au fost aplicate. “Mai gravã
este reticenþa anumitor state membre
de a aplica decizii constrângãtoare din

punct de vedere juridic”, precum cele
ale Curþii Europene pentru Drepturile
Omului (CEDO), continuã organizaþia.
“Existã o lipsã de voinþã politicã,
majoritatea þãrilor nu considerã
problema romilor ca fiind prioritarã sau
argumenteazã cã nu dispun de fonduri
pentru ameliorarea situaþiei”, continuã
FERV, evocând persistenþa unei
atitudini de “foarte mare intoleranþã”,
chiar de “rasism” contra romilor.
“Situaþia este dificilã în toate cele 47 de
þãri membre ale CoE”, adaugã
asociaþia, potrivit AFP, precizând cã
problemele sunt preocupante în cele
ºase þãri enumerate. În România,
declaraþiile care stigmatizeazã romii

Furia americanilor dupã ce o româncã cerºea cu iPhone X în buzunar
Cazul româncei Dorina
Cãldãraº a fost fãcut public pe
11 martie pe pagina de
Facebook al Poliþiei din New
Jersey. Aproape 600 de
comentarii ºi 1.600 de
distribuiri a adunat postarea
poliþiºtilor din New Jersey.
Subiectul a adunat nenumãrate
reacþii din partea cetãþenilor
americani, mulþi dintre aceºtia
relatând cã s-au confruntat, la
rândul lor, cu problema
cerºetorilor. Cele mai multe
comentarii s-au axat, de altfel,
pe problema generalã a
cerºetorilor din SUA, mai exact
a cerºetorilor-escroci, foarte

puþine reacþii referindu-se strict
la cazul româncei Dorina
Cãldãraº. Mai mulþi americani
au ridicat problema romilor,
care, în opinia lor, s-ar ocupa în
SUA ºi cu astfel de activitãþi.
O femeie pe nume Änî Çhka a
scris cã „þiganii sunt foarte
cunoscuþi pentru astfel de
«afaceri». Bãrbaþii români fac
«înºelãtoria mãrunþiºului» pe
lângã
toate
magazinele
Walmart
ºi
pe
lângã
restaurante”. O altã escrocherie
descrisã de un american, la
postarea poliþiºtilor a fost cea a
lui Chester Polkosnik: „Este
un tip la Wallmart car spune tot

timpul cã a rãmas fãrã
combustibil. Îþi aratã nevasta ºi
copiii lângã maºinã. L-am
vãzut fãcând asta în mai multe
zile.” Minnie Rodriguez a
povestit cã a fost abordatã tot la

Walmart de o „doamnã cu
accent est-european” care avea
asupra sa mai multe lucruri
pentru copii ºi care a rugat-o sã
îi plãteascã bunurile, susþinând
cã a rãmas fãrã bani.
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Caracter în politicã. Ei bine, iatã pe Gutãu

Primãria este edificiul public nr. 1 al fiecãrei
comunitãþi. Dupã cum aratã clãdirea Primãriei
Ramnicului îþi poþi face o primã impresie asupra edilului
ºef, a capacitãþii sale de a administra
Câºtigarea funcþiei de primar al Ramnicului de cãtre
Gutau PPR fost o surprizã pentru adversari, dar ºi pentru
echipa PNL. ºi PSD De ce credeþi cã lau preferat
cetãþenii?
Greu de explicat în ciuda oricãror argumente privind
calitãtile sale de gospodar, de bun manager sau de
filantrop Popularitatea sa mi se pare destul de buna
Primãrul Gutau era normal sã beneficieze de procentele
care, de fapt, arãtau gradul de satisfactie a râmnicenilor
pentru dezvoltarea orasului. Datoritã spiritului sãu
practic de bun gospodar, precum ºi modului deosebit de
a se ocupa de nevoile sociale ale oamenilor
Modestitatea si demnitatea primarului sta in lucrurile
simple pe care-l reprezinta
Cu fiecare scuzã, promisiune se rezolva GUTAU a
scos RM VALCEA din într-un somn adînc,
Sã nu preacurveºti politic! ªi nici administrativ!

O poveste din vremea nãpârcilor

Omenirea este pregãtitã pentru urã mult mai mult
decât pentru iubire evident, ºtiu perfect cã aþi priceput,
cititorii mei sunt oameni cu minþi iscusite ºi percep perfect
ironia.lumea asta virtualã de scriitori, de visãtori, de
oameni normali, de ciudaþi, de poeþi, de înþelepþi, de aiuriþi,
de melomani sau de vrãjitori ºi, mai tot timpul, cã ãsta e
modelul clasic de comunicare online,Despre dragostea ºi
ura cotcodãcite pe toþi pereþii acestei reþele de socializare
de cãtre bãrbaþi ºi femei mã tem cã nu prea mai sunt multe
de spus,Iubirea ºi ura. Sau ura ºi iubirea, cã am ajuns sã
pun semnul egal între ele, nici nu mai conteazã ce loc
ocupã fiecare în ecuaþia existenþei mele, ca odinioarã orbul
pe drumul Brãilei: oare ce-au dorit sã ne comunice
autorii?Cum adicã? Ea iubeºte ca un înger neprihãnit dar o
sã ne-o plãteascã?! Îngerii sunt ameninþãtori, revanºarzi,
neînduplecaþi? Voi aþi priceput ceva?
Câteodatã mã simt de-un leat cu Matusalem, deºi n-am
trãit atât de mult. Însã am vieþuit suficient cât sã mã uit
cum le cresc aripi albe ºi se ridicã cu ele în eternitate, rând
pe rând, cei mai dragi oameni din viaþa mea, din familie ºi
dintre prieteni – oameni iubiþi, îngeri pribegi, rãtãciþi ºi
hoinari, vremelnici pe acest pãmânt.Cândva, cineva mi-a
spus cã port noroc. Dupã ce-mi întorsese spatele ºi apoi
revenise la mine cu fruntea aplecatã.rãtatea e simplã. E
amplã. E cuprinzãtoare. O regãseºti oriunde þi-ai îndrepta
privirea. Eu o aflu mai ales atunci când privesc în oglindã.
Singurãtatea mea sunt eu.
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Actualitate

Un puºti din Botoºani, de etnie romã,
a adunat trei kilograme de medalii
La doar 15 ani, puºtiul este un
fenomen al sportului românesc ºi are toate
atuurile sã devinã unul dintre cei mai
cunoscuþi sportivi ai lumii.
Manuel Stoica, legitimat la secþia de
lupte greco-romane a Clubului Sportiv
(CS) Botoºani, descoperit de Marcel
Grigore are o poveste aparte. Ruºinos,
timid ºi tãcut în viaþa de zi cu zi, copilul,
care se trage dintr-o familie sãracã de
etnie romã, se transformã într-un adevãrat
campion atunci când ajunge pe saltea.
„Eu nu-s rom. Eu sunt þigan. Nu mi-e
ruºine. Mã mândresc cã sunt þigan. Nu am
simþit niciodatã cã sunt marginalizat. Ba
din contrã. De mic am avut mulþi prieteni,
cei mai mulþi români, aºa cum le spun eu.
Jocul meu preferat era fotbalul cu
românii”, spune Manuel.
În opt ani de lupte greco-romane a
adunat „trei kilograme” de medalii, atât
cântãrind cele 50 de medalii câºtigate de
când a început sã practice sportul.
„Uitaþi-vã bine la el. Aveþi în faþã unul
dintre cei mai mari campioni ai
României! E nãscut pentru lupte”, spune
Marcel Grigore, cel care este mai mult
decât un simplu antrenor.
Este cel care l-a luat sub aripa sa

protectoare în urmã cu opt ani, atunci
când l-a vãzut pe holurile ªcolii Generale
nr. 3, într-o pauzã, mergând în mâini.
„Mergeam în mâini pe holul ºcolii, pe
iarbã pe lângã ºcoalã, peste tot. Era cea
mai mare plãcere a mea, cea mai mare

distracþie. M-a vãzut domnul profesor ºi
mi-a spus sã vin la lupte, la salã. Prima zi
în care m-am dus la salã mi-a schimbat
destinul. De atunci, viaþa mea e legatã de
salã, de lupte. De atunci lupt sã fiu cel mai
bun”, spune Manuel Stoica.

ÞEAPÃ SUBTILÃ: Fãrã nicio jenã, producãtorii îºi înºealã clienþii la gramaj
O serie de controale efectuate de
inspectorii
de
la
Protecþia
Consumatorului Hunedoara în mai multe
magazine din judeþ au scos la ivealã o
nouã modalitate prin care vânzãtorii îºi
înºealã clienþii: furtul la gramaj. Astfel,
potrivit directorului OPC Hunedoara
Romi Cãrmãzan, inspectorii au cântãrit
pungile de un kilogram de fãinã, zahãr
sau griº ºi au constatat diferenþe de pânã
la 80 de grame la fiecare kilogram. Asta
înseamnã cã un client plãtea un kilogram
ºi primea de fapt 920 de grame. „Am
constatat cã, deºi pe ambalaj era trecutã o
cantitate, la cântãrire aceasta era cu mult
mai micã. Astfel de înºelãciuni se
întâlnesc cel mai des la produsele

alimentare preambalate, de larg consum,
aºa cum sunt zahãrul, fãina, orezul, sarea
sau mãlaiul, unde producãtorii pot
«umbla» la gramaj”, a spus Cãrmãzan.
Cât furã la o tonã Acesta mai spune cã, în
mod normal, este permis ca la o jumãtate
sau la un kilogram sã fie în minus cel mult
15 grame faþã de cantitatea trecutã pe
ambalaj. Totuºi, în timpul controalelor, au
fost descoperite produse mai „uºoare” ºi
cu 80 de grame decât cantitatea care era
trecutã pe pungã. Un simplu calcul aratã
cã, la o tonã de zahãr, producãtorul furã
de la clienþi aproximativ 400 de lei. În
condiþiile în care vorbim de mii de tone
vândute lunar sumele cu care aceºtia îºi
înºealã clienþii ating valori impresionante.

