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Chiar dacã sunt
rrom/ nu uita cã
sunt ºi eu OM” 

De ceva vreme îmi doresc sã scriu un articol pentru cei care,
deºi sunt mult mai deºtepþi, mai curajoºi ºi, desigur, mai

buni decât mine, îmi citesc ºi-mi înjurã articolele ºi pe mine ca
sunt rom (þigan) Nu e aºa cã ar fi minunat sã scriu exact ceea ce
îþi doreºti ºi exact cum îþi doreºti tu, cititorul meu deºtept, critic
Opiniile mele, despre orice ar fi ele, aº face bine sã mi le adaptez
sau sã le cenzurez în aºa fel încât nu cumva sã îþi stârnesc
curiozitatea ia sa vad ce amai scris Diamant Sigur cã, de fiecare
datã când scriu câte ceva care îþi atinge sensibilitatea,
preconcepþiile sau simþul patriotic, consideri cã am irosit timpul. 

Cã mã cheamã ºi Dinaur este, desigur, o indicaþie despre
caracterul meu. ªi, automat, chiar din capul locului,

articolele mele despre lumea romilor Sigur cã nu am dreptul sã
greºesc ºi nici sã scriu câte un articol mai prost. În fiecare dintre
sutele de articole publicate trebuie sã fiu coerent, echilibrat ºi cât
mai aproape de perfecþiune. Nu pot sã îmi schimb pãrerile
despre oameni,despre tiganii cã doar ºtim cã oamenii nu se
schimbã.Iar dacã nu pricepi cã în majoritatea timpului eu scriu
sarcastic,sau pamflet desigur cã nu e vina ta, cã nu întrebi sau nu
pricepi, ci a mea, cã nu scriu pentru tine aºa cum ar trebui.
romule Orice lucru pe care îl scriu despre problemele
comunitãþilor în care îmi petrec timpul liber. De la vârsta de 25
ani, marea majoritate a celor din jurul meu mi-au spus cã nu voi
putea sã fac ceea ce îmi doream sã fac. Pentru cã eram prea þigan
sau prea român, prea inalt sau prea gras prea bogat sau prea în
fiþe, prea negru sau nu îndeajuns de negru, prea necivilizat sau
prea românizat, prea neîndemanatic,sau prea tupeist, prea cu
gura mare prea necultivat sau mult prea interesat de cãrþi, prea
încãpãþânat Sigur cã nu o sã merit ºuturile luate, de români dar
prefer asta alternativei de a nu sta cuminþel pe burtã ºi de a mã
preface cã nu ce se întânplã în România sau cã nu îmi pasã de
ceea ce este în jurul meu.

Alexandru  Diamant

EDITORIAL

Partida Romilor îºi
propune sã trateze
aspecte ale formei de
excluziune formalã

Alina ªerban,
actriþã ºi
regizoare de
etnie romã
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Modestia salveazã România

Dacã priveºti din afarã, scena politicã
pare un soi de comedie bulevardierã
jucatã de marionete improvizate în grabã,
pentru un public care nu are pretenþii ºi nu
cere calitate, ci doar un spectacol „cum o
fi el” bunul-simþ n-au pãrãsit cumva
societatea româneascã. În fiecare zi
politicul este prezent într-un soi de pastiºã
grotescã a unei societãþi normale.
Incompetenþã, grosolãnie, prostie,
declaraþii aiuristice, luãrile de poziþie
Aroganþa liderilo   Romanii  noºtri
politici, ai celor care, vrem, nu vrem, au
ajuns sã ne reprezinte este cu atît mai
revoltãtoare cu cît este încã întreþinutã de
un public surd la evidenþele realitãþii.ªi
atunci, chiar dacã te tîrãºte în mîlul
ridicolului, continui sã te închini acelui
idol fals care seamãnã teribil cu viaþa ta
de zi cu zi. O viaþã sumbrã de care atîrni
noii  Romiii si Romanii   cu disperare
cliºee parfumate cu mîndria ºi poporul,
sperînd sã nu mai duhneascã.

Internatul unui liceu,
transformat în clãdire de
locuinþe sociale cu fonduri

Conducerea Primãriei municipiului
Râmnicu Vâlcea va transforma, pânã la
sfârºitul acestui an, un internat al unei
ºcoli din oraº în locuinþe sociale, pentru a
acoperi solicitãrile venite din partea
familiilor nevoiaºe care au nevoie de o
casã, au anunþat, miercuri, reprezentanþii
instituþiei. Municipalitatea Râmnicu
Vâlcea a solicitat în acest sens fonduri de

la Ministerul Dezvoltãrii Regionale.

Pe scurt

Am fãcut seminarul la Cluj, am
locuit în cãmin, pentru cã nu aveam
timp de navetã. În timpul facultãþii
am fost un student dedicat, iar
comportamentul meu a fost, zic eu,
ireproºabil. Am încercat mereu sã
schimb percepþia oamenilor asupra
romilor, parþial cred cã am ºi reuºit.
Sunt primul preot rom din Cluj ºi
deservesc comunitãþile de romi de pe
raza municipiilor Turda ºi Câmpia
Turzii. Aceastã bisericã e foarte
importantã pentru noi, romii, dar ºi
românii vin aici sã se roage, trãim în
pace ºi în bunã înþelegere cu toþii”, a
mai afirmat Roz. Preotul spune cã în
viitor vor mai fi oficiate astfel de
slujbe biligve, ba chiar ºi exclusiv în
romani. Urmeazã ºi alte slujbe în
romani.  „Am înþeles cã o sã-mi vinã
un text de liturghie în limba romani

de la Patriarhie. Nu ºtiu când, dar am
înþeles cã se lucreazã la el. Exista
unul, dar era scris de un rom ursar, cã
noi suntem împãrþiþi în mai multe
ramuri. Acum se va schimba, pentru
cã dialectul vorbit de ursari nu este
prea cunoscut aici, de romii din
Ardeal”, a explicat Marin Roz.

În cadrul proiectului „RARE –
Schimbarea discursurilor, schimbarea
practicilor: Romii ca resursã umanã”
finanþat prin Programul Transnaþional
Interreg Dunãrea 2014-2020,
Prioritatea nr. 4 O regiune a Dunãrii
bine guvernatã, Aria de Intervenþie 4.1
Îmbunãtãþirea capacitãþilor
instituþionale pentru a aborda
provocãrile societale majore,
Cancelaria pentru Incluziunea Romilor
din Novi Sad (Serbia) desfãºoarã un
interesant proiect-pilot de includere ºi
participare activã a romilor pe piaþa
muncii.

Romii reprezintã cea mai mare
minoritate etnicã din Uniunea
Europeanã ºi sunt printre cele mai
defavorizate categorii de populaþie,
având cu greu acces la piaþa forþei de
muncã. Din aceste motive, în ianuarie
2017 a fost demarat un proiect care este
implementat prin cooperarea a 19
organizaþii partenere din opt þãri. În
cadrul programului sunt implementate
ºase proiecte-pilot. Partenerul principal
al proiectului este Serviciul de Ajutor
Maltez din Ungaria, iar din România la
program participã Serviciul de Ajutor

Maltez din Sfântu Gheorghe, Agenþia
Împreunã, Departamentul pentru
Relaþii Interetnice ºi Primãria
Municipiului Sfântu Gheorghe. 

În România, la Sfântu Gheorghe a
fost implementat un proiect pentru
locuitorii de etnie romã din cartierul
Õrkõ, care au fost deschiºi în cãutarea
locurilor de muncã.

Program-pilot de instruire
profesionalã a romilor din
Provincia Autonomã Vojvodina

Cine este preotul rom care a rostit prima slujbã bilingvã în
românã ºi romani. „Aici trãim în pace ºi suntem cu toþii la fel“



3Anul VI • nr. 329
12 iunie 2019 Vocea RomilorActualitate

Este corect sã spui atât limba
rromani, cât ºi limba þigãneascã.
Conteazã doar ce conotaþie dai
expresiei.

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

subdialecte, inclusiv pe teritoriul
României.

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

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

Târgul tradiþional al meºteºugarilor
romi, la prima ediþie

Deºi ziua de 15 august este o zi de
sãrbãtoare de peste 18 ani pentru romii
din judeþul Bistriþa-Nãsãud, anul acesta
surpriza a fost Târgul tradiþional ºi
expoziþia de meºteºuguri specifice.
Târgul s-a þinut în curtea Complexului
Muzeal Bistriþa-Nãsãud ºi a fost urmat de
un spectacol de muzicã.

Cum a fost la ziua romilor

Muzica a însoþit fiecare din
momentele zilei, de la momentele
dedicate copiilor, pânã la spectacolul de
sâmbãtã seara, oferit de Connect-R. În
timpul dezbaterilor de dupã-amiazã, în
centrul oraºului era mai puþinã lume,
însã, odatã cu lãsarea serii, piaþa s-a
umplut. „Pe 8 aprilie era Ziua romilor,
dar, având în vedere cã, în acest an, a
picat într-o zi de luni, am organizat
evenimentele în 6 ºi 7. Sâmbãtã avem
teatru, dezbatere ºi concert Connect-R,
iar duminicã muzicã popularã”, a
explicat unul dintre romii codleni. „E
frumos azi. Dar ce sãrbãtoare e? Vine
Connect-R? ªi altceva? E frumos, dar
încã nu e lume. O sã fie mai târziu mai
frumos”, ne-a spus, sâmbãtã, una dintre
locuitoarele din Mãlin.

ªapte sute de copii din mediul
rural din judeþul Brãila vor primi, anul
acesta, ‘Prima carte pentru acasã’, iar
în 15 grãdiniþe din cele mai
defavorizate comunitãþi vor fi
amenajate centre de bibliotecã, pentru
a încuraja cititul împreunã cu cei mici,
acasã ºi la grãdiniþã, în cadrul unui
proiect implementat de Asociaþia
„OvidiuRo” ºi Inspectoratul ªcolar
Judeþean Brãila.

Acþiunile fac parte din programul
pilot de lecturã în grãdiniþe „Fiecare
copil meritã o poveste”, care are drept
scop creºterea calitãþii educaþiei
preºcolare în mediile defavorizate.

Intervenþiile „OvidiuRo” pentru
creºterea calitãþii educaþiei preºcolare
în judeþul Brãila au început în 2016,

când programul „Fiecare Copil în
Grãdiniþã” a fost transformat în
program naþional prin Legea nr.
248/2015 privind stimularea
participãrii în învãþãmântul preºcolar a
copiilor din familii defavorizate.

Brãila: 700 de copii din comunitãþi defavorizate
beneficiazã de programul „Prima carte pentru acasã”
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Dumnezeul familiei de romi este
copilul, întruchipare a puritãþii absolute,
garanþie a continuitãþii neamului.
Normele onoarei ºi ale „pakiv”-ului
interzic unei femei sã treacã prin faþa
unui bãrbat, ea este obligatã sã-ºi anunþe
trecerea cu „arakh!” (fereºte!) sau
„ambold!” (întoarce-te!), iar bãrbatul
trebuie sã întoarcã privirea în altã parte,
pentru a-i lãsa cale liberã. In schimb, o
femeie cu un copil in braþe, consideratã
a fi purificatã de prezenþa copilului,
poate trece oricând prin faþa bãrbaþilor.

Botezul este ºi el înþeles ca un act
magic de purificare, apa sfântã
(aghiazma) fiind luatã din bisericã de
femeile, care, mai târziu, îºi vor stropi
casele ºi rudele pentru a le proteja de
impuritate – „maxrimos”. Dupã botez,
timp de o zi, copilul nu trebuie sã fie
sãrutat de nimeni pentru a nu-i fi furat
botezul. Acest gest apotropaic este
completat de un gest reparatoriu: în
momentul în care copilul se
îmbolnãveºte, el este botezat a doua
oarã, pentru a se vindeca. Explicaþia
care se dã de obicei este cã „o jekhto
bolimos ci geto” (primul botez nu a
mers) sau „o jekhto bolimos n-as lacho”
(primul botez nu a fost bun),
interpretându-se cã repetarea actului

magic poate avea rezultatele dorite.
Educaþia tradiþionalã a copilului

rom se bazeazã pe formarea în spiritul
fraternitãþii ºi al ajutorului reciproc, dar
ºi al responsabilitãþii pentru ceilalþi.
Fraþii se cresc între ei pentru a deveni
responsabili, fetele se ocupã, de la 5-6
ani, de treburile gospodãreºti, bãieþii
învaþã meserii ºi participã la adunãrile
bãrbaþilor încã de la 7-8 ani. Iniþiativa ºi
responsabilizarea copiilor, precum ºi
capacitatea lor de a se descurca
independent de la o vârstã relativ
fragedã sunt apreciate în cadrul familiei
ºi comunitãþii de romi.

Copilul rom. Naºterea ºi
educaþia tradiþionalã

Eveniment destinat celebrãrii
talentelor literare rome

Centrul Naþional de Culturã a Romilor
– Romano Kher în parteneriat cu
Asociaþia Amare Phrala organizeazã un
eveniment destinat celebrãrii talentelor
literare rome, prin recunoaºterea ºi
susþinerea scriitorilor romi contemporani.
Evenimentul reprezintã festivitatea de
încheiere a Concursului de creaþie literarã
ºi traduceri în limba romã „Bronis³awa
Wajs“, ediþia a II-a ºi va avea loc vineri,
10 mai, ora 17.00, la Ambasada
Sustenabilitãþii în România. Concursul a
inclus trei secþiuni: Poezie/Prozã în limba
românã, Poezie/Prozã în limba romani ºi
Traduceri în limba romani. La secþiunea
de Poezie/Prozã în limba romani au
participat ºi scriitori de etnie romã din alte
þãri, prercum Serbia, Ucraina sau Rusia. 

Subiectul care-i ofticã pe
români

Un prieten mi-a propus sã scriu ce cred
eu despre   Politica    find si an electoral   nu
sant   interesa de politica Romanilor 

E an electoral. Truditorii pe ogorul
jurnalistic sunt pregatiti sa actioneze
decisiv, gata sa dea lovitura.Daca
gestioneaza corect oportunitatile, se aleg cu
banuti de-o casa si scapa naibii de cicaleala
SOTIEI malai de un concediu pe afara, sa-
si potoleasca prietena sau nevasta. Ca
model de “reusita” au jurnalistii    Toate
facilitatile obtinute pe banii altora, pe baza
de asa-zisa prietenie, un mic santaj, ceva
abureala si multe promisiuni desarte!

Guvernul a adoptat, miercuri, o
hotãrâre prin care se stabilesc cifrele de
ºcolarizare pentru învãþãmântul
preuniversitar ºi cel superior de stat în
anul ºcolar 2019-2020.

Ministrul Educaþiei, Ecaterina
Andronescu, a precizat într-o conferinþã
de presã susþinutã la Palatul Victoria cã
numãrul de locuri la liceu este
echivalent cu cel de anul trecut.

„Ministerul Educaþiei este cel care a
propus cifrele de ºcolarizare. S-a vorbit
în presã de faptul cã scade numãrul de
locuri în învãþãmântul liceal. Anul
trecut, ºi aºa s-a întâmplat ºi în
anteriorii doi ani, au fost locuri mult
mai multe decât s-au ocupat, adicã nu s-
au ocupat anul trecut 30.594 de locuri,
în anul precedent aproape 30.000 ºi în
precedentul an 35.000. Deci, noi ne-am
apropiat cu cifrele de ºcolarizare de
cohorta de copii care intrã în liceu anul

acesta. Ca urmare, numãrul de locuri pe
care hotãrârea de guvern îl stabileºte
este echivalent cu numãrul de locuri în
licee de anul trecut. Ceea ce am fãcut,
þinând seama de numãrul de locuri
ocupate anul trecut în ºcolile
profesionale, circa 31.000, am încercat
sã creºtem numãrul de locuri ºi sã
încercãm sã le ocupãm pe toate cele
60.000 de locuri care sunt prevãzute în
hotãrârea de guvern.

Guvernul a aprobat cifrele de ºcolarizare pentru
învãþãmântul preuniversitar ºi cel superior de stat în
anul ºcolar 2019-2020
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Preºedinþia românã a
Consiliului UE este hotãrâtã sã
lupte împotriva discriminãrii

Preºedinþia românã a Consiliului UE
este hotãrâtã sã lupte împotriva
discriminãrii, declarã ministrul delegat
pentru Afaceri Europene, George
Ciamba, pe contul sãu de Twitter.

„Cetãþenii romi sunt cetãþeni
europeni! @RO2019EU (Preºedinþia
românã a Consiliului UE) este hotãrâtã sã
lupte împotriva discriminãrii, discursului
de urã ºi sã mãreascã eforturile de a
asigura acces la educaþie pentru
categoriile dezavantajate”, a afirmat
ministrul delegat de Ziua Internaþionalã a
Romilor.

ªantierul de la Unitatea
Militarã, noua sursã de bogãþii
pentru membrii unei comunitãi
din Valea Mare

Zeci de persoane din comunitatea de
romi din Valea Mare trudesc de câteva zile
în curtea fostei unitãþi militare din Slatina ºi
scot de sub beton cantitãþi impresionante de
anozi din cocs metalurgic. Oamenii au ajuns
la bogãþie doar ascultându-ºi pãrinþii, care,
auzind cã fosta unitate militarã este ºantier,
ºi-au amintit cã pe când îºi satisfãceau ei
stagiul militar în Slatina, în unitate se
contruiau platforme betonate pe o suprafaþã
întãritã cu anozi de la Uzina de Aluminiu, pe

atunci proaspãt înfiinþatã.

Pe scurt

Zeci de persoane au participat la
prima ediþie a Festivalului
Internaþional „Romaii Poesia”. Romi
din Statele Unite ale Americii, din
Polonia, Italia, Germania, Serbia,
Bulgaria, Anglia, Macedonia ºi
România au urcat pe scena din Piaþa
Micã, pentru a-ºi recita ºi cânta
poeziile. Alãturi de aceºtia s-au aflat
poetul Mircea Dinescu, gazda
evenimentului.

„Este prima ediþie a Festivalului
Internaþional <Romaii Poesia>. Acest
festival se vrea un festival mondial, nu
s-a mai fãcut în lume aºa ceva. Este
pentru prima datã când romii îºi vor
recita poezia ºi o vor ºi cânta. Este
vorba despre poeþii romi. Lumea nu
cunoaºte romii ca ºi poeþi, ca ºi
scriitori. Este timpul ca ºi populaþia
majoritarã sã cunoascã etnia romilor,
poporul romilor risipit în toatã lumea,
cum sunt scriitori demni, care au cãrþi,
sunt deosebiþi, oameni de culturã,

profesori universitari mari scriitori, dar
ºi artiºti ºi dansatori. Dumnezeu ne-a
dãruit mult har. Romii prin natura lor
sunt artiºti. Asta veþi vedea la festivalul
Intenaþional <Romaii Poesia>”, a spus
gazda emisiunii.

Romii ºi-au recitat ºi
cântat poezia, la Sibiu

Aproape singurele persoane care
efectiv selectau deºeurile menajere
duse la groapa temporarã de gunoi
din Slatina, care a funcþionat doi ani,
îºi câºtigã banii de pâine din ce în ce
mai greu. De mai bine de douã
sãptãmâni, de când depozitul
ecologic de deºeuri menajere de la
Bãlteni, construit cu fonduri
europene, ºi-a început activitatea, iar
la groapa de la marginea Slatinei nu
mai vin maºinile cu gunoi, cei care
din asta trãiau câºtigã din ce în ce
mai puþin. De la sume care puteau sã
depãºeascã 100-150 lei pe zi, au
ajuns ºi la de zece ori mai puþin, iar
numãrul celor care mai vin în rampã
s-a împuþinat drastic. În oraº gãsesc
la fel de greu ce se cautã la firmele
care colecteazã materialele
reciclabile, Slatina fiind unul dintre
primele oraºe care a înlocuit, în mare
parte, pubelele clasice cu containere
îngropate care nu le mai permit celor
interesaþi de deºeuri sã
scormoneascã. „Primaru’ nu vine
decât sã ne spunã: «Sã votaþi!»“ Pânã

în urmã cu douã sãptãmâni, mulþi
plecau din oraº cãtre rampã cu prima
maºinã de gunoi, în mijlocul nopþii,
iar acum sunt nevoiþi sã vinã, care au,
cu cãruþele trase de cai. Este o
aventurã în sine ºi traversarea
oraºului, pentru cã sunt pasibili de
amenzi. Mulþi deja nu le mai ºtiu
ºirul, au adunat mii de lei amendã, pe
care, însã, n-au din ce sã le plãteascã. 

Viaþa de la groapa de gunoi abandonatã. „Ai
dracu’ cu parlamentarii lor! Au omorât pã
Ceauºescu ca sã-i ia locu’“
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deºi reprezintã cea mai
mare minoritate din Europa,
romii sunt pe mai departe
discriminaþi - mai ales în ºcoli
ºi la locul de muncã. Totuºi,
unii gãsesc o cale sã scape de
sãrãcie ºi marginalizare.

Romii sunt cea mai mare
minoritate de pe continent. În cele mai
multe þãri, aceºtia sunt discriminaþi ºi

trãiesc în sãrãcie. 80 la sutã dintre
romi sunt ameninþaþi de sãrãcie. Mulþi
sunt marginalizaþi în societãþile în care
trãiesc, locuiesc în ghetouri ºi merg la
ºcoli segregate etnic. În Bulgaria,
Ungaria ºi Slovacia, potrivit Comisiei
UE, 60 la sutã dintre copiii romi învaþã
la ºcoli speciale, cu materiale
didactice mai slabe ºi fãrã a avea
contact cu alþi copiii de la ºcolile
normale.

Europa: Stigmatizarea
romilor, în continuare
o problemã

Activiºti în ºcoalã

La începutul acestui an, a þinut prima
paginã a ºtirilor din zona educaþiei
informaþia potrivit cãreia trei colegii din
Braºov au impus prin regulamentele de
ordine interioarã o medie minimã, 8,
pentru elevii de gimnaziu. În caz contrar
pãrintele este obligat sã-ºi transfere
copilul la altã ºcoalã.

Pe marginea subiectului s-au
exprimat, printre alþii, dl. Mircea Miclea,
fost ministru al educaþiei, care nu a fost de
acord cu aceastã segregare timpurie a
elevilor „în funcþie de nivelul de
supradotare”. Totodatã, acesta considera
cã „e neetic sã excluzi copiii din aceste
clase deoarece nu au reuºit sã obþinã
media 8. Ritmul de evoluþie psihologicã ºi
cognitivã a copiilor la aceastã vârstã este
foarte idiosincratic, este foarte
personalizat.

Pânã la urmã, pe ziariºti nu-i
blamez

Sunt ziarist, dar (sau poate tocmai de-
aia), la un moment dat, am inteles ca trei
sferturi din ziarele si revistele Romaniei
sunt mituite sau santajate. Fie la varf (cu
multe mii de euro bagati in publicitate sau
alte servicii), fie la nivel de reporter invitat
la o bere si cadorisit cu un iPhone, rugat
fiind el sa descrie partea catifelata a
evenimentului monden, politic, sportiv –
dupa caz. Subiectivismul ziaristilor atinge
cote dureroase.Situatia era de-un ridicol
fara precedent  crede ca dragostea  fata de
presa  functioneaza cu monezi sau jetoane.

O gluma amara circula prin Romania:
daca vrei sa vezi cat de bun si de influent
esti ca jurnalist, incearca sa te lasi mituit si
vezi cat ti se ofera.

Dacã te iei dupã datele de la
recensãmânt, în România trãiesc
535.000 de romi, dar numãrul lor este
în realitate de trei-patru ori mai mare,
spune Magda Matache, directorul
executiv al Asociaþiei Romani Criss.
Iar statisticile referitoare la cei 1,5-2
milioane de oameni sunt,
întotdeauna, negre: peste 26% dintre
romi îºi duc viaþa numai din ajutorul
social, 14,4% mizeazã pe venitul
minim garantat, iar 80% trãiesc în
sãrãcie.

Record la analfabetism

Un raport al Ministerului Muncii
aratã cã doar 9% dintre tinerii romi
au liceul terminat, în timp ce raportul
din 2009 al Comisiei Prezidenþiale
relevã cã în doar 8% dintre
gospodãriile rome existã un

calculator. Cel mai mare procent de
analfabetism se înregistreazã tot în
rândul populaþiei rome, ºi anume
28% dintre cei care au frecventat
ºcoala primarã, dar nu au absolvit-o.

80% dintre romi trãiesc în sãrãcie. O etnie în statistici
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Familie care trãieºte în
Pãdurea Bãneasa de 10 ani 

România este þara cu cei mai sãraci
copii din Uniunea Europeanã ºi cu cei
mai mulþi analfabeþi.

Suntem fruntaºi la abandon ºcolar, iar
rromii reprezintã pãtura cea mai
vulnerabilã ºi pentru cã cei care ar putea
sã îi ajute sunt de cele mai multe ori,
nepãsãtori. Ori, alimenteazã aceastã
realitate având drept singur argument
orientarea societãþii actuale, una
discriminatorie. Povestea familiei Sandu
stã mãrturie.

Bucureºti, România, 2019. Locul în
care unii copiii încã se sperie de maºini
pentru cã nu ºtiu ce sunt. De fapt, nu sunt
foarte convinºi nici ce e acela un cal.
Sunã a comedie absurdã, însã, de data
asta, genul programului este dramã.

175 de romi din Codlea,
fãcuþi proprietari pe casele pe
care ºi le-au construit ilegal

Mai puþin celebru decât Gârcini,
cartierul codlean Mãlin este ºi el unul în care
romii trãiesc în sãrãcie. Autoritãþile locale au
gãsit, însã, fondurile necesare – fonduri
europene - pentru dezvoltarea comunitãþii ºi
au pus la punct un program cu 5 domenii
prin care nivelul de trai al romilor codleni sã
creascã. Viceprimarul Codlei, Mihai
Câmpeanu, spune cã municipalitatea a
început prin crearea bazei legale în cazul

fiecãrui cetãþean din acest cartier.

Pe scurt

prejudecãþile faþã de etniile
sinti ºi romã sunt larg
rãspândite ºi în Germania.
Pentru a combate anti-
þiganismul, o comisie lucreazã
la propuneri de mãsuri pentru
guvernul german. Dar este un
efort dificil.

Etniile sinti ºi romã trãiesc deja de
sute de ani în Germania. Cu toate
acestea, deseori aceºti etnici nu sunt
acceptaþi nici în ziua de azi ca parte din
societate, fiind discriminaþi ºi izolaþi pe
diverse planuri ale vieþii publice.
Guvernul german a creat o comisie
specialã care sã se preocupe de
combaterea discriminãrii romilor. Este
un grup de 11 experþi care a început sã
lucreze de la sfârºitul lunii martie.
Experþii trebuie sã livreze cel târziu la
începutul lui 2021 un raport cu propuneri
de mãsuri privind combaterea rasismului
faþã de toþi etnicii grupaþi sub apelativul

stigmatizant de “Zigeuner” (þigani).
Un membru al acestei comisii este

Frank Reuter de la centrul de cercetare
privind anti-þiganismul de la
Universitatea Heidelberg: “Atât în
societate, cât ºi în domeniul cercetãrii
aceastã temã a fost neglijatã un timp
îndelungat”, spune istoricul. A durat
decenii întregi pânã când genocidul
comis de regimul nazist împotriva
etniilor sinti ºi romã a fost recunoscut.

Nou efort împotriva
discriminãrii romilor

“În oraºul Gabrovo, din Bulgaria,
relaþiile dintre bulgari ºi bulgari de
etnie romã au degenerat într-un
conflict interetnic grav. Deºi au fost
trimise trupe de jandarmi, famillii
întregi de romi au fost sfãtuite sã
pãrãseascã oraºul pentru a nu fi
linºate. Se pare cã totul a pornit de la
o presupusã agresiune între câþiva
indivizi ºi s-a ajuns la culpabilizarea
unei întregi comunitãþi. Condamn
ferm orice agresiune ºi atitudine
rasistã ºi cred cã guvernul bulgar
trebuie sã rezolve urgent problemele,
în acord cu legile ºi valorile europene
care ne guverneazã pe toþi. Pentru

mine este clar: faptele penale nu au
identitate etnicã iar cei care le
înfãptuiesc trebuie sã raspundã
individual, indiferent despre cine
este vorba. Nu existã nicio justificare
moralã, etnicã, politicã, economicã,
socialã, religioasã etc. pentru a
condamna comunitãþi ºi familii
întregi la teroare, la linºaj sau alte
forme de violenþã psihicã sau fizicã!
Fac apel la calm ºi încurajez
autoritãþile bulgare sã încerce sã
rezolve acest conflict, ce poate
degenera, aºa cum s-a întâmplat ºi în
România, în 1993 la Hãdãreni, când
zeci de case au fost arse ºi un întreg
conflict interetnic a pus rãul mai
presus de raþiune. Cine a avut de 

Nouã persoane au fost arestate joi
în oraºul bulgar Gabrovo în timpul
confruntãrilor dintre poliþie ºi
grupuri de tineri mascaþi care au
încercat sã ia cu asalt un cartier
populat în majoritate de romi, unde
pe 7 aprilie trei persoane de etnie
romã au agresat un angajat al unui
magazin, relateazã agenþia EFE.