Boxând... în stil românesc
O victorie pentru
antrenor ºi pentru sportiv,
care câºtigã competiþia.
Numai cã sistemul corupt îl
dezamãgeºte:
deºi
a
participat
oficial
la
campionatul de juniori, tot
ce capãtã la final este o
hârtie de 100 de lei, palmatã
de o mânã nevãzutã. Atât.
Ca ºi cum ar fi o mitã. În
loc sã primeascã un
contract ºi o siguranþã profesionalã, cum spune din off antrenorul.
ªi aceasta, în timp ce ºefii de la Ligã îºi plimbã costumele scumpe
printre sportivi, fãcând promisiuni deºarte. Antrenorul comenteazã
viciile acestui sistem, care îi dezamãgeºte ºi îi demobilizeazã pe
tinerii sportivi, pentru care boxul este o cale de a ieºi din sãrãcie ºi
mizerie. Iar dezastrul are loc în final; aflat la biroul sãu modest,
antrenorul citeºte un mesaj de la boxerul campion, tânãrul
introvertit, poreclit Caisã: cinci ani de lucru ºi acum doar un sms în
care îl anunþã cã renunþã! Trebuie spus cã la premiera
documentarului, publicul a aflat cã totuºi Caisã va reveni în ring,
susþinut de maestrul sãu, dar la categoria profesioniºti.

„Am fost în situaþia în care sã constat
lipsa la gramaj, dar cine vine sã reclame
lipsa a 70 de grame de fãinã”, se întreabã
Mioara Danciu, din Deva.

Strategia Guvernului României de
incluziune a cetãþenilor români aparþinând
minoritãþii rome pentru perioada 20142020. Locuire ºi mica infrastructurã
Conform
Analizei
socio-economice pentru
programarea fondurilor
europene 2014202032, în
România aproape o treime
din gospodãriile rome nu
au
niciun
contract
(cumpãrare sau închiriere)
privind locuinþa în care
stau ºi, ca atare, nu o pot
asigura.
O mare parte din locuinþele romilor sunt construite din
paiantã ºi chirpici, nefiind conectate la utilitãþi (apã, canalizare
ºi gaze); 13% dintre romi nu au electricitate vs. 2%, media la
nivel naþional. Locuinþele sunt supra-populate, slab dotate cu
mobilier ºi bunuri de folosinþã îndelungatã. Din cauza lipsei
capitalului uman ºi material, comunitãþile compacte de romi ºi
instituþiile care le deservesc – ºcoalã, dispensar – funcþioneazã
cu resurse reduse, într-o perpetuã situaþie de crizã.
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Pe scurt
Pentru cã rimele sunt bucurie

În 23 august, în calendarul cultural al romilor, este
sãrbãtoritã Ziua Poeziei Rome. Data a fost aleasã ca
semn de omagiu pentru primul poet de etnie romã care
a publicat un volum de versuri de sine stãtãtor.
“Aproape departe” a vãzut lumina tiparului în anul
1993, fiind semnat de poetul rom ªtefan Fuli. Acesta
s-a nãscut la Târgu-Mureº, în anul 1950, însã a avut o
viaþã care n-a semãnat mai deloc cu o poezie. Poetul
ªtefan Fuli a încercat sã-ºi punã capãt zilelor în anul
imediat urmãtor ieºirii pe piaþã a volumului sãu de
versuri “Aproape departe”. A decis sã-ºi curme viaþa
din cauzã cã se simþea “lovit de o stare depresivã a
inutilitãþii” – cum noteazã astãzi cei care îi laudã
condeiul ºi-i pãstreazã încã vie amintirea. ªtefan Fuli
s-a stins din viaþã dupã îndelungi chinuri, la trei luni
dupã ce s-a otrãvit.
Poetul rom ªtefan Fuli nu a fost dat uitãrii, însã.
Nici el, ºi nici versurile sale. Dovadã fiind marcarea
Zilei Poeziei Rome în chiar ziua din calendar în care
acesta s-a nãscut. În plus, a fost publicat ºi un volum
postum de poezii semnate ªtefan Fuli. Este vorba
despre “Calvarul rugului”, apãrut în anul 2008. ªi
chiar mai mult, a fost creat ºi un concurs de poezie
adresat în special romilor, concurs care, desigur,
poartã numele poetului ªtefan Fuli.
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Ilie Udilã – Titanul acordeonului
Tatãl sãu, Stere Udilã, ºi-a
dat bãiatul, în 1938, sã înveþe
sã cânte la pian, dar Ilie a
început, din 1940, sã cânte ºi la
acordeon, instrumentul sãu
favorit.
Debuteazã modest, în 1947,
ca instrumentist în formaþia lui
Pandele
Dumitrescu,
la
Restaurantul „Doi Cocoºi” din
cartierul bucureºtean Rahova,
apoi, din 1949, evolueazã în
formaþia
Restaurantului
„Bordei”.
Ilie Udilã face parte din
diferite
formaþii
de
instrumentiºti, ca: Ansamblul
„CFR
Giuleºti”(1951),
Ansamblul „Ciocârlia”(19591970), dar ºi ca solist la
Restaurantul „Strugurelul” din
Ferentari(1957)
sau
în
Ansamblul
„Doina
Armatei”(din 1970).
Pe lângã muzica popularã
româneacã, Ilie Udilã a
interpretat
ºi
muzica
lãutãreascã de primã mânã,
cum era cea interpretatã de
marii instrumentiºti, Cristache
Ciolac, Nicolae Buicã sau
Grigoraº Dinicu.
Debutul sãu la Radio a avut
loc în 1954, iar primul sãu disc
îl înregistreazã în anul 1957 cu
orchestra
„Electrecord”,
dirijatã de maestrul Ionel
Budiºteanu.
În ceea ce priveºte tehnica

Cand ma hartuiesc nedreptatile vietii

Cand aveam vreo 10-12 ani, toti astia de 30 de ani
mi se pareau hodorogi si ma miram, cat se poate de
sincer, ca mai sunt in stare sa mearga biped fara
bastoane. Pe masura ce m-am rumenit, evident ca
dioptriile existentiale mi s-au dezaburit. Tin minte ca
mama mea, cand a implinit vreo 40 de ani, spunea ca
ar da orice sa se intoarca in timp pe la 30 de ani, nu
mai devreme. Eu nu pricepeam deloc complicatia
asta. Adica, daca tot bateam campii si visam la masina
timpului, atunci macar sa revii la 18 ani, s-o iei iar cu
viata matura din patratica zero. Am inteles mult mai
tarziu. Azi, ii plagiez fantezia. Daca ar fi sa ma intorc
in timp, nu cred ca as fora mai jos de 30 de ani. Poate
la 29, ca sa sune mai comercial – ca atunci cand spui
ca ai 80 de kile, ca sa nu spui ca ai 125. Doar ca e
cazul sa terminam cu delirul, foiala prin varste si
timpuri n-a fost brevetata. De cate ori ma
indragostesc, ma simt tanar si frumos, ma simt
nemuritor Doar ca nu m-am mai indragostit cam de
multicel si, in consecinta,stau parcat Nu-mi dau
seama cat de tanar sau batran mai sunt, zilnic ma
ciondanesc cu relativitatea si improsc argumente pro,
argumente contra.

Vocea Romilor

Caleidoscop

sa interpretativã, specialiºtii
sunt unanimi cã a fost un
virtuos. Împreunã cu Marcel
Budalã ºi Fãrãmiþã Lambru,
Ilie Udilã a alcãtuit primul
triumvirat
de
aur
al
acordeoniºtilor romi.
Ei au constituit un exemplu
pentru generaþiile viitoare de

acordeoniºti de excepþie, ca
Ion Onoriu, Vasile Pandelescu,
Victor Gore,
Gheorghe
Lambru, Costel de la Bolintin,
Fulgericã, Ionicã Minune,
Nelu Orian, Paul Stângã. ªi
fiul sãu, George Udilã este
instrumentist, un clarinetist
virtuos, care conduce propria

Despre originile romilor
În destul de lunga istorie a romilor sau pãstrat prea puþine texte ºi documente
care sã le spunã povestea aºa cum a fost
ea în realitate. Prin urmare, cercetãtorii
acestui domeniu se împart încã în mai
multe tabere, în funcþie de convingerile
fiecãruia. Unii dintre ei susþin încã greºit
cã romii ar putea fi urmaºi ai vechilor
egipteni, de unde ºi englezescul “gipsy”,
care ar proveni din cuvântul “egyptian”.
Alþi cercetãtori susþin cã, dupã ce a
cucerit India, în anul 1390, Timur cel
ªchiop ar fi descoperit un popor de
“cingani”, care locuia în provinciile
Guzurat ºi Tatta. Se pare cã, dupã
invazia marelui cuceritor mongol,
aproximativ o jumãtate de million de
“cingani” au fugit în Persia, de unde au

sa formaþie de lãutari.
Ilie Udilã a realizat mai
multe discuri cu diferite
orchestre,
conduse
de
instrumnetiºti romi, cum ar fi:
Marin ºi Gheorghe Cioacã, Ion
Miu, Ionel Budiºteanu. Ilie
Udilã a fost tatãl a patru copii:
Silvia, Sile, Mihai ºi George.

migrat apoi în toatã lumea.
Cei care sunt de acord cu aceastã
variantã despre originea romilor aduc în
sprijinul ideii lor vocabularul limbii
romani, care seamãnã foarte mult cu cel
indian. Primele indicii despre legãtura
acestor douã limbi au apãrut în anul
1763, ºi au fost aprofundate abia la
jumãtatea secolului urmãtor. Stabilirea
cu exactitate a locului de provenienþã a
romilor a fost însã foarte anevoioasã din
douã motive. Primul: nu se cunoaºte
dialectul indian vorbit pe vremea când
romii pãrãseau India, pentru a putea fi
fãcute comparaþiile de rigoare. Al doilea:
limba romani de astãzi conþine
numeroase
elemente
strãine,
împrumutate din dialectele majoritarilor
alãturi de care trãiesc vorbitorii de limba
romani.

Ne-am sãturat noii romii sã ne fie ruºine
Cu cît sînt mai des solicitat
sã-mi dau cu pãrerea despre
„prejudecãþile
convieþuirii
româno-rome cu atît devin
mai convins cã am intrat întrun cerc vicios. ªi mã tem cã
ne va fi ruºine o vreme, vom
face bãºcãlie o vreme.de
situatai noastra
Sunã ca
stadioanele de azi în care
„þiganii“ îi dau afarã pe
„unguri“ din þarã. Þara cui,
bre? Am fost de mai multe ori
înjurat. De douã ori ni s-a spus
cã ar trebui sã fim împuºcaþi.E
greu sã mã explic celor care

sînt
agresiv
împotriva
romilor Îmi plac oamenii
buni, deºi oamenii buni sînt
adesea luaþi de proºti. Am fost
luat de prost de o mulþime de
ori. Am fost luat de prost în
ºcoalã, am fost luat de prost la
facultate la tv la mai multe
rdacti
de unii dintre
angajatorii mei, de unii dintre
cei pe care i-am angajat la
Ziarul Vocea Romilor ºi de
pseudo-prieten Am fost de
cîteva ori naiv, dar încã prefer
sã cred cã majoritatea celor din
jurul meu sînt oameni buni. Nu

am de gînd sã dau în paranoia
.De fiecare datã cînd am început
ceva nou mi-am scris pentru
mine liniile peste care nu voi

trece. De mai mult de 25 de ani
am reuºit sã le respect. Si sa fiu
respectat
Naivitatea pe-aici
omoarã pisici..
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Romica Puceanu, Regina
muzicii lãutãreºti

GOPO SI MANELE

Este plin internetul cu
diferite articole despre un
subiect “controversat” precum
ca au leºinat unii aseara la
Premiile Gopo dupã ce, pe
scena a urcat o formaþie de
muzica
numitã
“Kana
Jambe”.
“Cum domne sa cânte
manele, pe bune?!”, “Ne scad
vizualizarile!”; cum ar spune
altii. Este trist, însã aceste
reacþii rasiste din partea
oamenilor cu asemenea
prejudecãþi pline de urã ne fac
pe noi, tinerii romi, sã
zâmbim ºi sã ascultãm în

Cotidian

continuare manele, cu mai
mult patos... mai mult, sã ºi
dansãm în cinstea lor,
bineînþeles tot pe ritmuri
balcanice! Aºa cum ar spune
regretatul Michael Jackson:
“Hai sã facem o lume mai
bunã, atât pentru mine cât ºi
pentru tine!”strict despre
partea cu manelele acum.
Gopo ºi prezentatorul lor,
Alex Bogdan, fac în fiecare an
niºte momente (filmate sau
live pe scena) care parodiazã
filme din anul respectiv. Anul
ãsta au fãcut unul care parodia
Bohemian Rhapsody.

Romica Puceanu s-a nãscut la
Bucureºti, în anul 1927, într-o familie
de lãutari. În anul 1942, când avea doar
14 ani, a debutat public într-un
restaurant din Capitalã. Între anii 19601970, a cântat cu verii sãi, Victor ºi
Aurel, realizând împreunã primul sãu
disc, în anul 1964.
Se spunea cã vocea ºi alura ei
aduceau aminte oamenilor de o altã
mare cântãreaþã, Cesaria Evora.
În 1988, Romica Puceanu a fost
într-un turneu la New York, în Statele
Unite ale Americii, cântând timp de 6
luni, în fiecare searã, la restaurantul
românesc „Transilvania”. Împreunã cu
ea a fost ºi Mioara Lincan, care îºi
aminteºte: „Pe vremea cea erau puþini
cântãreþi de muzicã lãutãreascã ºi mai
puþin cunoscuþi publicului, ca Ion
Nãmol, Gheorghe Lambru (un solist
foarte apreciat ºi respectat în lumea

noastrã muzicalã) sau Floricã Roºioru.”
În anul 1973, Romica Puceanu
efectueazã un turneu ºi în Israel,
împreunã cu orchestra condusã de Ion

Vera Bílá, faimoasa cântãreaþã cehã de etnie romã, a murit la vârsta de 64 de ani
Vera Bílá, una dintre cântãreþele cehe
cele mai cunoscute în strãinãtate,
supranumitã regina muzicii romani, a
murit în urma unui atac de cord marþi, la
Plzen, la vârsta de 64 de ani, a anunþat
presa localã, citatã de AFP.
Dupã se confruntase în ultimii ani cu
numeroase probleme de sãnãtate, artista a
fost internatã luni seara la secþia de urgenþe
a unui spital din Plzen.
Nãscutã în 1954 într-o familie de
muzicieni romi, Vera Bila a ajuns la

Cum aratã lumea vrãjitoarelor de lux
din România

Fãrã aroganþã la Primãria
Râmnicului
Este singura ocupaþie permisã femeilor rome ºi succesul
profesional e o chestie de respect.
Fotografa Lucia Sekerková a venit tocmai din Slovacia, anul
trecut, ca sã descopere cine sunt ochii ageri care ne cerceteazã
destinul în palmã, în bobi de grâu sau în cerul înstelat. S-a
împrietenit cu Maria Câmpina, regina vrãjitoarelor, ºi a ajuns sã
documenteze meseria acestor femei pe care o transmit mai departe
tinerelor generaþii, pânã când românii vor spune într-un final cã sunt
deciºi sã-ºi accepte viitorul.
Totuºi, pânã se va întâmpla asta, mulþi români vor rãmâne mari
credincioºi, pregãtiþi sã creadã cã harul prezicerii viitorului vine de
la Dumnezeu, trece prin vrãjitoare ºi se aºazã pe foaie, gata sã fie
citit.
Lucia a intrat în contact cu vrãjitoarele de etnie romã prin
anunþurile din ziare. Chiar dacã cele mai populare sunt þigãncile cu
multe fuste, mult aur ºi mult har, sunt în aceleaºi ziare ºi multe
mãicuþe (sau femei care pozeazã în mãicuþe), gata sã-þi scuipe în
palmã ºi sã vadã soarta ta între douã linii ºi cinci degete. Acesta e
un detaliu necesar, ca sã nu critici doar dupã etnie. Pentru a realiza
proiectul, Lucia a folosit comunitatea de couchsurfing, care nu e
doar pentru sex ocazional cu strãini. A venit ºi cu palinca la ea,
pentru cã, se ºtie bine, legãtura între popoare începe mai bine cu
alcool.Aveþi vrãjitoare în Slovacia?
Da, dar nu este o afacere atât de bine dezvoltatã. Ale noastre nu
sunt la fel de bogate.

Albeºteanu, dar ºi cu alþi cântãreþi, ca
Luigi Ionescu, Doinea Badea ºi alþi
renumiºi artiºti ºi instrumentiºti.
În 1994, Romica Puceanu revine în

Primãria
este
edificiul public nr. 1 al
fiecãrei comunitãþi.
Dupã
cum
aratã
clãdirea
Primãriei
Ramnicului îþi poþi
face o primã impresie
asupra edilului ºef, a
capacitãþii sale de a
administra
Mai deunãzi, cineva m-a întrebat ce opinie am
despre viceprimarul Veteleanu. Din punctul meu de
vedere, bun ca a facut multe pentru Ramnic si este
de salutat, reprezintã o contribuþie majorã la
economia localã. Am simþit, de-a lungul ultimilor
ani, un interes ºi ca confirmã cã dialogul mediu
cu oamenii este unul deschis ºi eficient. în
municipiul RM VALCEA
întreaga strategie a
municipalitãþii se bazeazã pe o politicã coerentã de
respectare a normelor legale.Primãria este conceputã
ca fiind un „mall de servicii” în care cetãþenii pot sãºi rezolve rapid problemele cu municipalitatea întrun program flexibil ºi, în plus, au la dispoziþie
birouri ale principalilor furnizori Administraþia nu e
chiar aºa simplã ºi nu se face dupã ureche! vice primari înaintea mea nu au recunoscut cã avem
mulþi romii. in Oras

apogeul carierei sale în anii 80-90.
Repertoriul sãu a constat dintr-un
amestec de muzicã romã din Europa
Centralã ºi de melodii pop ale anilor ’60.
În melodiile sale cântate în romani, cehã ºi
slovacã, cântãreaþa nu a ezitat sã
vorbeascã despre bãrbaþi sau femei
infidele, despre mizerie, alcool ºi
prostituþie. Alãturi de formaþia sa, Kale,
formatã din verii sãi, artista a cântat în
locaþii celebre precum sala Olympia din
Paris, Teatrul Regal din Madrid.

Fotograful care-þi aratã romii altfel decât te-a
obiºnuit presa din România
În urmã cu câteva
sãptãmâni, s-a lansat la
Berlin RomArchive Arhiva Digitalã Romã,
o platformã digitalã
internaþionalã
care
aduce la un loc tot ce e
mai valoros în cultura
ºi arta romã. Aceeaºi
platformã s-a lansat ºi
la Bucureºti, pe 28
februarie, la Teatrul
Evreiesc de Stat.
Aici gãseºti perspectivele mai multor curatori, despre
subiecte precum politicile fotografiei. Sau urmãreºti
un scurtmetraj despre cum felul în care sunt prezentaþi în
imagini anumiþi oameni determinã cum te comporþi cu ei în
viaþa realã. Pe firul ãsta am ajuns ºi la fotografiile lui Nihad
Nino Pušija, curate de André Raatzsch, care-ºi propune sã
prezinte romii în afarã fãrã stereotipiile clasice.
Pentru cã ºi în media româneascã existã obiceiul de a
prezenta romii în situaþii umilitoare ºi într-un limbaj
nefavorabil, am fost curios sã-l cunosc ºi sã discut cu Nino
despre cum lucreazã el pentru a reprezenta o minoritate,
evitând cliºeele.