Petre Florin Manole, reacþie la conflictul interetnic din
Gabrovo, dintre bulgari ºi romi: Faptele penale nu au

identitate etnicã!
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Profesorul de limba rromani
Neculai Constantin ne spune cã pe
teritoriul satului Gulia înainte de
Primul Rãzboi Mondial se presupune
cã ar fi  venit rromii ursari din zona
Dorohoiului, iar pieptãnari, scripcari
ºi fierari ar fi venit din zona oraºului
Târgu Frumos. Aceºtia s-au aºezat la
marginea satului Gulia, cãtre satul
Probota, unde ºi-au format o
comunitate aparte . Cu timpul s-au
adaptat obiceiurilor ºi tradiþiilor
româneºti, respectând ºi tradiþiile
proprii: nunþi, botezuri pe care le fac
în ziua de joi, zi în care sãrbãtoresc ºi
Paºtele.Actualmente ocupaþiile de
bazã sunt aceleaºi: fierari, pieptãnari,
lãutari. În perioada comunismului, au
lucrat în industria socialistã : IMUS ,
IUPS, Zimbru, Fabrica de Rulmenþi,
ºantiere de construcþii, ca turnãtori,
forjori, betoniºti, mozaicari. În
momentul actual, toþi ºi-au pierdut
locurile de muncã revenind la
ocupaþiile de bazã. O parte din ei

puþini la numãr, ºi-au constituit
formaþii muzicale, cu care participã la
diferite petreceri. Majoritatea rromilor
din Gulia nu au unde munci, nu au
teren agricol pentru a practica
agricultura, nu au locuinþe proprii
fiind obligaþi  sã locuiascã mai multe
familii într-o singurã locuinþã .
Locuinþele  sunt insalubre, drumurile
de acces sunt aproape impracticabile,
iar pentru apã potabilã trebuie sã se
deplaseze distanþe foarte mari.

Povestea unui altfel de sat.
Giulia de Dolhasca, locul
unde romii ursari trãiesc ca
acum 100 de ani 

Eurostat: Românii n-au scãpat de
sãrãcie. Procentual, ne
apropiem de greci

Cu excepþia anului 2013, acest procent a
scãzut în fiecare an din 2010, când se situa
la 36,8%. Pensiile nu sunt considerate
transferuri sociale în aceste calcule,
menþioneazã Eurostat.   Conform unui raport
publicat luna trecutã de Eurostat, peste o
treime (35,7%) din populaþia României era
expusã în 2017 riscului de sãrãcie ºi
excluziune socialã, o situaþie mai gravã în
Uniunea Europeanã fiind înregistratã doar în
Bulgaria, unde 38,9% din populaþie era
expusã acestui risc.

Evenimente cu ºi pentru
romi la Codlea. Cap de afiº,
Connect-R

Braºovenii sunt aºteptaþi, sâmbãtã ºi
duminicã, la un maraton de evenimente cu
ºi pentru romi ce se va desfãºura pe
Promenada din Codlea ºi la Casa de
Culturã a Municipiului Codlea.
Evenimentele sunt reunite sub titlul
„Connect All” ºi sunt organizate de
Agenþia de Dezvoltare Durabilã a
Judeþului Braºov ºi Primãria Municipiului
Codlea. Cei care vor ajunge în Codlea se
vor bucura de piese de teatru, expoziþii,
proiecþie de filme, concerte ºi spectacole
de dansuri, dar vor fi prezenþi ºi
meºteºugari.

Totuºi, dacã treci de semnul pe
care scrie Mãguri, îngropat în
buruieni, nu poþi sã nu te laºi
impresionat de peisajul pitoresc, în
care se zbenguie, într-o paradisiacã
nepãsare, puzderie de copii, fericiþi,
mulþi dintre ei murdãrei ºi aproape
dezbrãcaþi. Dacã îi întrebi ce viseazã
sau ce vor sã fie când cresc, se uitã cu
ochi negri, miraþi, ºi râd sau îþi cer
dulciuri. Cei mai mari dintre ei spun
însã cã vor ”sã fie buni” ºi, eventual,
”sã plece la lucru dincolo”.

Aºezatã pe malul drept al râului
Timiº, la circa 8 km sud-est de
municipiul Lugoj, Mãguri este
singura localitate din judeþul Timiº
care a înregistrat o majoritate
absolutã a populaþiei de etnie romã.
Se învecineazã la nord cu Tapia, la
sud-est cu Cireºu, la sud cu Gãvojdia
ºi la vest cu Lugojel. Conform
Enciclopediei României, prima
atestare documentarã a localitãþii

dateazã din anul 1448, cu numele de
Magora. Este consemnatã pe câteva
hãrþi întocmite dupã cucerirea
Banatului de austrieci. La începutul
secolului XX, pe teritoriul satului se
mai gãseau câteva movile de pãmânt,
care în trecut jucau funcþia de
adãposturi ale artileriei creºtine în
faþa turcilor, cãci pe acest teritoriu se
gãsea unul din punctele strategice
importante ºi cel mai la est.

Singurul sat din Timis unde romii au majoritate absoluta,
intre saracie si pitoresc
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Romii din Strehaia se plang
ca sunt saraci

Au palate, maºini de lux, haine cusute
cu fir de aur, dar când trebuie sã-ºi
plãteascã dãrile, sunt sãraci lipiþi
pãmântului! Cu sechestrul pus pe
turnuleþe, romii din Strehaia se jurã cã au
ajuns la fundul sacului. Mai sã-i crezi pe
cuvânt, nu alta. Asta pânã când îþi revin în
minte descinderile din trecut!. 

Bate vantul saraciei in pestrita
Strehaia! De cand cu descinderile in masa
si saltatul evazionistilor de milioane de
euro, parca nici nu-i de mirare ca cei
ramasi in libertate nu mai au dupa ce bea
apa.”De unde sa platim? Ca suntem vai
de capul meu. Nu mai avem niciun leu.
am doi copii la puscarie”, spun romii.

GAFA MONUMENTALA A
MIHAELEI RADULESCU!

Scandalul dintre Mihaela Radulescu si
admiratorul ei, Daniel Constantin, cel pe
care l-a acuzat ca ar fi inselat-o cu bani,
este departe de a se fi incheiat. Doar
declaratie a dat, vedeta, despre el, insa
aceasta a dat nastere multor semne de
intrebare. Dupa o relatie mai mult
virtuala, unde au impartasit multe pareri,
declaratii si emotii, un scandal monstrous
a izbucnit intre Mihaela Radulescu si
fanul ei, Daniel Constantin. Acesta a dat
in vileag faptul ca ar fi impartasit clipe
intime, pe Internet, fapt care a enervat-o
la culme pe vedeta, care a dat o singura

declaratie despre tot acest subiect.

Pe scurt

Maria Sturm a fotografiat
tinerii de etnie romã din
România, care continuã
tradiþia preþioasã a castitãþii
înainte de cãsãtorie.

Maria Sturm s-a nãscut în
România, dar din 1991 trãieºte în
Germania. Imediat dupã absolvire, în
2012 a început sã lucreze ca fotograf
independent pentru mai multe reviste,
iar în ultima perioadã a fost testatã ca
producãtor pentru un viitor
documentar VICE. Pentru proiectul
Be Good, prezentat în secþiunea
emergentã de la PhotoEspaña 2015, s-
a întors în România ºi în comunitãþile
de romi din Giurgiu, Sighiºoara ºi
Bucureºti. „Am fotografiat acolo timp
de ºase sãptãmâni, dar înainte de a-mi
lua aparatul am stat cu protagoniºtii,
protagonistele ºi familiile lor. M-am
întâlnit cu mai mult de 40 de oameni,
aºa cã în cele din urmã m-am ales cu
mai mult de zece ore de înregistrãri.:
Familiile de minori romi sunt foarte
cuminþi

Totul a început cu o documentare

asupra cãsãtoriilor între adolescenþi, o
practicã încã rãspânditã în anumite
comunitãþi de romi din þarã.
„Mulþumitã unui prieten jurnalist,
Herbert Gruenwald, am primit câteva
contacte, am vizitat mai multe sate ºi
am discutat tradiþia cu diverse
persoane. Proiectul meu este despre
tineri, deºi dintr-un punct de vedere
occidental, ar putea fi vãzut ca o serie
despre lipsa tinereþii. Aceºti tineri sunt
mai nefericiþi decât alþii? Pierd ei
ceva? Dacã aceste fotografii duc la o
dezbatere de acest gen, eu sunt
mulþumitã.”

Fotografii cu tinere virgine
de etnie romã, înainte sã
se cãsãtoreascã

Care vedete din Romania
sunt de etnie rroma, dar se
feresc sa vorbeasca despre
asta? “Regele” face azi
dezvaluiri de senzatie

Cioaba, unul dintre mostenitorii
lui Florin Cioaba, face tot ceea ce ii
sta in puteri pentru a schimba in bine
imaginea etniei romilor. El a
dezvaluit pentru WOWbiz.ro ca in
etnia rroma exista multe personalitati
ale culturii, showbiz-ului si sportului

romanesc, care, pana acum, nu au
vorbit despre faptul ca sunt tigani.

“Noi avem informatii precise
despre etnia lor. Informatii care
provin din orasele, comunele sau
satele in care acestia s-au nascut.
Oamenii nostri, din etnie, ne-au
oferit aceste date. Daca despre Banel
Nicolita sau Connect-R se stie ca
sunt rromi, Alex Velea, Marius
Lacatus sau Ilie Dumitrescu au ocolit
acest subiect. Pana la urma, este
problema lor daca vor sa recunoasca
sau nu. Eu am dat aceste nume pentru
a demonstra tuturor ca in etnia
noastra sunt si oameni de mare
valoare. Oameni care fac sau au facut
cinste Romaniei. Ca, in fond, cu totii
suntem romani, indiferent de etnia pe
care o reprezentam. Dar noi ne
mandrim cu ei. Cum ne mandrim si
cu Anton Pann sau cu Ion Voicu ori
Madalin Voicu!”

Daniel Cioaba arunca bomba!
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Blonda isi doreste sa-si gaseasca
originile cat mai mai repede Speranta.
Cantareata a inceput sa-si faca
arborele genealogic pentru a descoperi
daca se trage din rromi Sabina Ivanica.
In timp ce unii se simt lezati de
asocierea lor cu etnia rroma, altii fac
tot posibilul sa gaseasca o legatura
intre ei si aceasta minoritate. Delia
Matache, de pilda, nu s-ar fi suparat
catusi de putin daca ar fi fost in pielea
reporteritei care a primit apelativul
„tiganca” din partea presedintelui.
Cantareata este atat de incantata de
talentele vocale ale rromilor, incat ii
pare laudativ sa se numere printre ei.
Convinsa ca ii curge sange de tigan
prin vene, blonda s-a apucat sa-si faca
arborele genealogic pentru a gasi
dovada. Primul pas a fost, se pare,
intervievarea membrilor familiei si
mai cu seama a bunicilor. Aflata la

Buzau in vizita la acestia, Delia a
incercat subtil sa-i traga de limba, insa
nu prea a avut spor. Acest episod nu a
facut-o sa se dea batuta, ci, mai mult,
a ambitionat-o sa mearga mai departe.
Potrivit unor apropiati, artista profita
chiar si de intalnirile de la cantari cu
lautarii de etnie rroma pe care ii
chestioneaza insistent asupra
particularitatilor care s-ar putea regasi
si in cazul ei.

Delia, convinsã cã este
þigancã

„ªtiu cã nu ºtiu nimic“ 

Prostul nu e prost destul dacã nu e ºi
fudul“. Prost smerit mai rar, cãci ignoranþa
merge mînã în mînã cu aroganþa, iar prostia
e în genere însoþitã de autosuficienþã. E greu
sã mai auzi astãzi un cumsecade „Nu ºtiu“.
De „ªtiu cã nu ºtiu nimic“. Mai bine faci pe
deºteptul decît sã fii luat de prost. Cum adicã
sã nu ºtii nimic în lumea asta plinã de
informaþii? ªi aºa îºi face loc printre noi
prostul cu tabletã, , cel ce-ºi hrãneºte
curiozitatea intelectualã cu precãdere de pe
Internet. Tu te întrebi simplu „Oare cum o sã
fie vremea mîine?“ ªi el îþi vorbeºte imediat
prestant  ºi ca el stie tot   plouã mîine?“, eºti
mîncat. Îþi mai serveºte scurt încã trei
referinþe, dupã care o sã se uite de sus la tine,
cum de nu înþelegi complexitatea
universului, Este prostul de birou, cum s-ar
zice. O specie mai periculoasã însã este
prostul de partid fãrã minime cunoºtinþe,
chiar ºi de gramaticã, dar avînd partidul în
spate, ce mai conteazã cum spui ceva, cînd
ce spui tu e adevãrul însuºi? Specialitatea
prostului de partid e fiþuica.

Italia - debutul orchestrei de
copii rromi la Conservatorul
din Milano

Duminica, la Conservatorul din Milano,
va avea loc un eveniment mai putin
obisnuit: debutul copiilor superdotati din
cadrul orchestrei rromilor, care va prezenta
primul sau concert de muzica clasica.

Este vorba despre un grup de 20 de
copii, cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani,
provenind din familii de rromi, crescuti in
fosta tabara de nomazi de la Triboniano, la
periferia orasului Milano, relateaza La
Stampa.

Dupa un an de studiu la conservatorul
milanez, copiii rromi care au demonstrat un
talent iesit din comun in ceea ce priveste
interpretarea la un anumit instrument,
precum vioara, acordeon, violoncel sau
instrumente de suflat, au reusit sa-si
impresioneze profesorii prin usurinta cu
care abordeaza variatiuni din Vivaldi.