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.

Anul VI • nr. 328
3 aprilie 2019

Pe scurt
Rezisti fara sa zbieri?

Aici, in Franta prostii si romanii mei preferati
sunt cei care – dupa ce mimeaza cabotin ca uita limba
romana – Exista o specie bine vascularizata de romani
care au venit in UE sa zicem (exemplu la intimplare),
pe la 19 ani. Pina atunci, au vietuit in patria lor,
transpirati de atita cafteala cu gramatica de clasa a
sasea. au emigrat intr-o tara unde nu mai face lumea
misto de ei ca nu stiu cu citi de „e” se scrie
„creeaza”.nu recunosc ca sant romanii zic ei sa nu
i confunde cu tiganii desi daca-i intreb acum cind si
cum se foloseste, or sa deschida botul ca un calcan si
il inchid la loc, fara sonor si fara neuroni disponibili. e
o moda trista sa scrii romaneste in asa fel, incit
sa creada toata lumea ca ti-ai falsificat diploma de
bacalaureat. Cratime si litere duble altoite aiurea,
dezacorduri nesimtite, pleonasme tolanite-n toate
mesajele.Dar, dar lor nu le mai trebuie limba romana,
s-au mutat Numai cind or vedea luxul lor,
pfffaaaaoleo, or sa inghete toti si n-or sa aiba curajul
nebun de-a le sopti, in ilustra lor ureche, ca sunt
idioti.In ciuda acestui tir, nu planific nicio rafuiala cu
romanii care scriu gresit romanestesi nu recunosc in
fata strainilor ca sant Romanii . Chiar deloc. Ci doar
cu aia care ascund indentitatea si greseala sub covor
si pe urma ies in tirg sa corecteze, ridicol, engleza
comunitara. Nu prostia in sine imi creeaza repulsie,
ci tragica ei exhibare.

Sosirea în Europa

Un cetãþean german ajutã
familiile de etnie rom
Ajutã copiii de etnie romã sã
se integreze la ºcoalã, îi
motiveazã ºi îi încurajeazã sã îºi
urmeze visurile. A venit tocmai
din Germania ºi, cu ajutorul
autoritãþilor locale, a pus la punct
o grãdiniþã pentru copiii din
cartierul Combinat. Este vorba
despre Elisabeth Reinhardt care a
înfiinþat, împreunã cu soþul Rolf,
Asociaþia „House of the rising
sun “, asociaþie prin care ajutã
copiii de etnie romã din cartierul
Combinat.
„Elisabeth este în Fãgãraº de

trei ani ºi tot de atunci a început
sã ajute familiile de etnie din
Combinat. Am cunoscut-o ºi eu ºi
am mers la domnul primar sã îi
prezentãm acþiunile pe care ea
dorea sã le facã aici. Anul trecut
am ºi înfiinþat Asociaþia House of
the rising sun, eu fiind secretarul
asociaþiei. Ce face, de fapt,
aceastã asociaþie? Se ocupã de
copii. Îi ajutãm, îi îndrumãm, îi
îngrijim, îi învãþãm îi îmbrãcãm
ºi încãlþãm. Cam tot ce au nevoie
“, ne-a explicat Nicoleta Hedea,
secretar al Asociaþiei House of

the rising sun.
Elisabeth este o misionarã cu
acte în regulã, asta pentru cã timp
de 10 ani a ajutat tot familii de

Analiza economicã despre România publicatã într-o
importantã publicaþie germanã ºi ilustratã cu o colibã
locuitã de romi

 Redactorul-ºef ºi-a oferit
scuzele
Un IT-ist clujean care lucreazã de mai
mulþi ani în Munchen a criticat vehement,
printr-o scrisoare trimisã la redacþie, cel
mai important sãptãmânal economic din
Germania - WirtschaftsWoche (Sãptãmâna
financiarã). Totul a pornit de la un articol
intitulat „Unde danseazã vampirii”, având
ca subiect corupþia din România.Articolul
publicat
sãptãmâna
trecutã
în
WirtschaftsWoche (Sãptãmâna financiarã),

Perioada în care romii au pãtruns pe teritoriul Europei
nu se cunoaºte cu precizie. Din unele date existente se
pare însã cã deplasarea romilor cãtre bãtrânul continent ar
fi avut loc între secolele al IX-lea ºi al XI-lea. Alte date
aratã cã migraþia lor a început mult mai devreme: undeva
prin secolul al V-lea, pe când regele de atunci al perºilor,
Bahram, a adus din India 10.000 de muzicanþi, luri, pe
care îºi propusese sã-i punã la muncile agricole.
Mare parte a cercetãtorilor a stabilit cã migraþia
romilor s-a fãcut în douã etape. Într-o primã fazã, romii
din Persia s-au împãrþit în douã mari ramuri. Una a pornit
prin deºertul Siriei spre Egipt, insulele greceºti, Grecia,
Africa de Nord; ºi din Maroc în Spania, prin Gibraltar,
lucru infirmat, cãci nu s-au reþinut cuvinte în rromani din
spaþiile de contact respective.

Vocea Romilor

Diaspora

cea mai importantã publicaþie economicã
sãptãmânalã din Germania, intitulat „Unde
danseazã vampirii” este o analizã despre
corupþia din România ºi efectele acesteia în
rândul firmelor germane care activeazã
aici. „Legat de analizã nu am ce obiecta,
dar ceea ce m-a deranjat este fotografia cu
care a fost ilustratã: o colibã ºi câþiva romi
lângã un bloc în construcþie. Iar în legenda
foto scria: «Estul sãlbatic. Corupþia ºi
nesiguranþa aplicãrii legii dãuneazã
economiei româneºti»”, spune clujeanul
care a dorit sã rãmânã anonim.
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etnie romã ºi în Ucraina. Acolo a
fost ajutatã tot de autoritãþile
locale ºi i-a învãþat pe romi cum
sã se gospodãreascã singuri.

Ian F. Hancock – Lingvistul
britanic rom

Ian F. Hancock(Yanko le Redosko) este un
lingvist de etnie romã, nãscut în anul 1942 la
Londra, în Anglia ºi este unul dintre cei mai
importanþi cercetãtori ai culturii etniei din
care face parte. Ian Hancock este actualmente
directorul Programului de Studii Romani al
Universitãþii din Texas, Statele Unite ale
Americii. Iniþial, el a fost profesor de
lingvisticã în cadrul acestei instituþii,
începând cu anul 1972.
Dar Ian Hancock este cunoscut în lume nu
doar pentru studiile legate de etnia sa, pe care lea fãcut de-a lungul deceniilor. Hancock a fost ºi
reprezentantul romilor în cadrul Organizaþiei
Naþiunilor Unite ºi tot el a fost membru ºi în
Consiliul Memorialului Holocaustului din
Statele Unite ale Americii.

Raportul anual pe 2018 al Departamentului american de Stat: Violenþele poliþiei împotriva romilor se numãrã
printre problemele semnalate în cazul României
Violenþele poliþiei împotriva
romilor se numãrã printre
problemele semnalate în cazul
României în raportul anual pe
2018 al Departamentului de
Stat privind situaþia drepturilor
omului în lume publicat miercuri.
Potrivit
raportului,
discriminarea faþã de romi a
continuat sã fie o problemã
majorã. Grupuri de romi s-au
plâns cã hãrþuirea ºi brutalitatea
poliþiei, inclusiv bãtãile, au

devenit rutinã.
Atât media, cât ºi observatorii
interni ºi internaþionali au raportat
discriminare socialã împotriva
romilor. ONG-urile au raportat cã
romilor li s-a refuzat accesul sau
serviciile în numeroase locuri
publice. De asemenea, romii au
avut acces slab la serviciile
guvernamentale, oportunitãþi de
angajare, au înregistrat rate
ridicate de abandon ºcolar ºi
îngrijire medicalã inadecvatã.

Lipsa documentelor de
identitate face ca mulþi romi sã nu
poatã participa la alegeri, sã nu
poatã obþine beneficii sociale, sã
nu aibã acces la asigurãrile de

sãnãtate ºi sã nu poatã participa la
piaþa forþei de muncã. Romii au
avut o ratã a ºomajului mai mare
ºi o speranþã de viaþã mai micã
decât non-romii.

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.