Cu minunata doamnã Bobeanu
Maria am fãcut cunoºtinþã în urmã cu
un an la început de primãvarã o mare
luptãtoare pentru drepturile femeilor, o
femeie care ºi-a obþinut dreptul de a fi
consiliera la Primaria Ramnicului. De
ce sã nu se încurajeze tendinþa, de altfel
naturalã, a femeii de a se emancipa fara
tutela bãrbatului ºi a învãþa de a trãi prin
ea însãºi? Mary care aduce cu sine
lumina calda a sarbatorilor Pascale
pentru copii saracii donîd multe
cadourii famililor sarace Întrebarea este
mai actualã decît am vrea sã credem. ªi
astãzi, feminismul românesc este destul
de precar, atît ca formã de manifestare,

cît ºi ca formã de reprezentare. Unii
spun cã ortodoxismul nostru ar fi de
vinã, îndemnîndu-ne – mai ales pe noi,
femeile – sã ne ascundem sub pulpana
patriarhalã, preferînd supunerea, unei
singurãtãþi emancipatoare. Aºa o fi?
Dar despre ce anume este feminismul
care enerveazã multã lume se scrie
puþin în România. De exemplu, una din
chestiunile spinoase în feminism e
legatã de egalitate, Avem un popor, cum
procedãm?“. Deocamdatã se
procedeazã cu discuþii sterile, dar
arþãgoase.

Moscova nu crede în lacrimi, ci în
eroine cum este Mary.

Moscova nu crede în lacrimi, ci în eroine
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Cãlãtorii care vor alege sã facã o
excursie cu Mocãniþa sunt avertizaþi de
organizatorii curselor cã trenuleþul trece
printr-o comunitate de rromi.
”Avertizãm cãlãtorii noºtri cã trenul
trece pe o distanþã de 900 de metri
printr-un cartier de Rromi” scrie pe
afiºul care anunþã programul de
circulaþie al trenului, postat pe
facebook.   Situaþia a fost la fel ºi anul
trecut. Potrivit siteului operatorului,
cãlãtorii au fost chiar obligaþi sã
confirme în scris înainte de cursã cã
sunt de acord sã treacã prin cartierul
respectiv. Este vorba despre satul Gura

Roºiei, comuna Roºia Montanã, unde
existã o comunitate numeroasã de romi.
Mocãniþa din Munþii Apuseni, unul
dintre simbolurile Þãrii Moþilor, îºi va
relua cursele regulate pentru turiºti pe
traseul Abrud – Câmpeni ºi retur, de
Paºte ºi de 1 Mai 2019. „Pe aceasta linia
minunata circula locomotivele noastre
incepand cu anul 2004. Din cauza
anumitor obstacole pe linia putem oferi
un program regulat doar cu un tren cu
capacitate mica de 54 de locuri”, este
mesajul transmis de proprietarii
mocãniþei, pe site-ul societãþii Calea
Feratã Îngustã SRL.     

Romii din Roºia
Montanã au pus gând
rãu Mocãniþei

Rãzgândeanu, mi-au mâncat
nervii de ciudã

Toata viata mea am fugit de oamenii
care nu stiu ce vor. Dar se pare ca am
fugit in cerc, fiindca in cele din urma tot
ei mi-au mincat sufletul. Suceala , fiindca
exista alte urgente mondiale, mai febrile.
Prieteni, colegi, rude sau iubitele gagicile
amantele mi-au pavat cu bune intentii
drumul spre iadul inimii.Eu nu prea ma
razgindesc . Poate asta e motivul pentru
care am o intoleranta majora fata de
scarpinatorii in cap. De la iubirea
disperata la  sex   la tabuurile penibile nu
e decit o noapte – care o fi ea sfetnic bun,
dar e un conservant pros  Mai, nu ne-am
vazut de mult, hai sa ne intilnim si noi
intr-o simbata, sa bem ceva si sa mai
vorbim!”.  Oooo, mai, sa vezi, nevesti-
mii i-e rau de la stomac si eu am ceva la
masina, dar poate simbata viitoare…
Bine – zic – sunati voi atunci. Ma suna
peste sase simbete si, fiindca nu pot sa
vin la ei in clipa aia, cind le trasneste lor,
se bosumfla.

Doi fotbaliºti doljeni în spital.
De la ºicanare în trafic la
reglare de conturi cu toatã
comunitatea de etnie romã

La finele sãptãmânii trecute, doi
fotbaliºti doljeni au fost bãtuþi de o întreagã
comunitate de romi, dupã ce au ºicanat în
trafic o maºinã cu reprezentanþi ai acestei
etnii. Întãririle i-au aºteptat pe sportivi
echipaþi cu seceri.ntâmplarea s-a consumat
sâmbãtã dupã-amiaza, potrivit surselor
noastre. Totul a început în trafic, în zona
Drãgãºani - Vâlcea.  Fiindcã o maºinã nu le-
a permis sã facã un viraj, doi doljeni, care
fãceau parte dintr-un grup mai mare, au
pornit în urmãrirea autoturismului al cãrui
ºofer nu le-a dat voie sã facã ce vor ºi au
început sã-l ºicaneze în trafic.Urmãrirea a
avut loc pe mai puþin de 10 km, dar când
maºina vizatã s-a oprit, în zona Cãlina -
comuna Prundeni, doljenii au avut parte de
o surprizã. Erau aºteptaþi de o întreagã
comunitate de romi.

S-a înecat ca þiganul la mal“. În
perioada celor 500 de ani de robie de
care romii au avut parte, foarte mulþi
robi/sclavi au încercat sã fugã în zone în
care sã-ºi trãiascã viaþa liberi de
greutatea lanþurilor. În general,
deþinãtorii emiteau cãrþi de urmãrire a
fugarilor ºi întocmeau poteraºi sã-i
aducã înapoi, pentru cã nu-ºi doreau ca

exemplul dat de fugari sã fie urmat ºi de
alþii. De foarte multe ori, erau prinºi ºi
aduºi legaþi la deþinãtor (mânãstire,
baier sau domnie) ºi, în cele mai multe
cazuri, pedeapsa era exemplarã. Cea
mai simplã formã era biciuirea, însã
existau ºi cazne destul de greu de
imaginat pentru omul modern. În
lucrarea sa de doctorat (1837),
Kogãlniceanu scria cã „Acest soi de
torturã crudã constã în lovirea tãlpilor cu
nuiele, picioarele fiind legate de un drug
pe care doi oameni îl þin ridicat, astfel
încât cel bãtut sã nu se poatã sprijini de
pãmânt decât cu capul ºi umerii“.„Cu
desãvîrºire odios era chipul în care se
uza de fetele ºi de femeile acelor
nenorociþi. Plecând de la principiul cã
trupul robului este lucru al stãpânului,
þigancele, fete mari ºi femei mãritate în
toate regula, în faþa altariului, erau
privite de stãpîni ca adevãratã carne
pentru plãcere. Se uza de ele în aceastã
însuºire cu ºtirea pãrinþilor ºi a soþilor.

Scurte explicaþii pentru unele proverbe despre romi
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Nãscut în anul 1917 la Barcelona, la
vârsta de numai 9 ani, Maximoff  îºi
pierde mama, originarã din comunitatea
„manouche” din Franþa, ºi veriºoarã a
renumitului chitarist de jazz Jean
Reinhardt. Va trãi ºi cãlãtori alãturi  de
tatãl sau între Spania, Franþa ºi Belgia
împreunã cu fraþii ºi surorile, urmând ca
la 14 ani sã se regãseascã orfan, dar ºi
cap de familie dupã ce boala îi rãpeºte
tatãl.    Astfel, coconul cristalin al
copilãriei  începe parcã  a se sfârteca pe
neaºteptate, iar Matteo practicã cot la cot
cu unchii sãi meseria de cãldãrar în
Franþa, în sânul comunitãþii de cãldãrari
instalate în periferiile Parisului.
Momentele de rãgaz ºi le petrece la
cinema, iar prin conjuncturi fericite are
ocazia sã joace, copil fiind, ca figurant
pe acelaºi platou de filmare cu un

anumit Jean Gabin, cu celebrul actor
Fernandel, dar ºi cu Frehel. Tot atunci îºi
descoperã ºi pasiunea pentru fotografie.
“Nu am petrecut nici mãcar o orã în
ºcoalã”, mãrturisea Maximoff într-un
interviu, explicând cã tatãl sãu l-a
învãþat sã numere ºi sã citeascã, iar
valurile întâlnirilor potrivite l-au purtat
mai departe spre vocaþia sa.

Matteo Maximoff, primul
scriitor rom de expresie
francezã

Percheziþii la clanurile de
romi din Murgeni

Percheziþiile au avut loc marþi
dimineaþã, pe raza localitãþilor Bârlad,
Murgeni ºi Zorleni, în urma colaborãrii cu
autoritãþile judiciare din Franþa, în
contextul cercetãrilor efectuate pe
teritoriul acestui stat. Au fost vizate mai
multe persoane, bãnuite de sãvârºirea
infracþiunilor de înºelãciune în grup
infracþional organizat, fals ºi uz de fals,
tãinuire în grup infracþional organizat a
bunurilor provenite din înºelãciune ºi
spãlare de fonduri în grup infracþional
organizat. Din cercetãrile efectuate a
reieºit cã infracþiunile ar fi fost sãvârºite în
anul 2016, în Franþa, prin crearea unui
mecanism infracþional, cu scopul fraudãrii
bugetului de stat, prin constituirea unor
dosare pe baza unor acte medicale false.
Cu ajutorul acestora  ar fi fost  încasate
drepturi necuvenite de la Casa de Alocaþii
Familiale ºi de la Casa de Asigurãri
Sociale din Franþa. Prejudiciul cauzat
bugetului statului francez a fost estimat la
1.700.000 de euro.

Liderii comunitãþii rome din
Turda neagã cã ar exista zone în
care romii sã atace în grupuri
organizate

S-a luat legãtura cu liderii comunitaþii
de romi din Turda, care nu cunosc aspecte
ca pe o stradã sau într-un cartier întreg,
romii în grupuri organizate sã atace
persoane sau sã intre în casele oamenilor
indiferent cã sunt români, romi sau
maghiari. Nu ascundem faptul cã sunt
persoane (de etnie romã sau ºi români în
aceeaºi mãsurã) care fac infracþiuni, au
probleme cu legea, dar remarcile articolului
sunt profund ºovine ºi tendenþioase,
instigatoare împotriva unei etnii întregi,
bazate doar pe douã cazuri izolate care nu
pot constitui o regulã ºi  nu ne dorim un alt
eveniment ca la Hãdãreni.

„În data de 7 august 2019 va avea
loc nunta lui Andrei & Olesia, copiii
lui Florin ºi Budi. (...) Invitat special:
Nicolae Guþã“, este anunþul pus pe
stâlpii de electricitate din Obreja. Alin
Bobu, consilier al prefectului
judeþului Gorj pe probleme de romi,
ne spune cã evenimentele se anunþã în
acest fel pentru a nu se suprapune, dar
cã, în mod normal, afiºele se pun pe
casele din centrul cartierului:
„Anunþurile privind organizarea de
nunþi sau alte evenimente se pun în
centrul cartierului, dar pe case. În
cazul de faþã au fost puse douã sau
trei banner pe stâlpii CEZ ºi din câte
am înþeles nu s-a cerut acordul CEZ.
Rar a fost sã fie montat câte un banner
pe stâlp. Se pun aceste afiºe ca sã nu
se suprapunã nunþile. La noi este o
problemã, sã nu pui nunta sau botezul
în aceeaºi zi cu un alt eveniment,

având în vedere cã este o comunitate
restrânsã. Atunci, oamenii îºi iau niºte
mãsuri“.   Amedatã cu 4.000 de lei
Poliþiºtii au amendat o femeie de etnie
romã cu suma de 4.000 de lei, pentru
amplasarea bannerului. „Conducerea
Inspectoratului de Politie Judeþean
Gorj a dispus verificãri  privind
montarea unui banner publicitar pe
strada Ioan Budai Deleanu.

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.

Modul inedit în care se fac invitaþiile la nuntã într-un
cartier de romi din Târgu Jiu
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Politica privirii
Pragmatic, ºansele mele de a avea

succes în politicã sînt minime. Nu sînt
charismatic, îmi lipseºte tupeul care pare
a fi absolut necesar ºi nu sînt interesat în
a face . audienþã pentru televiziunI  . Nu
am nici o rudã influentã,  Nu sînt nici
cîntãreþ, nici actor, iar ºansele de a deveni
o vedetã se reduc la potenþialul de
jurnalist  ºi nu la vreun talent. Dacã
punem aici ºi originile mele nesãnãtoase
din familii de  tiganii  ºi foarte sãrace ale
unui tatã  ºi unei mame þigancã, succesul
cinstit politic sau profesional în România
pe o altã niºã în afara celei pe drepturile
romilor este aproape imposibil. Niºã în
care am scris în repetate rînduri cã nu mai
vreau sã activez, pentru cã nu vreau sã fiu
þiganul de serviciu   

Romii: “Ne-am sãturat de
manipulãri politice!”

Praful din “þigãnie” nu prea a vãzut
pantof de politician, cãci votul romilor a fost
obþinut de fiecare datã uºor, mult prea uºor
raportat la problemele cu care se confruntã
aceste comunitãþi. DE ACELASI AUTOR
Permisul ºi rasismul Tehnicile politicienilor,
fãrã sã generalizez, au fost diverse de-a
lungul anilor ºi, de fiecare data, au implicat ºi
câte un lider local rom care s-a mulþumit cu
privilegii personale în mobilizarea lor masivã
la vot. Au fost porci sacrificaþi în ziua
alegerilor, la pachet cu muzicã localã ºi
transport gratuit; pachete clasice cu zahãr,
fãinã ºi ulei; blesteme publice, în biserica
ortodoxã din comunã, de tipul: “cine voteazã

cu x… sã îi moarã, sã facã, sã dreagã”.