8 Vocea Romilor
RomArchive – prima arhivã digitalã
despre cultura romã la nivel european

Joi, 28.03.2019, la Teatrul Evreiesc de Stat a avut loc
lansarea primei arhive digitale europene despre istoria, arta,
cultura, personalitãþile ºi rezistenþa romilor sub titlul Vocile
Romilor. Lansarea arthivei digitale a fost urmatã de o
reprezentaþie a spectacolului Kali Traš – Frica neagrã, o
producþie a companiei de teatru independent Giuvlipen.
Evenimentul a fost unul cu care abordãrile recente ne-au
obiºnuit: eludarea problemelor sociale actuale prin
accentuarea varietãþii culturale perene. E interesant modul în
care, de pildã. Ruth Wodak identificã acelaºi mecanism în
lucrarea Critical Discourse Analysis cu privire la minoritatea
maori, nativi neozeelandezi, care sunt definiþi ºi identificaþi
prin bogãþia culturalã trecutã, lucru ce ascunde, de multe ori,
precaritatea socialã a comunitãþii acutale. În ciuda acestui
neajuns pe care aproape toate aceste recuperãri ale culturii
unei minoritãþi oprimate le prezintã, lansarea arhivei
RomArchive a fost cu adevãrat emoþionantã întrucât
episoadele de suferinþã atroce ale comunitãþii rome au fost
foarte puþin explorate la nivelul discursului public. În plus,
aducerea în luminã a episodului Holocaustului rom nu poate
ascunde sub mult apreciata moºtenire culturalã dinamica
relaþiilor de putere ºi responsabilitatea politicã ºi socialã a
majoritãþii române pentru aceste drame inimaginabile.
Intuiþia iniþiatorilor proiectului a fost una inspiratã: muzica,
portul, arta în general constituie un teren foarte fertil de
dialog intercomunitar ºi o metodã potrivitã de a aduce
oamenii laolaltã.
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Actualitate

Preotul iubit de romi

Petre Veþeleanu nu mai este de foarte
mult timp doar duhovnicul care
propovãduieºte învãþãturile Sfintei
Evanghelii, ci omul care a coborât în
mijlocul
nevoiaºilor,
în
ciuda
vicisitutidinilor ºi a propriei suferinþe.
„Lucrând cu copii romii si romani
apropiindu-te de ei, încep uºor-uºor sã se
dezvãluie, sã spunã ce au pe suflet.
Aceºtia primesc zilnic, în sistem de
catering, mâncare pregãtitã de un bucãtar

în cantina parohiei.
Aici, un rol deosebit îl pot avea
parohiile din judetul Vlcea acest om
este un sfant pentru noii romii pentru ca
este bland si bun romii din Valcea il
respecta
cu sfintenie si il iubesc
enorm
Preotul este considerat pãrintele a zeci
de copii din Ocnele Mari, care provin din
familii dezorganizate, cel care îi îmbracã
înainte de începerea fiecãrui an ºcolar sau

de venirea iernii. Minorii care provin din
familii dezorganizate, fãrã posibilitãþi
financiare sau care au pãrinþi plecaþi la
muncã în strãinãtate gãsesc adãpost la
Centrul de Zi Petria Pânã acum, preotul
Petre Veþeleanu nu a primit bani din
partea statului român pentru a
implementa aceste proiecte sociale,
singurii care au rãspuns la strigãtul de
ajutor al parohului au fost strãinii ºi câþiva
oameni de afaceri din judeþul Vâlcea.

Bona Dea – Femei puternice în comunitãþi locale

Uniþi sub acelaºi steag

Proiectul Bona Dea – Femei
puternice în comunitãþi locale,
derulat de Centrul de Dezvoltare
Curricularã ºi Studii de Gen FILIA,
Centrul Cultural al Romilor „O Del
Amenca” ºi Asociaþia Juriºtilor
Romi RomaJust, a fost selectionat
în cadrul unor proiecte dedicate
promovãrii femeilor ºi drepturilor
lor în cadrul programului de
finanþare #ÎNSTAREDEBINE,
iniþiat de Kaufland România.
Proframul oferã granturi

nerambursabile în valoare totalã de
un milion de euro organizaþiilor
neguvernamentale pentru a derula
proiecte
sustenabile
pentru
România.
În cadrul proiectului, vor fi
organizate întâlniri cu peste 450 de
femei din Valea Seacã (Bacãu),
Feteºti
(Ialomiþa),
Slobozia
Bradului ºi Timboeºti (Vrancea) ºi
Barcea (Galaþi), care vor fi
încurajate sã se implice activ în
comunitãþile lor.

Situaþia centralizatã a lucrãrilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea
Deºi nu se numãrã printre cele mai cunoscute din
lume, steagul romilor de pretutindeni existã încã din
anul 1931.
La început a fost adoptat mai degrabã într-o
manierã sentimentalã, urmând ca oficial sã fie
îmbrãþiºat abia 40 de ani mai tarziu, la primul Congres
Mondial al Romilor, desfãºurat pe parcursul a trei zile,
lângã Londra.
De altfel, Congresul Mondial al Romilor din anul
1971 a fost ºi ocazia adoptãrii imnului internaþional al
romilor, “Gelem, gelem”.
Steagul romilor de pretutindeni este reprezentat de
douã benzi orizontale – una verde, cealaltã albastrã –,
iar în centru are imaginea unei roþi cu spiþe. Desigur,
steagul de astãzi al romilor de pretutindeni seamãnã, ºi
nu întâmplãtor, cu cel al Indiei, þara de origine a
romilor din zilele noastre. Culoarea verde de pe steag
este simbolul pãmântului-mamã; albastrul face
trimitere la cerul-tatã ºi la Dumnezeu, iar roata
aminteºte de peregrinãrile de veacuri ale acestui
popor.

APAVIL SA a desfãºurat ºi în
perioada 16 – 22 martie 2019 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 pe strada
Mihai Viteazu, Bl. T2.
AVARII SOLUÞIONATE.
S-au remediat, în timp util,
pierderile de apã potabilã pe str.
Bâlciului nr. 154A, Buridava nr.
28, Râureni nr. 85A, Drumul
Gãrii – vizavi de Boromir Ind.
POMPE CURÃÞATE. S-au
curãþat manual ºi mecanizat
pompele din zonele: Arinilor, Bd.
Dem Rãdulescu, Goranu ºi

Bogdan Amaru.
PROBLEME
PUNCTUALE. Au fost realizate o serie
de lucrãri punctuale:
• s-au finalizat lucrãrile de
deviere a reþelei de apã ºi
canalizare pe strada Republicii –
Grup ?colar Antim Ivireanu;
• în vederea extinderii reþelei
de alimentare cu apã pe str.
Matei Basarab, s-au montat 180
ml þeavã PEHD PN 10 D 110 /
D50;
• s-a acordat asistenþã tehnicã
pentru racordarea la reþeaua
existentã pe B-dul Dem
Rãdulescu, artera de legãturã
între B-dul Nicolae Bãlcescu ºi
B-dul Tineretului, inclusiv
arterele pasajului subteran;
• a fost ridicat la cotã un
cãmin de canalizare pe str. Eugen

Ciorãscu, Bl. A58, sc. A;
• s-a realizat execuþia reþelei
de canalizare menajerã pe str.
Matei Basarab (zona Hervil);
• a fost ridicatã la cotã o gurã
de scurgere apã pluvialã pe str.
Mihai Eminescu nr. 15;
• 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.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Descântece de deochi
Daca vrei sa te feresti de deochi, se spune ca e
bine sa porti la mana un fir rosu. Cele mai expuse
persoane la deochi sunt adolescentii, femeile
insarcinate si copiii.
Batranii mai zic si ca un obiect de aur te ajuta
sa te feresti de deochi.
Deochiul poate fi alungat daca rostesti anumite
versuri. Batranii zic ca functioneaza.
“Fugi deochi, dintre ochi, Cã te-ajunge-o vacã
neagrã, cu coarnele sã te spargã, Sã te-azvîrle peste
mare În pustiu, în depãrtare, acolo sã pieri ca ziua
de ieri, ca roua de floare, ca spuma la soare, iar
capul cel deocheat, sã rãmînã luminat, curat, de
boalã scãpat, ochii cei vãtãmãtori ºi de foc
sãgetãtori, înveliþi sã fie cu perdele albe, sã nu mai
priveascã la obraze dalbe”.

Vocea Romilor

Social

Povestea jurnalistului Mihai
Caldararu, un orfan cu suflet de copil
Chinurile prin care a trecut la orfelinat,
bãtãile ºi abuzurile sexuale l-au incurajat pe
tânãrul Mihai sã-ºi indeplineascã visul: de a
ajuta copiii care au trecut prin aceleaºi
suferinþe asemenea lui. La prima vedere, pare
a fi povestea obiºnuitã a unui copil ce a
crescut prin centre de plasament. ªi aºa ºi
este. La varsta de trei luni, Mihai a ajuns intrun orfelinat, unde, mai tarziu, i se aplicau
batai „sora cu moartea”. Cu siguranta, acesta
este un caz dintre alte sute de cazuri petrecute
in Romania. Este bolnav, iar crizele dese de
epilepsie din lipsa medicamentelor pe care
nu ºi le permite îl dau inapoi cu mulþi paºi
atunci când doreºte un loc de muncã. Lipsit
de dragostea maternã ºi inconjurat de strãini,
Mihaiþã luptã zilnic cu propriul destin. ?tie
cã, din pricina bolii de care suferã,
anagajatorii evitã sã-i ofere un loc de muncã.
Concediat din cauza bolii Mihai nu a stat
niciodatã din momentul in care a fost nevoit
sã pãrãseascã centrul de plasament, la varsta
de 18 ani. Absolvent al Scolii de Arte si
Meserii, Facultatea de jurnalism ” Hiperyon,
ºi al unui curs de inspector de resurse umane,
tânãrul s-a angajat la o croitorie dintr-un
cartier bucureºtean. Cu un suflet sensibil si
un destin nefericit, copilul, devenit bãrbat în
toatã firea (chiar dacã e mic de staturã, cu o

privire uºor rãtãcitã, dorind sã facã totul
deodatã), s-a ambiþionat intr-atat încât, în
anul 2012, a pus bazele publicaþiei
MicNews. „Am lucrat la o croitorie, dar am
fost dat afarã din cauza faptului cã sunt
epileptic. Am lucrat ºi dar nici acolo nu am
stat prea mult timp, din acelaºi motiv. Acum,

tot ce vreau este sa continui proiectul Mic
News si noul ziar ce va aparea din luna
februarie, «Glasul Orfanului», ce are
menirea sã aducã toate cazurile copiilor
abandonaþi ºi chinuiti”, spune Mihai
Cãldãraru, trãdând dorinþa arzãtoare de a-ºi
împlini speranþele.