Pe scurt

Existenþa unei astfel de zile este
absolut necesarã, pentru a da vizibilitate
culturii vaste a romilor ºi a istoriei
acestora ºi pentru a semnala problemele
care încã reprezintã o realitate în
România. României i-a dispãrut rostul. E
o þarã fãrã rost, în orice sens vreþi voi. O
þarã cu oameni fãrã rost, cu oraºe fãrã
rost, cu drumuri fãrã rost, cu bani,
muzicã, maºini ºi þoale fãrã rost, cu

relaþii ºi discuþii fãrã rost, cu minciuni ºi
înºelãtorii care nu duc nicãieri. Mai ales
pe romii Þara ºi mama nu þi le alegi. Te
aºezi pe celãlalt mal al lumii ºi cauþi
rãspunsul: ce s-a întâmplat cu þara mea
de-am fost nevoit s-o pãrãsesc. Ca sant
marginalizat ca sunt rom (tigan) in
Romania 

CEEA CE NE UNEªTE:
“Solidaritatea in fata raului si a
nedreptatii este dovada ca NOI, cei care
credem asta, indiferent de trib, gasca,
organizatie, credinta, mai avem inca
speranta sa devenim ROMI. Indiferent
ca suntem traditionali sau progresisti,
pakivale sau kashtalii in fata rasistilor
suntem TOT sub-oameni si meritam sa
fim “omorati”. Ramane de vazut daca
suntem in stare sa facem front comun
impotriva lor”. Puterii de a re/naºte din
noi înºine, prin conºtiinþã de sine,
aºteptãm ca altcineva sã ne aducã
norocul, prin minuni, vrãji, ºmecherii.
NU NE PUTEM NAªTE!

Meritãm noi, romii,
sã fim omorâþi?

Unitãþi ale poliþiei ºi jandarmeriei
bulgare au fost desfãºurate miercuri
dimineaþã într-un cartier locuit
majoritar de romi în oraºul bulgar
Gabrovo, dupã ce sute de persoane
au pornit acþiuni violente în acest
cartier drept rãzbunare pentru o
agresiune care se presupune cã a fost
comisã de trei membri ai minoritãþii
rome, relateazã agenþiile BTA ºi
EFE.

Tensiunile au izbucnit dupã ce pe
reþelele de socializare a fost
distribuitã o înregistrare video în care
apar trei persoane, semnalate ca fiind
de etnie romã, agresând cu brutalitate
un angajat al unui magazin non-stop
pe 7 aprilie. Cei trei suspecþi au fost
reþinuþi pentru 24 de ore ºi apoi puºi
în libertate fãrã sã fie formulate

acuzaþii împotriva lor.
Un protest paºnic a avut loc în

faþa primãriei din oraº, cerând
insistent detenþia atacatorilor.
Tensiunile au apãrut atunci când mai
multe sute de protestatari au încercat
sã intre în clãdirea serviciului local
de investigaþii ºi o parte dintre ei au
ajuns în cartierul de romi ºi au atacat
mai multe case nelocuite.

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.

Violenþe împotriva romilor în Bulgaria
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Mai mult de 2.000 de fete cu vârste
de sub 16 ani devin mame în România în
fiecare an, uneori chiar ºi la vârsta de 12
ani.

„Dumnezeu mi-a dat o fetiþã
frumoasã. Însã viaþa este grea pentru cã
ºi eu însãmi sunt încã un copil”, spune
Lorena, legãnându-ºi bebeluºul, fata de
15 ani care locuieºte cu prietenul sãu ºi
cu alte ºapte familii într-o clãdire
abandonatã recunoaºte cã nu plãnuia sã
rãmânã gravidã. „Aº fi vrut sã aºtept
pânã mai târziu”, a mai spus aceasta.

La câþiva kilometri depãrtare, Diana,
care are tot 15 ani, a spus cã a plâns când
a descoperit cã este gravidã: „Viaþa mea
s-a schimbat dramatic”. Fata recunoaºte
cã îi este dor sã se joace cu alte fete de
vârsta ei.

Abandonatã de tatãl copilului, fata ºi
bebeluºul trãiesc cu mama sa ºi cu cei
ºase fraþi ºi surori.

Cele douã adolescente sunt doar
douã dintre miile de astfel de mãmici
tinere din România. În anul 2013, 15,6 la
sutã dintre cele care au devenit mame
pentru prima oarã au fost adolescente,

potrivit ultimelor date ale Eurostat,
publicate în 2015. Acesta este cel mai
mare procent de mame foarte tinere din
întreaga Uniune Europeanã, România
fiind urmatã de Bulgaria, cu 14,7 la sutã.

În 2014, circa 18.600 de adolescente
au dat naºtere, inclusiv 2.212 cu vârste
cuprinse între 12 ºi 15 ani. Mai mult de
douã treimi dintre acestea locuiesc în
mediul rural.

Potrivit organizaþiilor de caritate ºi
grupurilor de suport, multe dintre aceste
foarte tinere mame provin din
minoritatea romã, în cadrul cãreia este
foarte rãspânditã cãsãtoria de la vârste
fragede.

Situaþia dramaticã din
þara noastrã – mamele
adolescente

Fundul de investiþii

Nu-mi acuz colegii de presa pentru asta,
tDar aici, in fiecare zi, fara exceptie, titlurile
care fac prapad sunt „uite ce fundulet
obraznic are cutareasa”, „uite ce sani
frumosi are cutaroaica”, „vedeti ce-i place
cutaricii in pat”, „ce grasa esti, cutaritzo”,
„uite cata celulita are cutarela”.raim vremuri
cumplite, in care un jurnalist supravietuieste
cu pretul abdicarii de la niste principii – mai
multe sau mai putine, dupa caz, dupa
Mogul  . Sigur, imi voi atrage multe
exclamatii oripilate, unii vor spune ca nu te
obliga nimeni sa scrii non-stop despre fesele
unei fufe, daca nu vrei. Ba da, te obliga
uneori facturile, sefii, criza profesionala,
somajul, panica Mie mi-e ciuda ca exista
multi oameni care cumpara asemenea
produse media. Eu, de exemplu, nu-i urasc
atat pe traficantii de droguri, cat pe clientii
lor. Fiecare avem totusi niste optiuni in viata
si alegem prost. Daca aleg prost in dragoste,
imi fac seppuku, e vina mea. Dar daca aleg
prost de pe taraba de ziare, inseamna ca e
vina altuia? Ca sa nu mai bat apa-n piua, va
citez cateva titluri recente din tabloidele
romanesti: uite cum se fac prezervativele
folosite de chinezi”, „Uite cat de bronzata
este Antonia”, „Iata cele mai sexy funduri de
pe plaja”, „Bianca a jucat tenis cu sfarcurile
la vedere”.

Premierã într-o bisericã din
România: liturghie pentru romi
în limbile romani ºi românã,
într-un lãcaº ortodox

Prelatul ortodox a oficiat Sfânta
Liturghie, înconjurat de un sobor de preoþi
ºi diaconi, în Biserica Parohiei misionare
pentru romi cu hramul „Naºterea Sfântului
Ioan Botezãtorul” din zona Turda-Fabrici.
Din acest sobor a fãcut parte ºi Marin
Trandafir Roz, primul preot rom din judeþul
Cluj, hirotonit în luna ianuarie 2019 cu
misiunea de a deservi comunitãþile de romi
de pe raza municipiilor Turda ºi Câmpia
Turzii. Potrivit Radio Renaºterea, dupã
citirea pericopei evanghelice, mitropolitul
Andrei a rostit un cuvânt de învãþãturã, prin
intermediul cãruia a evidenþiat importanþa
postului ºi a rugãciunii în viaþa creºtinului,
comparându-l cu antrenamentul unui
sportiv, pornind de la capitolul 9.

Prefectul de Vâlcea, Florian Marin,
a invitat, joi, comunitãþile de romi din
judeþ sã organizeze ºi sã participe în
perioada imediat urmãtoare la acþiuni
de salubrizare a zonelor în care
locuiesc.

Invitaþia a fost fãcutã în cadrul
ºedinþei ordinare a Grupului de lucru
mix pentru romi, organizatã la
Prefectura Vâlcea, în contextul în care
mai mulþi reprezentanþi ai
administraþiilor locale din judeþ s-au
plâns cã le este foarte greu sã menþinã
curãþenia în zonele în care stau aceºti
etnici.

„Vreau sã vã spun cã zona Valea
lui Stan (sat component al oraºului
Brezoi, n.r.) beneficiazã de serviciu de
salubrizare gratuit de aproximativ 7-8
ani, dar nici aºa lucrurile nu merg cum
ar trebui. Am amplasat aici ºase
containere de 1,1, iar maºina
operatorului intervine sãptãmânal, dar,

din pãcate, în acele containere se
aruncã bolovani ºi pãmânt, iar gunoiul
menajer este aruncat pe gârlã sau în
alte zone. O altã problemã ar fi ºi aceea
cã deºi s-au încheiat contracte de
salubrizare cu cetãþeni romi din aceste
zone, nu s-a plãtit nicio facturã. Au
luat pubele în rate, au plãtit prima ratã
de 10 lei, dupã care au vândut pubelele
cu 50 de lei”, a declarat viceprimarul
oraºului Brezoi, Adrian Buºu.

Comunitãþile de romi din judeþul Vâlcea, invitate de
prefect la acþiuni de salubrizare a zonelor în care locuies



15Anul VI • nr. 329
12 iunie 2019 Vocea RomilorMapamond

Ziua Internaþionalã a
Romilor, sãrbãtoritã la
Muzeul Naþional al
Þãranului Român

Romii au o zi internaþionalã doar din
1971 ºi de aceea le place sã o celebreze ºi
sã invite cât mai multã lume sã îi
cunoascã. Pentru cã orice etnie este cel
mai bine reprezentatã prin ceea ce
dureazã, adicã prin producþiile culturale,
CNCR-RK ºi ANR propun publicului,
rom ºi nerom, trei zile în care sã
sãrbãtoreascã împreunã cu artã. Pe
parcursul evenimentului, romi argintari,
rudari sau cãldãrari vor face demonstraþii
de meºteºuguri tradiþionale ºi, în paralel
cu ei, artiºti contemporani vor prezenta
participanþilor cultura romã în
manifestãrile ei actuale. Eugen Raportoru
este un pictor afirmat ºi premiat, ale cãrui
lucrãri au ajuns la Vatican sau la Royal
Academy din Londra.

Zeci de persoane au atacat
romii din Bulgaria ºi
România la Paris

Atacatorii, înarmaþi cu bâte, cuþite de
bucãtãrie ºi alte arme improvizate, au
ajuns la taberele de romi din suburbiile
capitalei franceze.

Cele mai grave incidente au avut loc
luni noaptea în zonele Clichy-sous-Bois,
Bobigny ºi Colombes.

„Au fost þintite caravanele ºi dubele
albe folosite de comunitãþile rome, mai
mulþi indivizi fiind atacaþi”, a afirmat o
sursã.

„Atacurile au fost motivate de
zvonurile online conform cãrora romii
rãpesc copiii din oraº”, a adãugat sursa.

Mai multe postãri cu astfel de
informaþii au apãrut pe reþele sociale
precum Facebook sau Snapchat. Drept
urmare, purtãtorul de cuvânt al poliþiei
din Seine-Saint-Denis a fãcut apel la
oameni „sã aibã grijã pentru cã începe o

psihozã”.

Pe scurt

La 26 martie, cei doi bãrbaþi, care
nu fac parte din comunitatea romã, se
aflau în camioneta lor atunci când au
fost luaþi la bãtaie de cãtre
aproximativ 20 de persoane, potrivit
parchetului.

Condamnatul, care a fost judecat
cu celeritate, ºi-a recunoscut
responsabilitatea în aceastã agresiune,
însã a declarat cã nu a aplicat lovituri,
potrivit parchetului, care precizeazã cã
judecãtorul a reþinut, luni, caracterul
rasist al agresiunii.

Pedeapsa cu închisoarea a acestui
angajat municipal de la Aulnay-sous-
Bois nu a fost însoþitã de un mandat de
aducere. El urmeazã sã despãgubeascã
cu suma de 3.000 de euro fiecare
victimã.

Aceasta este prima condamnare de
dupã valul de agresiuni vizând romi,
sãptãmâna trecutã, în Seine-Saint-
Denis.

Aceste atacuri au avut loc dupã
multiplicarea unor mesaje nefondate
pe reþele de socializare, care evocã
tentaive de rãpire a unor copii sau
adolescenþi de cãtre persoane care
circulã cu camioneta în comune din
Ile-de-France, mai ales în Hauts-de-
Seine ºi Seine-Saint-Denis.

Un tânãr angajat
municipal, condamnat
la 18 luni de închisoare

Primãria oraºului Alexandria
(capitala judeþului Teleorman) îi va
muta pe romii sãraci dintr-un cartier
al oraºului undeva la periferie, lângã
cimitir. ªi nu în orice fel de condiþii,
ci în module-container, pe modelul
patentat de Radu Mazãre la
Constanþa în anul 2014.

Povestea “Cartierului B” din
Alexandria a ajuns chiar ºi în vizorul
presei internaþionale, dupã ce
jurnaliºtii postului de televiziune
naþionalã ARD din Germania au
vizitat acest veritabil “obiectiv
turistic” al judeþului Teleorman.

Vorbim despre douã blocuri sociale,
transformate în focare de infecþie:
mirosuri perstilenþiale, mizerie, lipsa
minimei igiene. Camerele mici ºi
aproape nemobilate conservã sãrãcia
individualã a locatarilor, care s-au
obiºnuit cu rãul ºi nu se fac mai
nimic pentru a-ºi curãþi propriile
locuinþe. Locatarii, totuºi, sunt
întotdeauna dispuºi sã vorbeascã
despre situaþia în care se zbat ºi, mai
ales, despre ce li se pregãteºte acum.

Iniþiative similare în Baia Mare,
Alba Iulia ºi Constanþa. În anul 2011,
Cãtãlin Cherecheº, primarul din Baia
Mare, lua o decizie controversatã:
ridicarea unui zid de trei metri,
pentru a separa douã blocuri locuite
în mare parte de romi de restul
comunitãþii. Mai târziu l-a ºi pictat,
în speranþa cã va deveni “operã de
artã ºi va atrage turiºti”. În 2017,
primarul de la Alba Iulia, Mircea
Hava, decidea împreunã cu Consiliul
Local evacuarea unui bloc în care
locuiau preponderent romi, fãrã a le
asigura celor în cauzã condiþii de
locuire alternativã.

Primãria Alexandria va muta romii sãraci ai oraºului în
containere, lângã cimitir
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Pe ritmuri de D’jembe la
ªcoala Profesionalã Band

Ei au învãþat sã cânte la tobele
tradiþionalele africane denumite
D’jembe de la instructorul de
percuþie Acacia Mpofo Kitata
Lukibadiku.

Cursurile de percuþie au avut loc în
cadrul sesiunilor de consiliere þinute de
consilierul ºcolar ºi vocaþional Adrian
Moldovan.

„Activitatea a avut drept obiective
principale autocunoaºterea prin
intermediul muzicii, punerea bazelor
coeziunii de grup ºi, nu în ultimul rând,
buna dispoziþie. Au fost implicaþi elevi
din toate grupele de vârstã. Invitatul
nostru, Acacia Mpofo Kitata Lukibadiku,
este instructor de percuþie ºi
muzicoterapeut cu o vastã experienþã
artisticã ºi terapeuticã. Originar din
Congo, el colaboreazã cu echipe din
România încã din anul 2008”, a declarat
Adrian Moldovan.

Sfârºitul primãverii, o
sãrbãtoare

La sfârºit de mai, în cultura romã este
marcatã Ziua Florarilor. Chiar dacã nu
este vorba despre o mare sãrbãtoare,
meritã sã îi menþionãm importanþa, fie ºi
numai pentru cã florile sunt cele care ne
înfrumuseþeazã viaþa tuturor, mãcar din
când în când.

Ziua Florarilor se sãrbãtoreºte pe 31
mai încã din anul 1934. Atunci a fost ziua
în care Gheorghe Niculescu, proprietar al
florãriei “La doi trandafiri”, devenea
preºedintele Uniunii Generale a Romilor
din România. Asociaþia a funcþionat doar
pânã în anul 1941, însã oficial a fost
desfiinþatã abia în 1948. Care sunt
motivele ºi în ce condiþii a fost înschisã
nu se ºtie cu precizie, însã cel mai
probabil evenimentele premergãtoare
înfiripãrii comunismului la noi au fost
factorul decisiv.

ªtiri

Vata noastra s-a mutat de cativa ani
in maruntaiele calculatorului. Sau
computer, cum ii spunem mai emfatic.
Fara mouse nu mai facem nici pipi.
Prin anii ’80, le scriai parintilor o data
pe luna, pe foaie dictando, cu stiloul
chinezesc, draga mama, draga tata,
aflati despre mine ca sunt sanatos, ceea
ce in principiu va doresc si voua.
Lipeai plicul, stateai la coada la posta,
trimiteai par avion, primeai raspuns tot

pe foaie dictando, dupa cinci
saptamani. Vestile circulau greoi, aflai
in iunie ca in aprilie a nascut cumnata-
ta si-a facut si botezul intre timp, deci
ai scapat de obligatii.Internetul a bagat
in coma toate uneltele de scris. Cati
dintre voi mai stiti sa scrieti cu stiloul
fara sa va umpleti de cerneala pe bluza
si pe bot? Daca n-ar fi sa ne mai
semnam cu pixul pe vreun formular
din cand in cand (noroc ca Romania e
tara birocratica), am uita sa scriem de
mana, pur si simplu. Carcalim cu
creionul de parca am scrie cu mana
stanga. Mult mai usor ne vine sa
mitraliem mesaje pe tastatura
computerului. Mai ales ca asa ne
putem scuza mai onorabil greselile. Nu
se cheama ca nu mai stii romana – sau
ca n-ai stiut niciodata ca lumea Daca
scrii vre-o, voi fii sau albastrii, dai vina
pe cine ti-a instalat tastatura, nu pe
tovarasa invatatoare, care nu te-a
plesnit la timp.

„Excluziunea sociala” este un
concept lansat in cadrul documentelor
Uniunii Europene si consacrat prin cel
de-al treilea program antisaracie
(perioda 1990-1994) lansat de
Comisia Europeana. Pornind de la
raportul ” Poverty 3? al Uniunii
Europene se arata ca excluziunea
trebuie definita in termeni de
incapacitate/esec (failure) a unuia sau
mai multor sisteme din urmatoarele
patru: * Sistemul democratic si legal
care propane integrare civica; * piata
muncii, care promoveaza integrare
economica; * sistemul statului
bunastarii care promoveaza ceea ce
poate fi numit integrare sociala; *
sistemul familiei si comunitatii care
promoveaza integrare personala;
Sentimentul de apartenenta la o
societate depinde de insumarea celor
patru sisteme, lipsa unuia dintre ele
producand un dezechilibru ce duce la
starea de deprivare, sau nesatisfacerea
unor nevoi pe care individul/grupul
deprivat le considera a fi necesare, dar
pe care nu si le poate indeplini in urma

absentei sau pierderii unor bunuri sau
drepturi. Aici trebuie clarificata relatia
dintre excluziunea ca proces cu
conotatie clar dinamica si deprivarea,
ca rezultat static al procesului de
excluziune. Tipul de excluziune din
sistemul democratic si legal are ca
forme ale excluziunii urmatoarele trei
forme: A) Excluderea de la statutul
formal de cetateni – nu au acte de
identitate; B) nu au acte de propietate
pe casa/pamant; C) nu lucreaza legal.

Partida Romilor isi propune sa
trateze aspecte ale formei de
excluziune formala

Cum se va scrie? Pe hartie sau la calculator?
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Autoritãþile judiciare italiene au
deschis o anchetã dupã incidente într-o
suburbie a Romei, unde marþi seara
aproape 200 de militanþi neofasciºti au
incendiat pubele ºi au strigat sloganuri
rasiste, ca protest împotriva sosirii unor
familii de romi într-un centru de
primire temporarã, transmite joi AFP.

Infracþiunile vizate sunt
distrugeri ºi ameninþãri, cu
circumstanþa agravantã de urã
rasialã.

Ministrul italian de interne, Matteo
Salvini, a postat pe reþelele sociale un
mesaj în care spune „nu oricãrei forme
de violenþã, dar nu ºi celor care aruncã
toate problemele la periferii”. El a
reamintit cã obiectivul sãu este
închiderea tuturor taberelor de romi,
înainte de sfârºitul mandatului sãu.

Incidentele au avut loc marþi seara,
în estul capitalei Italiei, unde circa 70
de romi – printre care aproximativ 30
de minori – au fost transferaþi într-un
imobil al primãriei, în aºteptarea unei
soluþii de cazare definitive. Câteva zeci

de oameni din cartier au ieºit în stradã
pentru a protesta, iar ulterior li s-au
alãturat alte zeci de militanþi din
grupãrile neofasciste CasaPound ºi
Forza Nuova.

Presa italianã a relatat cã
manifestanþii au dat foc unor
tomberoane, iar unii din ei au aruncat ºi
cãlcat în picioare sandviºuri care
fuseserã aduse pentru romi. Cotidianul
La Stampa, preluat de AFP, citeazã ºi
ameninþãri: „maimuþã împuþitã, trebuie
sã pleci, dacã ieºi afarã te omor”;
„trebuie sã le dãm foc”.

Anchetã judiciarã la Roma,
dupã atacuri rasiste
împotriva unor romi

Daca era bine in Romania nu
plecam in Londra

Un grup de 30 de romi romani s-au
instalat pe o strada exclusivista din
Londra. “Regina are grija de poporul ei,
toata lumea stie acest lucru. De aceea am
plecat din Romania, ca sa ne ajute si pe
noi”, a adaugat un imigrant pentru ziarul
Asul de Trefla.

“Vrem sa gasim de munca. Nu am
venit aici pentru a comite furaciuni sau a
cersi. Speram ca cineva din Guvern va
interveni si ne va oferi de munca si
adapost, undeva unde sa locuim?” a mai
declarat acesta.

“Cred ca suntem deosebit de
vulnerabili si ca Marea Britanie este o
tara care ne va asigura un trai mai bun ca
in Romania”.

Tabarã de 100 de romi,
evacuatã cu jandarmi, pe
Coasta de Azur

Tabarã de 100 de romi, evacuatã cu
jandarmi, pe Coasta de Azur. „Aratã ca o
operaþiune teroristã. Nu lipseau decat
tancurile”

O tabarã, unde traiau de 3 ani 100 de
romi, in apropiere de portul din Antibes,
situat pe malul Marii Mediterane, a fost
evacuatã cu ajutorul Crucii Roºii ºi a
peste o sutã de jandarmi, relateaza
Europe 1.

Evacuarea, cerutã de primarie, a
intervenit dupã trei decizii judecãtoreºti
vizand aceastãtabãrã insalubrã, potrivit
prefecturii, care a indicat cã o familie cu
copii la ºcoalã a fost relocatã.

Cei ramasi pe un peron pustiu al
unei casnicii ratate se indeletnicesc,
adesea, cu depistarea vinovatilor. Ani
de zile, atata timp cat partenerul care a
rupt cosmelia e inca singur si umbla
teleleu discret, starea e calma ca o
balta cu matasea-broastei. Dar cand
partenerul separat sau divortat isi
regaseste fericirea, incepe sedinta
extraordinara a tribunalului moral. Cel
ramas inca singur explodeaza: aha!…
deci asta era!… stiam eu!

Daca esti a doua nevasta a cuiva,
vei fi intotdeauna vinovata ca prima a
ramas fara sot, chiar daca ei
divortasera cu zece ani inainte ca el sa
te cunoasca pe tine. Daca esti al doilea
sot al unei femei divortate, cel dintai
nu-ti va ierta nemernicia ca te culci
legal cu fosta lui, desi voi v-ati
cunoscut la cativa ani dupa divortul
lor.

Vine o varsta cand nu mai poti fi
primul in viata cuiva. Vei fi al doilea,

al treilea… Un trecut ingrat te va pazi
din umbre. Nu toata lumea e de
principiul ca viata se carpeste, unii si-
o petrec gasind alti oameni
responsabili de nefericirea lor.Vocile
nevestelor care se considera tradate au
turatie maxima si decibeli pe masura.
Scormonesc permanent, prin abilitati
ieftine, de mahala, in noua viata a
fostului lor sot  care era, oricum,
alterat.

Titulatura de nevastã nu mai conteazã 
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Alina ªerban a participat de curând
la Cannes cu filmul „Singurã la nunta
mea” ce a intrat în competiþia ACID. A
jucat rolul principal în acest film, rol pe
care l-a primit de cum a dat ochii cu
regizoarea filmului.

Ea însãºi este regizoare, mai exact,
este prima femeie de origine romã ce
scrie ºi joacã piese cu mesaje socio-
politice, prima femeie romã, regizoare ce
a ajuns cu piesa sa manifest „Marea
ruºine” sã joace pe scena teatrului de stat,
Excelsior.

Are o poveste impresionantã pe care
am ascultat-o având pielea de gãinã. Am
încercat sã fac un interviu cu ea, însã, am
uitat rapid de întrebãrile pregãtite, pentru
cã întâlnirea noastrã s-a transformat într-
o poveste la o cafea. Mã simþeam ca în
faþa unui pick-up la care ascultam o
poveste, ca atunci când eram micã. Alina
s-a nãscut într-o familie de romi, însã,

atât tatãl, dar mai ales mama ei, au înþeles
cât de importantã este educaþia ºi au
împins-o de la spate sã înveþe. Erau
sãraci, dar nu au renunþat niciodatã ºi
când ea a început sã realizeze eforturile
pe care pãrinþii le fãceau ca ea sã poatã
merge la ºcoalã, a dat tot ce era mai bun
din ea. A învãþat cât de mult a putut, a
întâlnit ºi oameni cu suflet care au ajutat-
o, dar a fost ºi extrem de talentatã.

Alina ªerban, actriþã ºi
regizoare de etnie romã

Cuvinte ce rãnesc sau care
vindecã

Pe mãsurã ce trece timpul, înveþi cã,
din când în când, trebuie sã faci curãþenie
în casa sufletului ºi sã dai la o parte
dezamãgirile, eºecurile, frustrãrile,
neîmplinirile, ca sã faci loc fericirii

Pe mãsurã ce trece timpul, îþi dai seama
cã unele relaþii se prãfuiesc ºi cã ar fi cazul
sã ai mai multã grijã de ele.

Pe mãsurã ce trece timpul, înveþi cã nu
e bine sã-i reþii pe oamenii care vor sã
plece din viaþa ta, pentru cã astfel faci loc
altor oameni care îºi doresc din tot sufletul
sã fie alãturi de tine, nu numai la bine, ci ºi
la rãu.

Pe mãsurã ce trece timpul, realizezi cã
anumite încercãri de a schimba
comportamentul unor persoane sunt de
prisos ºi cã nu degeaba se spune ca lupul
îºi schimbã pãrul, da’ nãravul, ba.

Pe mãsurã ce trece timpul, realizezi cã
unii oameni au o adevãratã colecþie de
mãºti în spatele cãrora ascund un suflet
hâd.

Pe mãsurã ce trece timpul, descoperi cã
rãnile sufletului pot sã te doarã mai
profund decât rãnile trupului.

Pe mãsurã ce trece timpul, înveþi cã
sunt momente în viaþã când, oricât te-ai
strãdui, nu poþi stãvili ura sau iubirea, nu
poþi sã pui zãgaz inimii ºi cãtuºe sufletului.

Pe mãsurã ce trece timpul, îþi dai seama
cã totul în viaþã se întoarce –  la un moment
dat, poate când te aºtepþi mai puþin – ca un
bumerang.

Pe mãsurã ce trece timpul, ar fi bine sã
înveþi cã, dacã eºti femeie ºi simþi cã
îmbãtrâneºti, trebuie sã te reinventezi, nu
sã te remodelezi.

Pe mãsurã ce trece timpul, dupã ce te
strãduieºti sã strângi, sã acumulezi, sã ai
cât mai mult, din ce în ce mai mult, înveþi
cã, de fapt, oamenii au nevoie, în primul
rând, de alþi oameni, de iubirea ºi
devotamentul lor.

Pe mãsurã ce trece timpul, îþi dai seama
cã, uneori, familia reprezintã unicul
refugiu, atunci când vrei sã-þi adãposteºti
sufletul.

Dupã vizitele profesorilor la Staþia
de Epurare Ape Uzate a Apavil SA,
acum a venit rândul elevilor sã afle
informaþii atât despre drumul apei de la
sursã la consumator, cât ºi despre
procesul de epurare a apelor uzate.

Peste 100 de elevi de la instituþii de
învãþãmânt din aria de operare a Apavil
SA (Colegiul Naþional „Alexandru
Lahovari”, ªcoala Gimnazialã Budeºti,
ªcoala Gimnazialã „Costea Marinoiu”
– Ocnele Mari ºi ªcoala Gimnazialã
„Tudor Vladimirescu” – Drãgãºani),
însoþiþi de cadrele didactice, au
participat, sãptãmâna trecutã, la lecþii
„altfel” la Staþia de Epurare Ape Uzate
Râmnicu Vâlcea ºi la Staþia de Tratare
ºi Pompare Apã Potabilã nr. 1
Drãgãºani. Acolo, elevii au aflat

informaþii despre drumul apei de la
sursã la consumator ºi, apoi, pânã la
vãrsarea în emisar.