Muzica, artã pentru suflet
Muzica este poate elementul
cel mai reprezentativ pentru
comunitatea romã, indiferent de
perioadã sau de locul pe care îl are
pe harta lumii. Nu mai este o
noutate faptul cã romii au cântat
încã din cele mai vechi timpuri la
urechile regilor, ale împãraþilor,
boierilor sau ale oamenilor simpli.
O spun ºi izvoarele istorice, ºi
poveºtile din bãtrâni. În România,
astãzi, unul dintre locurile cele
mai bogate în cultura cântatului
tradiþional este comuna Clejani,
din judeþul Giurgiu. De altfel, nu o
datã s-a întâmplat ca muzica
interpretatã de lãutari din Clejani

Asimilarea celor mulþi

Profesoara romã din Bucureºti care-þi învaþã copiii cum sã
nu fie homofobi ºi rasiºti

Romii vãtraºi sunt cei care, odinioarã, munceau
la curþile boierilor sau ale mãnãstirilor din Þãrile
Româneºti. Li se spune vãtraºi pentru cã au fost
legaþi de vatrã înainte sã aibã loc mai întâi
dezrobirea romilor ºi apoi reforma agrarã, în secolul
al XIX-lea.
Vãtraºii sunt, de fapt, sedentari – acei romi care
ºi-au pierdut stilul tradiþional de a trãi. Ar mai fi de
spus cã, cei mai mulþi dintre ei, nici nu mai vorbesc
limba romani. Tocmai din aceste motive, romii
vãtraºi sunt cei pe care majoritarii din þara noastrã iau asimilat cel mai uºor.
Aproape 14% din totalul romilor din þara noastrã
fac parte din neamul vãtraºilor, cel mai mare neam
rom, de altfel. La celãlalt capãt al unei eventuale
clasificãri stã neamul florarilor, cu puþin peste 1%
din numãrul total al romilor care trãiesc în prezent în
România.
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Roxana Marin predã limba englezã la
cel mai progresist liceu din Bucureºti ºi e
apreciatã de elevi pentru cã-i trateazã de
la egal la egal.
Am întâlnit-o pe Roxana Marin
pentru prima datã în urmã cu 14 ani, în
biblioteca ªcolii Centrale, liceul unde
învãþãm, în dupã-amiaza când a þinut un
mic atelier de public-speaking ºi debate.
Stãteam cu toþii într-un cerc, îndeplineam
task-urile unor joculeþe ºi ne lãsãm
cuprinºi de aerul relaxat al Roxanei, lipsit
de rigiditatea orelor obiºnuite de ºcoalã.
Ne capta atenþia prin energia ei
magneticã ºi un stil aparte de a comunica:
un adult care ne trata de la egal la egal, nu
ca pe niºte puºtani infantili. Aia a fost
ziua în care am aflat cã predã englezã la
Colegiul Naþional George Coºbuc ºi,
totodatã, ziua în care am fost pentru
prima oarã gelos pe elevii de acolo.
Roxana era genul de profã care
demonstra cã se puteau face ºi altfel de
activitãþi în ºcoalã, nu doar cele cu

profesorul vorbind ºi noi, toþi ceilalþi,
dormind pe mese.
Au trecut anii, iar Roxana a devenit
din ce în ce mai cunoscutã în bula hip
bucureºteanã, mulþumitã activitãþilor ei
din liceu, dar ºi din afara lui. Se ocupã de
un mic spaþiu de la demisolul Coºbucului
- CARE - unde elevi, pãrinþi ºi absolvenþi
se întâlnesc pentru a discuta diferite teme
cu implicaþii sociale, predã un curs de
drepturile omului, organizeazã întâlniri
între liceeni ºi membri ai diverselor
minoritãþi care-ºi spun poveºtile.

sã treacã de graniþele þãrii noastre
ºi sã-i cucereascã pe strãinii care iau ascultat cel puþin o datã.
Muzica
interpretatã
de
talentaþii cântãreþi de etnie romã a
fost dintotdeauna pe placul
publicului larg, fie cã vorbim
despre manele, fie despre
ritmurile tradiþionale rome.
ªi totuºi, pânã ºi specialiºtilor
le este greu sã spunã unde începe
muzica lãutãreascã romã ºi unde
începe cea popularã românescã.
Poate ºi pentru cã acestea se
completeazã ºi se întrepãtrund de
parcã una fãrã cealaltã n-ar fi putut
exista.

Povestea geambaºilor
În secolul al XVII-lea, la Constantinopol, cei
mai numeroºi negustori de cai erau de etnie romã.
Despre ei vorbeºte ºi Ovidiu Drîmba în volumul
Apariþia ºi avatarurile þiganilor: „În toatã Europa,
de la Bosfor pânã la Atlantic, comerþul de cai
prospera în mâna þiganilor”.
La fel de renumiþi erau odinioarã romii ºi
pentru mãiestria lor de a cãlãri ori pentru
priceperea de care dãdeau dovadã în creºterea
cabalinelor ºi chiar în tratarea bolilor de care
sufereau acestea. De altfel, este lesne de înþeles
aceastã ataºare a membrilor etniei rome faþã de cai
dacã ne gândim cã, parcã dintotdeauna, cabalinele
au fost tovarãºii fideli de drum ºi de viaþã ai
romilor din þara noastrã ºi de pretutindeni. Odatã
cu trecerea anilor, romii ºi-au mai arãtat afecþiunea
ºi spiritul de negustori ºi în alt mod faþã de cai: au
început sã fabrice hamuri din piele. Hãmurarii
romi sunt, de fapt, niºte veritabili pielari – pentru
cã ei fabricã nu doar hãþuri, ci ºi curele pentru
pantaloni sau chimire. Geambaºi – adicã romi care
se ocupã de comerþul cailor – mai gãsim, în
prezent, în judeþele Arad, Brãila ºi Braºov, cu toate
cã odinioarã erau la fel de mulþi în aproape toatã.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC: Viaþa te pune
pe drumuri. Ai de fãcut alegeri serioase din
punct de vedere profesional. Trebuie sã te
concentrezi foarte mult asupra carierei.
COROANÃ – TAUR: Pentru tine luna
aprilie poate fi luna în care sã ai parte de
cele mai importante revelaþii. Se schimbã
multe lucruri în viaþa ta. Va fi bine, vei fi
mai fericit.
SFEªNIC – GEMENI: Multe bãtãi de
cap îþi dã munca. Tocmai de asta trebuie sã
faci o pauzã. În luna aprilie eºti nevoit sã
îþi dai un restart. Nu se mai poate aºa!
ROATÃ – RAC: Te vei confrunta cu
tot felul de discuþii aprinse iscate din senin.
Va fi o lunã în care sensibilitatea ta va fi la
cote înalte.
STEA – LEU: Timpul curge în
favoarea ta, aºa cã nu sunt mari motive de
îngrijorare. ?ine-o tot aºa!
CLOPOT – FECIOARÃ: În aprilie o
vei lua de la zero din mai multe puncte de
vedere. Ai parte de multe surprize plãcute,
dar ºi de câteva lecþii de viaþã usturãtoare.
MONEDÃ – BALANÞÃ: În luna
aprilie trebuie sã recunoºti anumite greºeli
ale trecutului pe care le-ai fãcut ºi care se
întorc în viaþa ta.
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Primarul Focºaniului, amendat
de CNCD pentru discriminare
Cristi Misãilã, primarul oraºului Focºani,
amendat de Consiliul Naþional pentru
Combaterea Discriminãrii (CNCD) din cauza
unor comentarii considerate rasiste la adresa unor
persoane de etnie romã, susþine cã va plãti
amenda, dar nu recunoaºte acuzaþiile ce i se aduc.
„Pentru cã am vrut sã fac ordine ºi sã aplic
legea, am fost numit rasist, iar tot felul de
personaje ºi organizaþii mi-au fãcut mai multe
plângeri în care m-au acuzat de discriminare. (…)
Mai mult chiar, am fost acuzat de instigare la
discriminare pentru cã nu am cenzurat
comentariile lãsate de focºãneni pe pagina de
facebook. (…) Consiliul Director al CNCD a
considerat cã nu trebuia sã permit focºãnenilor sã
se exprime ºi mi-a impus sã ºterg toate
comentariile lãsate de aceºtia pe facebook.
Întrucât nu am fãcut acest lucru, am fost amendat
cu suma de 2.000 de lei, în paralel cu obligaþia de
publicare a deciziei pe site-ul Primãriei”, a
transmis, marþi, primarul Cristi Misãilã, printr-un
comunicat de presã remis AGERPRES.
Misãilã nu recunoaºte acuzaþiile pentru care a
fost sancþionat ºi spune cã va plãti amenda datã de

CUÞIT – SCORPION: Te aºteaptã o
lunã destul de dificilã, ai parte de multe
veºti destul de neplãcute care vine din
toate pãrþile.

CNCD, dar nu va ºterge comentariile de pe
pagina de socializare, pentru cã acestea „nu îi
aparþin”. „Eu nu am folosit niciodatã expresii
jignitoare sau discriminatorii ºi nici nu încurajez
aºa ceva. Nici în viaþa realã ºi nici pe platformele
on-line. Ba chiar am militat în permanenþã pentru
dialog ºi pentru un limbaj civilizat. (…) Iatã de ce
anunþ în mod public cã îmi menþin pãrerea cã nu

Cu ocazia aniversãrii centenarului
Declaraþiei de la Dumbrãveni (fostul
Ibaºfalãu), Partida Romilor „Pro-Europa”
ºi FEDER, împreunã cu Teatrul de Stat
Romen de la Moscova, au adus pentru
prima datã pe o scenã din România o
producþie impresionantã, duminicã 17
martie în Bucureºti, la Sala Palatului, de la
ora 20. Teatrul Þigãnesc sau Teatrul
Romen s-a bucurat de un deosebit succes
internaþional în toatã Europa. Prezenþi
pentru prima oarã în România, artiºtii ruºi
promit un spectacol eveniment.

POTCOAVÃ – CAPRICORN: Eºti
avantajat din punct de vedere amoros.
Totul se schimbã în bine în viaþa ta.
CUPÃ – VÃRSÃTOR: Laºi la o parte
o serie de lucruri pentru a te ocupa de tine.
Este luna în care renaºti.

Populism greþos

Producþia spectacolului de peste 2 ore
este una impresionantã, atât la nivel de
resurse umane cât ºi din punct de vedere al
investiþiei. Un tir a fost alocat doar
transportului costumelor. Un numãr de
aproximativ 100 de persoane pun în scena
spectacolul. Costul spectacolului “ªatra –
Noi, þiganii” este estimat la 1 milion de
dolari. Presa internaþionalã a avut doar
cuvinte de laudã precum “fabulos”, “de
neimaginat”, “uluitor”. “The Sun” a notat:
“Nu am crezut cã putem vedea ceva care sã
parã cadre reale de film puse pe scenã!”.

În Joia Verde, sunt „Paºtile þiganilor”
Joia din Sãptãmâna Luminatã este
temutã în popor. I se mai spune ºi „Joia
rea”. ?i asta pentru cã ar fi, potrivit
credinþelor, o zi rãzbunãtoare, nefastã,
necuratã, dacã nu este respectatã cum
se cuvine. Lumea îi mai spune ºi Joia
Verde, pentru cã de ea depinde
dezvoltarea recoltelor ºi renaºterea
naturii. Pe de altã parte, în lumea
romilor, e zi de mare sãrbãtoare, fiind
celebrate, cu fastul caracteristic
„Paºtile þigãneºti”.

“Trecut, prezent ºi viitor” –
Istoria ºi valorile romilor,
recunoscute de cãtre Guvernul
României

La iniþiativa Premierului României,
Viorica Dãncilã, a avut loc la Palatul Victoria
un eveniment organizat pentru a marca Ziua
Dezrobirii Romilor. În cadrul ceremoniei
intitulate „Trecut, prezent ºi viitor”,
Guvernul României a invitat personalitãþi de
elitã ale acestei etnii, din trei generaþii
diferite, pentru a le recunoaºte într-un cadru
oficial contribuþia profesionalã ºi moralã la
promovarea valorilor minoritãþii rome. În
deschiderea evenimentului, premierul
Viorica Dãncilã a transmis prin vocea
vicepremierului Viorel ªtefan un mesaj de
solidaritate, precum ºi mulþumiri tuturor celor
ce pãstreazã viu trecutul romilor ºi fac
cunoscute tradiþiile etniei.

am discriminat pe nimeni când am afirmat cã cine
a fãcut datorii trebuie sã le ºi plãteascã, iar în
privinþa comentariilor pentru care am fost
amendat, nu le voi ºterge, deoarece ele nu îmi
aparþin. Dacã trebuie sã plãtesc, voi plãti! Dar eu,
unul, pentru nimeni ºi nimic, nu voi fi de acord ºi
nici nu voi impune vreodatã cenzura cetãþenilor
din municipiul Focºani”, a declarat primarul.

“ªatra – Noi, þiganii”, un spectacol eveniment la Sala Palatului

TOPOR – SÃGETÃTOR: Eºti un om
al cuvântului, iar în aprilie îi vei surprinde
pe toþi cu maturitatea de care ºtii sã dai
dovadã în momentele esenþiale ale vieþii.

CAPELÃ – PEªTI: Nu trebuie sã iei
totul ad literam. Unele lucruri sunt spuse
într-o doarã, aºa cã ar fi indicat sã vezi
dincolo de aparenþe.

Diverse

Epoca în care trãim, a
marilor diversiuni, împreunã
cu „epoca de aur” sunt, nu am
nicio îndoialã, capitole distincte
ale „Erei ticãloºilor”Chiar dacã
între timp a avut loc o revoluþie,
chiar dacã libertatea – pe care o
pierdem cu fiecare clipã mai
mult – a fost plãtitã cu sânge,
ticãloºia ºi minciuna au ocupat
repede întreg spaþiul care
aparþinuse odinioarã speranþei
ºi iluziilor,
Avem de toate ºi totuºi
simþim toþi cã n-avem nimic, ne
lipseºte dureros, pânã la asfixie,
sentimentul democratic al
libertãþii ºi dreptãþii, respectul
persoanei altuia, care trebuie sã
fie altceva decât un mijloc de

exploatare cotidianã.Astãzi, nu
ºtim unde mergem, nimeni nu
are habar unde trebuie sã
ajungem, ce trebuia sã se
aºtepte: la o nouã generaþie de
papagali.o simbiozã perfectã
între prostie ºi laºitate. Când îi
vezi, îþi vine sã plângi pur ºi
simplu de mila celor ce au
învãþat sã-i suporte numai
pentru a-ºi putea pãstra locul de
muncã
sau
din
purã
inconºtienþã: „Asta-i situaþia!
Dar e bine sã nu ne lãsãm
înºelaþi. Tãcerea nu poate fi
interpretatã întotdeauna drept
aprobare. Nefericirea aduce
numai ipocrizie ºi revoltã”. În
ce ne priveºte, stãm foarte bine
doar cu ipocrizia. Din pãcate.

Ce sã NU faci în Joia Verde
Ca sã nu ai parte de probleme, nu
se spalã ºi nu se albesc rufele. Nu se
lucreazã la câmp, ca sã nu creascã
iarbã pe unde nu trebuie. Nu e bine sã
pleci la drum, cãci se spune cã existã
risc mare sã te rãtãceºti. Cine
munceºte în aceastã zi sãrãceºte. Nu se
face nimic ºi pentru a þine departe
tunetele, trãsnetele, grindina ºi
vijeliile.

Paºtile þiganilor sunt prilej de
petrecere
De vreo 70 de ani încoace, romii
din România sãrbãtoresc în Joia Verde.
Totul a plecat de la grupul ursarilor,
din care se trag mulþi dintre lãutari. Dat
fiind cã la sãrbãtorile româneºti ei erau

cei care dãdeau tonul petrecerii,
cântându-le mesenilor ºi-au inventat
propria petrecere pascalã, în joia din
Sãptãmâna Luminatã. În acest an, se
anunþã petrecere mare în localitatea
Dolhasca, din judeþul Suceava. Însã, la
origini, sãrbãtoarea vine din satul
Gulea, din acelaºi judeþ, unde Sfatul
Bãtrânilor a încuviinþat-o. Deºi i se
spune Joia Verde acestei zile ºi în
tradiþia româneascã, acest nume vine,
dupã obiceiul rrom, de la poianã
înverzitã în care se þine petrecerea
pascalã, cu bucate dintre cele mai
alese, cu joc ºi voie bunã.

Anul VI • nr. 328
3 aprilie 2019

Sã halim bine
Fripturã þigãneascã

Friptura tiganeasca este o mancare de carne
delicioasa si traditionale. Se taie ceafa de porc in felii
si se pune la marinat peste noapte in lapte si usturoi.

Ingrediente
1 kg ceafa de porc
4 catei mari de usturoi pisati
300 ml de lapte
boia de ardei
maghiran
sare
piper

Mod de preparare
Friptura tiganeasca este o mancare de carne
delicioasa si traditionale. Se taie ceafa de porc in felii
si se pune la marinat peste noapte in lapte si usturoi.
Bucatile de carne sa fie acoperite cu lapte. A doua
zi,se sterge carnea cu prosoape absorbante de unica
folosintese si se adauga condimentele. Se pun bucatile
de carne in tava. Cand s-au rumenit pe amandoua
partile se adauga apa calda in tava. Se tin la cuptor si
se mai adauga apa daca este necesar. Friptura
tiganeasca se serveste cu garnitura de orez.
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Social

Instrumentul cu mai multe vieþi
Þambalul este instrumentul muzical
care a înlocuit cobza în tarafurile de
odinioarã. Conform mãrturiilor bãtrânilor,
acesta a început sã fie folosit de tarafurile
din diferite locuri, ca, de exemplu, la
Clejani, judeþul Giurgiu, prin anul 1916.
Numele acestui sat este strâns legat, în
istoria sa, de muzica lãutãreascã, iar
fenomenul poate fi explicat cu uºurinþã,
dacã þinem cont de faptul cã pe moºia
Clejaniului au venit, de-a lungul timpului,
mulþi romi pentru a munci pãmântul, pentru
a face cãrãmizi ºi pentru a practica lãutãria.
În anul 1949, la Clejani, aproape 80 de
romi cântau la vioarã, la cobzã, þambal,
contrabas, acordeon ºi chitarã, iar
repertoriul lor însuma nu mai puþin de 500
de cântece dintre cele mai apreciate de
ascultãtori.
Pe de altã parte, istoria consemneazã în
spaþiul arab, încã dinainte de Evul Mediu,
un instrument muzical cu corzi de percuþie
foarte asemãnãtor cu þambalul de astãzi.
Localnicii îi spuneau, pe atunci, Satli. De la
ei a ajuns instrumentul ºi în China, în
timpul dinastiei Ming, odatã cu extinderea
comerþului.
La noi, þambalul a devenit tot mai mult
un instrument cu specific lãutãresc. În
China, acesta este cunoscut de peste 400 de
ani ºi a devenit un fel de instrument
popular, foarte îndrãgit de chinezi.

La forma actualã a þambalului s-a ajuns
dupã secole de modificãri ºi îmbunãtãþiri,
astãzi cunoscându-se mai multe tipuri ale
acestui instrument: portabil ºi stabil; mic
sau mare; cu pedalã sau fãrã.

Þambalul are avantajul de a putea fi
folosit ca instrument solistic, dar poate ºi sã
acompanieze lucrãri de operã ºi balet. La
noi, “titanul” þambalului a fost Toni
Iordache.