La SEAU Râmnicu Vâlcea, elevii
au aflat despre procesele tehnologice
de epurare, de la treapta mecanicã pânã
la cea biologicã, procese în urma cãrora
apele uzate sunt aduse la parametrii
optimi pentru a putea fi eliberate în
emisar (râul Olt). Un alt obiectiv care a
prezentat interes a fost linia de tratare a
nãmolului în cadrul cãreia
funcþioneazã ºi instalaþia de
cogenerare: centrala tremicã pe
biogaz/gaz natural ºi douã generatoare
electrice pe biogaz.

Staþia de Tratare ºi Pompare Apã
Potabilã nr. 1 Drãgãºani a fost locul de
explorare al celor mai mici dintre
vizitatori, care au aflat lucruri
interesante despre traseul apei de la
sursã pânã la robinet. Cu un front de
captare compus din nouã puþuri de
mare adâncime ºi douã rezervoare
supraterane, aceastã staþie asigurã
tratarea ºi distribuþia apei potabile cãtre
locuitorii din Drãgãºani ºi Stefãneºti.
Cele mai interesante lucruri pentru
copii au fost micile experimente de
laborator la care au participat, ocazie
cu care au aflat ºi cum se trateazã apa
brutã, cum ajunge în rezervoarele de
înmagazinare – distribuþie, ca mai apoi
sã ajungã, curatã.

La Apavil, apa vãzutã „altfel”
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Papa Francisc a ajuns, duminicã, la
ora 15:35, la o întâlnire cu reprezentanþi
ai minoritãþii rome din Blaj. Suveranul
Pontif a transmis un mesaj puternic,
cerându-ºi iertare romilor pentru
“momentele în care au fost discriminaþi
ºi maltratat”.  

Papa Francisc, mesaj plin de
însemnãtate pentru romii din Blaj,
plecând de la parabola lui Cain ºi Abel:
„Aº dori sã-mi cer iertare pentru
momentele în care v-am maltratat”

Am totuºi o greutate pe inimã. Este
greutatea discriminãrilor, a segregãrilor
ºi a maltratãrii suferite de comunitãþile
voastre. Istoria ne spune cã nici creºtinii
ºi nici chiar catolicii nu au fost strãini de
rãul acesta atât de mare. Pentru aceasta
aº vrea sã vã cer iertare. Cer iertare, în
numele Bisericii, Domnului ºi vouã
pentru momentele când, în decursul
istoriei, v-am discriminat, maltratat sau
v-am privit într-o manierã greºitã, cu
privirea lui Cain ºi nu cu cea a lui Abel,
ºi nu am ºtiut sã vã recunoaºtem, sã vã
preþuim ºi sã vã apãrãm în specificitatea
voastrã, a afirmat Sfântul Pãrinte.  |
Papa Francisc, mesaj plin de

însemnãtate pentru romii din Blaj,
plecând de la parabola lui Cain ºi Abel:
„Aº dori sã-mi cer iertare pentru
momentele în care v-am maltratat”

Papa Francisc a transmis un mesaj
sensibil, cu o mare însemnãtate,
vorbind despre discriminare ºi fãcând
comparaþie cu parabola lui Cain ºi Abel. 

Citeºte întreaga ºtire:VIDEO | Papa
Francisc, mesaj plin de însemnãtate
pentru romii din Blaj, plecând de la
parabola lui Cain ºi Abel: „Aº dori sã-
mi cer iertare pentru momentele în care
v-am maltratat”.

Papa Francisc, mesaj
plin de însemnãtate
pentru romii din Blaj

Un caz flagrant de
discriminare etnica zguduie
invatamantul iesean. La Iasi
a fost create primele clase
speciale pentru elevii de
etnie roma, pe care
Inspectoratul Scolar
Judetean (ISJ) Iasi nu ii
doreste impreuna cu elevii
de nationalitate romana,
sustin asociatiile pentru
apararea drepturilor
populatiei rrome. Reactia
asociatiilor fata de acest
fenomen s-a lasat cu
amenintarii grave, dar si cu
plangeri la Minister si la
Consiliul National de
Combatere a Discriminarii
(CNCD)

ªcoala “Ion Neculce” din
Iasi, considerata in topul
rusinii, situate intr-un cartier
al orasului Iasi, unde

populatia etniei rome este in
procent de 41%, se afla in
centrul unui scandal privind
o flagranta discriminare pe
criteii etnice. Potrivit unei
situatii intocmite de ONG-
urile locale profilate pe
drepturile romilor, sursele de
venit ale acestora sunt
ajutorul social si alocatiile
copiilor, in timp ce

problemele populatiei
scolare sunt legate de
absenteism si abandon
scolar, cauzele fiind diverse:
veniturile insuficiente ale
parintilor care nu le pot
asigura cele necesare
frecventarii scolii (rechizite,
articole de vestimentatie,
incaltaminte), nivelul de
educatie scazut al parintilor,

cultura traditionala, parinti
plecati in strainatate care nu
mai pot monitoriza copii
ramasi in grija rudelor
(bunici, matusi etc.). La
nivelul scolii rata
absenteismului scolar este
ridicata, iar performantele
ºcolare sunt reduse, fapt
atestat de rezultatele elevilor
obtinute la examenele de
capacitate din ultimii ani.
Colectivele de elevi nu
depasesc 27 de elevi maxim.
Exista o singura clasa
pregatitoare cu copii romi
preponderent. La aceasta
scoala invata 7 clase
pregãtitoare de la scoala Titu
Maiorescu, scoala aflata la
400 metri, o scoala elitista
unde parintii platesc
afterschool, dar care nu are
spatiu suficient.

Douã lumi într-o singurã ºcoalã. ªcoli ”ghetoizate” în Iaºi

Chicitul în cãrþi
As de inima neagra : casnicie, temei,

familie.
As de inima rosie: casa, locuinta, locul

pe care il numesti “acasa”.
As de romb:  o veste buna.
Septar de trefla: lacrimi, suparare,

necaz. 
Septar de inima neagra: daca este in

pozitie normala, hotarare, iar daca este
inversat, paguba.

Septar de inima rosie: sex.
Septar de romb: vorbe bune cu cineva,

palavrageala.
Decar de trefla: drum scurt.
Decar de inima neagra: drum lung,

calatorie.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Copilarie spulberata si o viata
transformata intr-un adevarat chin. Este
drama prin care trece zi de zi un copil de
10 ani din Valcea. Ionut locuieste intr-
un grajd daramat, care abia sta sa cada,
intr-o saracie lucie. Baiatul ar vrea sa
invete, sa se joace sau sa aiba prieteni.
Visurile sale insa sunt spulberate, este
obligat sa munceasca pentru o bucata de
paine. Cea care il trimite cu ziua prin sat
este chiar mama lui, care, desi nu sufera
de vreo boala nu munceste.

Ionut are 10 ani. Locuieste cu
parintii si cei doi frati mai mici in
localitatea Fantanele. Nu au casa, iar
singurul acoperis deasupra capului este
un grajd vechi. Cu lacrimi in ochi,
printre suspine, marturiseste ca are un
singur vis: sa scape de saracie.

„Ma apasa saracia in care
traiesc. Ma straduiesc ca sa pot
sa scap de saracie”, a povestit
el.

Ionut nu se poate bucura de copilarie.
Durerea este singurul sentiment pe care-l

cunoaste. Tatal lui Ionut este plecat la
munca in Alba Iulia, ajunge acasa doar la
sfarsit de saptamana, iar mama nu
munceste. Nu vrea. A pierdut si ajutorul
social pentru simplul fapt ca a refuzat sa
munceasca cateva ore pe luna pentru
comunitate. In schimb, i se pare ceva
extrem de normal ca fiul ei sa lucreze cu
ziua prin sat. Ionut le cere rudelor sau
oamenilor cu suflet din sat sa-i dea de
munca Sapa santuri sau ajuta prin
gospodarie pentru 10 lei.

Ionut: „Ma apasa
saracia in care traiesc”

Pentru unii oameni, singurãtatea –
sau, mai bine spus, solitudinea – este
ceva greu de suportat despre
„nerãbdarea de a scãpa de singurãtate”

Presiunea socialã e de a fi conectaþi
nu doar online, ci ºi
offline.Fotografiile postate pe
Facebook 

Avantajele lucratului în pijama se
lovesc, astfel, de dezavantajele
singurãtãþii.

Dacã singurãtatea poate fi
îmblînzitã, astfel încît sã-ºi scoatã la
ivealã ºi pãrþile sale bune? Discutînd

despre asta cu un prieten, recent, mi-
am dat seama cã printre noi încã sînt
oameni care resimt lipsa unei „gãºti”,
atît femei, cît ºi bãrbaþi care nu se simt
în largul lor ieºind la un film neînsoþiþi.
Sau la teatru, sau la o cafenea, fãrã
pretextul de a lucra acolo. Li se pare cã
un ies prea tare în evidenþã, se simt
stingheri.

Ne hrãnim anxietãþile cu teama de a
fi singuri (ba ajungem chiar faþã în faþã
cu monºtri mai mari, precum depresia),
dar uitãm sã schimbãm puþin
perspectiva ºi sã ne savurãm
momentele de liniºte. Sã ne folosim
singurãtãþile drept pretext creator:
putem, în sfîrºit, sã ne ocupãm mai
mult de noi înºine. Contez pe faptul ca
nu ne mai luam in serios greselile de
scriere in vartejul tastaturii atunci cand
creierii ne sunt facuti varza de ceea ce
ne inconjoara . Deci , intelegeti voi
….Peste ani , cand recitesti ce-ai
povestit in jurnal, se poate intampla sa
ai impresia ca esti indiscret,si anume
ca parcurgi gandurile unei alte
persoane.

O tristete

PUMNAL – BERBEC. Dragoste:
Vor fi multe discuþii în contradictoriu,
certuri ºi împãcãri pe mãsurã. Bani:
Nu va fi o lunã roz, dar nu va fi cazul
sã te plângi. Apar oportunitãþi
neaºteptate.

COROANA – TAUR. Dragoste:
Dacã nu ai pe cineva, în iunie ai toate
ºansele sã gãseºti persoana potrivitã
felului tãu de a fi. Bani: Evitã
cheltuielile inutile.

SFEªNIC – GEMENI. Dragoste:
Cu dragostea stai bine, cu excepþia
celei de-a doua jumãtãþi a lunii. Apar
tot felul de remuºcãri. Bani: În iunie
vei învãþa sã fii mai chivernisit.

ROATÃ – RAC. Dragoste:
Dialogul e important într-o relaþie. Vei
învãþa sã mai laºi de la tine. Bani: Te
aºteaptã o perioadã beneficã
investiþiilor. Te-ai gândit la propria ta
afacere?

STEA – LEU. Dragoste:
Aventurile sexuale vor fi la ordinea
zilei. Cât despre iubire ca în filme,
aºteaptã luna august. Bani: Pierzi niºte
sume de bani pentru cã nu þi-ai plãtit
la timp datoriile.

CLOPOT – FECIOARÃ.
Dragoste: Din punct de vedere amoros
este o lunã a noilor începuturi. Bani:
devii mai responsabil cu bugetul.

MONEDÃ – BALANÞÃ.
Dragoste: Discuþiile în contradictoriu
cu persoana iubitã pot duce la rupturã.
Bani: Situaþia financiarã se
amelioreazã treptat.

CUÞIT – SCORPION. Dragoste:
În dragoste ºi rãzboi totul e permis.
Cam ãsta e principiul dupã care vrei sã
te ghidezi. Bani: Cu banii stai bine,
noroc cu rudele înstãrite.

TOPOR – SÃGETÃTOR.
Dragoste: Ai de-a face cu tot felul de
duºmani care îºi bagã nasul în relaþia
ta. Bani: Nu neglija deloc situaþia
financiarã cu care te trezeºti încã de la
începutul lunii.

POTCOAVÃ – CAPRICORN.
Dragoste: Dragostea devine pentru
tine o obligaþie ºi asta nu e ok. Bani:
Pierzi bani pe de o parte, dar îi câºtigi
la loc de unde nu te aºtepþi.

CUPÃ – VÃRSÃTOR. Dragoste:
Nimic nu se comparã cu o vacanþã
petrecutã cu persoana iubitã. Bani: Ai
nevoie de un restart din toate punctele
de vedere. Redu cheltuielile pe
lucrurile care nu te ajutã cu nimic.

CAPELÃ – PEªTI. Dragoste:
Reînnoieºti jurãmintele faþã de
persoana iubitã ºi o iei de la capãt
dupã o perioadã de agonie. Bani: Nu
te aventura în investiþii.

HHHHOOOORRRROOOOSSSSCCCCOOOOPPPP    ÞÞÞÞ IIIIGGGGÃÃÃÃNNNNEEEESSSSCCCC
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Recensamantul din 2011, cifre pe
care ne bazam o perioada de 10 ani,
scoate in evidenta o imbunatatire a
procentului care ne arata numarul
persoanelor fara studii, sau analfabete.
Nu este un secret faptul ca populatia
de etnie rroma din comunele
muscelene si Campulung ne „trage” in
jos la acest capitol, dar iata ca anumite
programe de studii si facilitati care li
se acorda ridica nivelul etnicilor care
pot avea pretentii la meserii la care nu
visau vreodata stramosii lor. Reusesc
de cativa ani sa treaca dincolo de
pragul de jos si, chiar daca locurile de
munca sunt limitate, cel putin,
documentele care le atesta studiile le
dau o sansa in plus pentru a avea un
serviciu.

26 de rromi au absolvit 10 clase in
cadrul programului „A doua sansa”

In Muscel, 2.517 de persoane sunt
fara studii si 1.174 analfabete, iar, la
Campulung, 1,49% din populatia
peste 10 ani nu are studii, adica 433 de
persoane nu au scoala absolvita (192
barbati, 241 femei), din care 70 (26
barbati, 44 femei), persoane
analfabete. Dupa cum spuneam, se
observa o scadere a numarului
persoanelor fara studii, dintre care
majoritatea este de etnie rroma. Anul
acesta, la Campulung, toate locurile

eligibile pentru rromi de la liceu s-au
completat cu medii mai mari decat in
alti ani. Astfel, ultima medie pentru
locurile de la Colegiul Tehnic si Liceul
Tehnologic a fost peste 6. La ultima
conferinta de presa, Marian Neagoe,
liderul Partidei Rromilor in zona
Muscel, spunea ca se incearca o
suplimentare a locurilor la liceu,
exemplificand cu Liceul Pedagogic
„Carol I”, unde s-au adaugat doua
locuri la invatatori. Este institutia de
invatamant unde s-au format, uneori,
mai multi membri ai unor familii de
rromi, iar acum doua fete din
Aninoasa si Vladesti sunt deja
invatatoare si au luat titularizarea cu
note mari.