Strigaturile matrimoniale

ZINGARO – Inspiraþie pentru echitaþie

Dicþionar româno-rrom
Te trais but! – La mulþi ani!
Patradi bahtale! – Paºte Fericit!
Dobroituca – Bunã Ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te sufar
Cyumydaptu ando muy te dilearaptu pho tan – te
pup direct în bot sã te zãpãcesc de tot
Ciplecealma tuta – nu pot sã te sufãr
Mai bes hatan – Stai puþin (sau: Mai stai un pic)
Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi cu mine prin
parc?
Haida jas manta ando foro? – Mergi cu mine în
oraº?
Hai te plimbosaosame – Hai sã ne plimbãm
Camis te jas manta? – Vrei sã mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai ºi tu pe afarã
Na mai des duma acate k dikel so penau – Nu mai
vorbi aici ca ne aude ce vorbim
Tehala la ce ora intalnisaosame? – Mâine la cât
ne întâlnim?
Haida care – Hai acasã
Sar busos? – Cum te cheamã?
Chechibars satu? – Câþi ani ai?
Motomanga – Spune-mi ºi mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie frica/ nu te
ingrijora
Cai san? – Unde eºti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasã-mã în pace
Star? – De ce?
San dilo – Eºti prost
Chechi so ceaso? – Cât este ceasul?
Sukar san – Ce frumos eºti
Merav anda tu – Mor de tine

În Paris existã o companie de
teatru ecvestru care se numeºte
Zingaro. În traducere, Rom sau
Þigãnesc. Numele acestuia face
trimitere la legãtura strânsã dintre
romi – nomazi prin definiþie – ºi cai –
indispensabili acestora pe durata
cãlãtoriilor dintr-un loc într-altul.
Cei care au vãzut deja
spectacolele ecvestre ale acestui
teatru spun cã este cu adevãrat
fascinantã combinaþia de muzicã,
dans, poezie ºi dresaj. Zingaro
Theatre Equestre spune poveºti sub
acest nume de mai bine de un sfert de
secol.

Poate unul dintre cele mai de
succes spectacole ale teatrului
ecvestru parizian este Battuta, al
celebrului dresor de cai, impresar ºi
producãtor Bartabas, faimos pentru
spiritul gitan adus producþiilor sale.
Pentru spectacolul Battuta, francezul
chiar a invitat douã formaþii
româneºti pentru a-i asigura fundalul
muzical. Este vorba despre o fanfarã
din Moldova ºi de un ansamblu de
corzi din Transilvania.
Spectacolul de inspiraþie gitanã
Battuta este o “odã adusã libertãþii” –
scria chiar presa francezã imediat
dupã premierã.
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Actualitate

Parlamentul European cere statelor
membre sã ia mãsuri pentru combaterea
discriminãrii comunitãþii rom

Parlamentul European a adoptat marþi, la
Strasbourg, o rezoluþie non-legislativã în care solicitã
mãsuri mai solide pentru a combate percepþia negativã
ºi discriminarea la adresa comunitãþii rome, fenomen
recunoscut drept o formã de rasism instituþionalizatã ºi
înrãdãcinatã istoric, exprimatã prin intermediul
violenþei, al discursului ce instigã la urã, exploatãrii ºi
stigmatizãrii.
În document se aratã cã segregarea în context
ºcolar, accesul la locuinþe, asistenþã medicalã ºi
ocuparea forþei de muncã sunt principalele probleme
cu care se confruntã încã populaþia de etnie romã in
Europa. Textul rezoluþiei evidenþiazã situaþia în special
dificilã a tinerilor romi, caracterizatã de o proporþie în
creºtere a ºomerilor ºi a celor care nu beneficiazã de
formare profesionalã sau ºcolarizare.
Eurodeputaþii solicitã Comisiei Europene ºi statelor
membre sã introducã mai multe domenii prioritare,
obiective clare ºi obligatorii, programe ºi mecanisme
pentru evaluarea progresului integrãrii, din momentul
în care actualul cadru european va expira în 2020. Ei
cer, de asemenea, fonduri publice substanþiale ºi
resurse umane în aceste scopuri.

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Daniel Muºat

Congres al unui partid al
Romilor, la Alba Iulia. ”ªeriful”
Robert Stoica, pe primul loc pe
lista la europarlamentare

Marius Robert Stoica s-a nãscut la Cluj ºi
crescut la Braºov. El a emigrat cu familia în
SUA, imediat dupã Revoluþie, unde a a ajuns
ajutor de ºerif, fiind una dintre vocile
protestului din 10 august. În ultimii ani a
devenit un militant pentru democraþie ºi este
urmãrit pe contul sãu de facebook de zeci de mii
de oameni. “Sunt foarte mulþumit de
participarea membrilor ºi susþinãtorilor, la
primul congres al partidului nostru. Este un
proiect politic modern, deosebit de inovativ,
transparent, care nu a mai existat în þara noastrã.
Avem o echipã mixtã, multi-etnicã, unde avem
alãturi de noi o bunã parte din diaspora”.
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Perla Scripcariu: “Sunt mândrã cã sunt de etnie romã”
Perla romilor din Botoºani,
geniala admisã la 5 universitãþi
de top din Marea Britanie.
Pãrãsitã de mamã, blamatã de
toþi, a învãþat pânã a cucerit
lumea. Perla Scripcariu, tânãra
de etnie romã care a reuºit sã fie
admisã la cinci universitãþi din
Marea Britanie. Abandonatã la
naºtere ºi purtând stigmatul unei
etnii blamate de multe ori, Perla Scripcariu, care tocmai a terminat cu
brio un liceu de elitã din Botoºani, a devenit un model pentru
comunitatea romã din care face parte, fiind acceptatã la cinci
universitãþi de top din Marea Britanie.

Potenþialul de forþã de muncã al comunitãþii de romi
trebuie folosit
Primarul municipiului
Baia
Mare,
Cãtãlin
Cherecheº, a declarat cã la
nivelul comunitãþii de romi
din oraº existã un potenþial
economic, de forþã de muncã,
iar aceastã oportunitate
trebuie folositã.
Primarul municipiului Baia Mare a admis cã membrii comunitãþii
rome reprezintã un potenþial important pentru economia localã, dacã
sunt ajutaþi ºi pregãtiþi corespunzãtor.
Cãtãlin Cherecheº a recunoscut cã asigurarea apei calde în
locuinþele sociale puse la dispoziþie de administraþia localã reprezintã o
problemã pe care intenþioneazã sã o rezolve, mai ales cã ar ajuta la
integrarea socialã.
Cherecheº a mai arãtat cã primãria municipiului Baia Mare
intenþioneazã construirea unui nou cartier social în care sã locuiascã
atât romi, cât ºi alte persoane cu un statut social mai modest.

Ion Nicolae

Scuarul Mircea cel Bãtrân
Ziua Internaþionalã a Romilor
8 aprilie 2019

Vasile Cocoº

Vrãjeli...
adevãrate!
• Directorul DSV Valcea, Mihai Miclea, cel care a
girat abuzul de la Scundu trebuie sa-si dea urgent
DEMISIA! Politicienii de la Putere care inca il mai tin
in brate pe acest ipochimen trebuie sa-l lase sa plece
acolo de unde a venit la DSV. Acest individ nu are ce sa
caute in functia de director din foarte multe motive!

• Primarul comunei Grãdiºtea, Ilie Boiangiu, deþine
mai multe proprietãþi imobiliare importante, conform
ultimei declaraþii de avere. Astfel, edilul-ºef din
Grãdiºtea are peste 40.000 mp de terenuri în localitate,
o vilã de lux de 250 mp, un spaþiu comercial ºi un
apartament în Râmnicu Vâlcea. Ilie Boiangiu are în
conturi bancare la CEC Bank suma de 6.000 euro, iar în
anul 2017 a câºtigat peste 500 milioane de lei vechi, din
care, cea mai mare parte, din salariul de primar.

• Într-un anonimat total, la Bucureºti, a avut loc
Congresul PNÞCD, în care ipochimenul de Aurelian
Pavelescu a fost re-re-reales preºedinte, dupã peste 10
de ani de mandat. Chiar dacã delegaþia din judeþul
Vâlcea, prezentã la congres, a votat ÎMPOTRIVÃ
(inclusiv preºedintele Ioan Iordãchescu), Pavelescu tot
a ieºit „boss”, în ciuda faptului cã a dus partidul sub
pragul critic… de 1% din intenþiile de vot ale
electoratului român.

• Comisia de evaluare a managementului pentru
anul 2018 la instituþiile de culturã din subordinea
Consiliului Judeþean Vâlcea a publicat recent rezulatele
finale, cu excepþia Teatrului „Anton Pann”, unde existã
încã o conducere interimarã. Astfel, toþi directorii de
instituþii au primit rezultate favorabile, cu menþiunea cã
Remus Grigorescu (directorul Bibliotecii Judeþene
„Antim Ivireanul”), Alin Pavelescu (directorul
Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Vâlcea) ºi Antonie Chelcea
(directorul Muzeului Memorial „Nicolae Bãlcescu”) au
obþinut nota maximã 10.

Cristian Nedelcu

Adrian Iana

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.

Venitul de cetãþenie, ajutorul pe care statul italian îl oferã
Venitul de cetãþenie (reditto di
cittadinanza) a devenit oficial joi, 17
ianuarie 2019, când guvernul a aprobat,
potrivit publicaþiei românilor din Italia,
Rotalianul, decretul de punere în aplicare.
Venitul, o promisiune din campanie a
reprezentanþilor guvernului italian, este un
ajutor care se oferã lunar cetãþenilor italieni,
dar ºi strãinilor rezidenþi de cel puþin 10 ani
în Italia, dacã au venituri de mai puþin de
780 euro lunar. Condiþiile sunt foarte clare
ºi relativ restrictive, o persoanã putând
încasa ca venit de cetãþenie cel mult 500

euro/lunã dacã nu are venituri, la care se
adaugã alþi 280 euro dacã persoana deþine
contract de închiriere a unei locuinþe, sau
150 euro/lunã dacã are un credit ipotecar
pentru locuinþã.