Doua invatatoare de etnie
rroma au luat titularizarea
cu medie peste 8

Dimineaþa te trezeºti pe
ultima suta de metri,
înjurând guvernul,
partenerul, ºeful, soarta
pentru starea ta de rahat. Nu
mai mãnânci cã nu mai ai
timp. Îþi aprinzi o þigarã, bei
o cafea ºi s-a dus pofta. Pleci
în fugã, rupt de obosealã,
fãrã niciun chef. La muncã,
pufneºti ºi trânteºti. Mai
fumezi 20 de þigãri, bei 2
energizante ieftine ºi un
bidon de cola. Mãnânci un
sandwich abia pe la ora 15,
înjurându-þi iar ºeful cã nu ai
timp sã mãnânci ºi cã
salariul e de rahat cã nu îþi

ajunge, dar tu tocmai ce ai
dat pe þigãri, cola ºi
energizante 30 de lei, la care
dacã aduni ºi berea de searã
se fac vreo 50. Acum
înmulþeºte-i cu 30 de zile. In
weekend, bei de rupi cu
prietenii, discutând cele mai
aprinse subiecte, ca doar
d’aia e weekend, bagi iar
vreo douã pachete de þigãri,
cã trage la bãuturã ºi
mãnânci un lighean de mici,
toate astea în timp ce casa stã
sã cada pe tine.   

Ce ai pierdut? Ai pierdut
timpul, viaþa ta, sãnãtatea ta,
fericirea ta. Puteai avea totul,

dar ai fost prea ocupat cu a
da vina pe alþii ºi în tot acest
timp tu ai fost singurul tãu
duºman. Chiar ºi în al 12-lea
ceas… ridicã-te! Fã ceva!
Scuturã-te odatã ºi schimbã

tot. Incepe sã citeºti, sã
inveþi, fã curat, spalã-te,
reparã, fã sport, ajutã pe
cineva, planteazã un pom.
Nu uita: NICIODATÃ NU E
PREA TÂRZIU!

De ce sã mã apuc

Mâncãruri tradiþionale

1 pui de aproximativ 1kg si jumatate
(putem sa folosim pulpe de pui sau orice
alta carnita de pui)

500ml lapte
Sare si piper dupa gust
1 lingurita vegeta
1 lingura boia dulce de ardei
1 capatana de usturoi
100g unt
Pentru condimentat legumele:
500g ciuperci
1kg cartofi
Sare si piper dupa gust
1 lingurita vegeta
100g unt
Unt cat o nuca pentru uns punga pe

interior
Mod de preparare:

Curatam si spalam carnea de pui.

Sã halim bine
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Discriminarea se manifestã în
diferite forme,  iar tinerii de etnie romã,
care urmeazã programe de studii
universitare, nu sunt feriþi de aceasta.
Doar 3% dintre cetãþenii de etnie romã
au absolvit liceul.

În România sunt înregistraþi, în mod
oficial, peste 630.000 de cetãþeni de etnie
romã, dar numãrul estimat depãºeºte 1
milion de cetãþeni, conform Analizei
sociale realizate în anul 2015 de
Ministerului Fondurilor Europene.

Ministerul Educaþiei nu colecteazã ºi
nu publicã date bazate pe originea etnicã
a copiilor din sistemul ºcolar, acest lucru

datorându-se directivei 2000/43/CE (din
29 iunie 2000) de punere în aplicare a
principiului egalitãþii de tratament între
persoane, fãrã deosebire de rasã sau de
origine etnicã.

În acest context, fãrã date oficiale,
este de menþionat raportul pe þarã,
Situaþia romilor în România, 2011, între
incluziune socialã ºi migraþie, realizat în
cadrul proiectului EU INCLUSIVE,
unde se aratã faptul cã 3% din populaþia
de romi din cadrul eºantionului cercetãrii
a absolvit liceul, iar un procent de 1% a
urmat studii universitare (licenþã,
masterat, doctorat).

Discriminarea din
mediul universitar

De ani buni (prosti, mai
degraba), joc rolul  de
Presedinte al romilor ºi
ziarist  sant  barbatul
agasate de pufoseniile   mai
marilor    PNL ºi PSD  Asta
pentru ca, asa cum am scris
si  scriu în revista VOCE
ROMILOR  Ca sa nu ma
simt prost nici ei Un tantalau
de jurnalist   , i-am lasat pe
toti sa bata niste campi care
m-au intristat sistematic:
asupra indentitati Romilor
Dar, evident – precum
constatati in clipa de fata –
comunitate  rromilor   din
Valcea nu a fost ajutata nici
de PSD ºi nici de PNL toti
au mintit   si au promis  si
noii romi  in numar de
17.000.am tras nadejde  ca
spanu de barba  ºi    am

ramas  numi cu promisiunii
desi  romii au votat mereu cu
PSD  Bun, pai daca ne-a
apucat .nationalismul ieftin,
Ne umanizeazam , ne
smulgem  din acreala
rutinei, Romãnii  au nevoie
de romii o dat la 4 ani cu
promisiunii  desarte   nici
atunci nu se va petrece nimic
pufos, în viata noastra
partidele  din Valcea  suferã
de un rasism pe cît de
feroce, pe atît de paradoxal
atat de  PSD ºi PNL ca o
specie inferioarã – „þigan
.Ziarist   la o zi dupã alegeri,
îmi este teamã sã mai cred
cã o sã ne fie brusc mai bine
Nu a cîºtigat nimeni, în afarã
de Rareº Bogdan. Un om
care e strîns legat de
Oprea,Un fel de Vadim

ºlefuit Un om dubios care
era vedetã la o televiziune
falimentarã care a þepuit o
parte din angajaþi ºi statul.
Alegerile care conteazã, cele
locale, sînt departe. ºi  romii

iara sant mintiti si umiliti
Pînã atunci, existã riscul sã
ne dezumflãm. Schimbarea
– Rareº Bogdan e la fel de
beneficã precum schimbarea
Iliescu – Constantinescu.

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

Dicþionar româno-rrom

Un pic de speranþã
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Nu sunt însã sigur de OK-ul
meu

Oamenii nu se schimba niciodata”,
recita odata, la televizor, o duduie
psiholog, ilustrand si coregrafic , cu mana-
i moale, fluturata ca-n „Lacul lebedelor”.
„„Temperamentul nu se poate schimba, cu
asta te nasti, ceea ce poti schimba.

caracterul ramane nesmintit, bun sau
prost, care cum si-a procurat cei sapte ani
de-acasa.

Daca intrebi un doctor – sau un
specialist intr-ale creierului si mintilor, in
general – o sa afli ca aproape nimeni nu-i
sanatos la cap.

Se zice ca ai o afectiune la scufita
atunci cand cumperi un gel de dus fiindca
e portocaliu si se asorteaza cu capacul de la
wc, nu pentru ca e de calitate si miroase
frumos. Toti avem fixuri si hachite, doar ca
la unii ele tind sa fie litere si sunete de
lege.

Oamenii au ajuns sa se autosuspecteze,
ei cred ca orice secret mic si penibil e
boala psihica, orice meteahna e o maladie
cronica si se trateaza cu Prozac si socuri
electrice. Toata lumea e tampita” si „nu
stiu ce au toti cu mine” si „toti sunt
nebuni” (a se intelege ca „numai eu sunt

zdravan la cap”, evident).

Pe scurt

Condamnarea lui, într-un dosar
cusut cu aþã albã, este o condamnare
ce a avut un obiectiv politic.

Aceastã condamnare, ca ºi felul în
care a fost „însoþit” Dragnea spre
Rahova aratã cã suntem un popor
crud, uºor de manipulat, ºi cã, dupã
„revoluþia votului”, a urmat justiþia
popularã. În mod paradoxal, folosirea
social media nu ne duce spre viitor ci
spre trecut.

Acþiunea politicã internã ºi externã
au avut ºi au cã obiectiv transformarea
PSD într-un partid de 20% care sã nu
mai aibã un rol determinat în

guvernarea României.
Pentru asta s-au folosit, de-a

lungul timpului, atât cozi de topor cât
ºi anumiþi lideri care, conºtient sau nu,
au intrat în astfel de jocuri.

Îmi pare rãu pentru ce îndurã, mai
ales cã ºtiu ce înseamnã umilinþa unei
condamnãri ºi pierderea libertãþii dar
încercãrile lui de a negocia cu „statul
paralel” l-au dus într-o fundãturã – în
plan personal – iar partidul într-o crizã
profundã din care va ieºi doar dacã
înþelege cã trebuie folositã o operaþie
chirurgicalã ºi nu administrate
„suplimente alimentare”.

Românii ºi trãdãtorii sunt
uºor de manipulat
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De ce , mã insulti si
jignesti  romii – pentru cã ai
frustrãri cu romii Probabil cã
ai pitici pe creier. Incearcã, bã,
si cu medicamente. Ce ai fãcut
tu, bã, in viatã ca sã mã judeci
pe mine si  pe  romii  (tigani )
ca  stam la moll  si facem
scandal total neadevarat  ce
scri tu la ziar ma   sau . Ai
numãrat biciclete la un ziar? Si
acum sefu   te tine  pe post de
maimutã la televizor  Strângi,

ziua, mizeria din tabloide si o
versi apoi, pe sticlã, bã
nenorocitule ? Asta numesti tu
jurnalism? Bã, intre tine si
Zmeu   pe el   cel putin, il
iubesc sincer . Tu, bulangiule
ii urãsti pe toti.Cã, pe urmã, ai
trecut la mâncat frunzã in
Grãdina Carpatilor, asta e o
altã chestie. Asa se intâmplã
cu viermii de mãtase…De
patru ani, mã jignesti in fiecare
searã, bã, milogule.

Cum mã jigneºte un ziarist român
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Vlad Bardai (28 de ani), un tânãr
inginer de etnie romã din Baia Mare, se
implicã activ în acþiuni de sprijinire a
membrilor comunitãþii din care face
parte.

Bardai activeazã, printre altele, în
cadrul unei organizaþii neguver-
namentale care militeazã pentru educaþia
copiilor de etnie romã. „Pãrinþii mei sunt
oameni educaþi. N-am locuit într-o
comunitate tradiþionalã, dar mi-am
dedicat ani mulþi pentru oamenii de
acolo. Fac parte dintr-o familie care
respectã tradiþia, valorile ºi principiile
comunitãþii rome“, explicã Vlad Bardai,
care în prezent este înscris la doctoratul
de inginerie în anul II. În urmã cu patru
ani, la terminarea facultãþii, a fost
acceptat sã lucreze la sucursala din Baia
Mare a societãþii Ramira, o companie
recunoscutã la nivel mondial în industria
auto. Tânãrul spune cã este privit în
continuare cu rezervã de cãtre unii
colegi, dar cã, în general, a reuºit sã
impunã respect prin reuºitele sale

profesionale. „Reticienþa o întâlnesc
zilnic. Depinde de nivelul de intensitate
pentru cã unii oameni sunt rãutãcioºi. Eu
simt aceastã dozã de rãutate, chiar dacã
mulþi se tem sã ºi-o manifeste, dar dacã
m-ar prinde în offside m-ar face praf
doar pe considerentul cã sunt minoritar.
Respectul l-am câºtigat prin
profesionalism, educaþie ºi nivelul ridicat
de muncã. Aceasta este cartea mea de
vizitã“, spune Vlad Bardai.

Tânãrul rom doctorand în
inginerie ajuns model
pentru comunitatea sa

Prin Primãria Râmnicu Vâlcea
circulã zvonul cã liberalii ar pregãtit
pentru candidatura la funcþia de primar o
femeie. Aceasta este soþia unuia dintre
liderii locali ai partidului. Mãi, sã fie!

ALDE Vâlcea, plin de ifose ºi
duºmãnos cu o parte semnificativã a
presei locale, i-a marginalizat ºi la
alegerile pentru P.E. pe doi dintre cei mai
vocali activiºti: Adrian Buºu ºi Remus
Grigorescu. În paralel, au lansat zvonul
cã, de fapt, cei doi nu au vrut sã se
implice, deºi partidul le-a dat, vorba aia,
„lapte, brânzã ºi cu ouã”. Adevãrul este
cã la ce scor au obþinut, nici nu mai
conteazã.

Vrãjeli... 
adevãrate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -
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Sexualitate, rasã, etnie

Sexodrom, cea mai recentã premierã
a companiei de teatru feminist rom
Giuvlipen, pune în discuþie,
intersecþional, teme legate de gen, de
orientare sexualã, de rasã ºi etnie, pe o
canava preponderent alunecînd cãtre
mediul artistic. O succesiune de
monologuri ºi dialoguri acoperã o plajã
amplã de declinãri ale tematicii
sexualitãþii nonstandard, de la opþiuni
nonnormative de viaþã (sã nu faci copii,
de exemplu) ºi fantezii sexuale la abuzul
sexual, de la prejudecãþile, chiar ale celor
desemnaþi sã le acorde sprijin, faþã de
persoanele trans la violul motivat de
homofobie.

Soþii Daniel ºi Ligia Tomescu au ajuns în
Italia în urmã cu 20 de ani ºi s-au stabilit la Bari.
Cei doi nu deþin un apartament ºi locuiesc într-
o baracã, la marginea cartierului Japig

Acest lucru nu-i împiedicã, însã, sã viseze
departe. Astfel, cei doi au decis sã intre în viaþa
politicã a oraºului aflat în partea sudicã a Italiei,
iar pânã acum nu au întâmpinat niciun fel de
piedici. Primul pas l-au fãcut atunci când s-au
încris pe lista „Bari Bene Comune”, o alianþã a
partidelor de stânga, care susþine candidatura la
Primãria oraºului Bari a lui Antonio Decaro,
anunþã Il Manifesto.

Doi români de etnie romã candideazã la alegerile
locale din oraºul italian Bari


