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Povestea
directorului Mihai
Ghebrea, un
orfan cu suflet de
copil

O clasă separată,
doar pentru copii
romi, într-o
magazie...
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De ce romii
inspiră frică

E
senţa nenorocirii omeneşti, nu constă în

faptul că cei persecutaţi şi înrobiţi

visează să se elibereze şi să se ridice din

robie. Nu. Esenţa răului e că cei înrobiţi visează

de fapt, în adâncul sufletelor lor, să devină

stăpânii stăpânilor lor. Persecutaţii tânjesc să

fie persecutori. Sclavii visează să fie stăpâni.

Ca în cartea Esterei.” - din “Iuda” ,,Sa

presupunem ca te plimbi pe strada, deodată se

oprește în fața ta un țigan, gata sa te abordeze.

Un val de adrenalina îți trece prin corp, ochii ți

se dau peste cap și imediat începi sa transpiri,

în timp ce inima incepe sa îți bata sălbatic: în

scurt timp frica te controleaza.

D
ar este teroarea care dezlănțuie toate

aceste reacții fizice în tine, sau invers

dece facem planu ca tiganu pentru ca

mai mereu romani nu ne baga in seama ati

vazut dv un roman sa te cheama la masa de ce

romi inspira frica daca puteti raspunde la

aceasta intrebare ?

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Cântă 
Cinka
Panna!

Cum să aplicaţi
la Programul
de Burse Roma
Education Fund
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Contratimpul probabil

Sambata ma trezesc la pranz, fiindca
vineri ma culc enervant de tarziu. Pana pe
la 12.00 dupa-amiaza, beau cafea si
numar puchiteii de var de pe tavan, in
acordul unor ganduri   la  o pretena
tuciurie  dar    frumoasa  creata    tatoasa
pe  nume Lacrimioara. Cand imi ajunge
zatul cafelei pe cerul gurii (beau cafea
turceasca), e semn ca am epuizat
pretextele de leneveala. Ma imbrac si-o
iau la sanatoasa prin grandiosul centru
comercial,Vlcean  unde asist la
organizarea gintei cumparacioase
specifica mall-ului, asa cum va mai
povesteam si altadata.

Intr-o vreme, ma uitam si la
balcoanele oamenilor, inventariam rapid
uneltele nefericirii conjugale, lipsa de
gratie a hainelor intinse – sa se usuce,
scarile duble, perdelele trase peste (sau de
pe) geamuri, vopseaua sarita, vopseaua
impecabila, fericirea obraznica, suferinta
cuminte.

Pe scurt

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,
ca te culci legal cu fosta lui,
desi voi v-ati cunoscut la
cativa ani dupa divortul lor.

Cei ramasi pe un peron
pustiu al unei casnicii ratate
se indeletnicesc, adesea, cu
depistarea vinovatilor.

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!
Vine o varsta cand nu mai
poti fi primul in viata cuiva.     

Vei fi al doilea, al
treilea, ca viata se carpeste,
unii si-o petrec gasind alti
oameni.  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. Scot
de-acolo toate datele spre a-
l incrimina, la modul
absurd, pe cel de care se
despartisera, de fapt, cu ani
in urma. Arma vinovatiei
este specifica femeilor care

sunt incapabile sa-si
construiasca o viata
independenta, sa se
desprinda de un trecut care
era, oricum, alterat. Niciun
copil de pe fata pamantului
nu va fi mai fericit intr-o
casnicie trista si rece, cu doi

parinti ostili unul cu celalalt
A tine cu dintii de un

mariaj ciuruit e un semn de
egoism fata de copiii pe
care pretinzi ca-i protejezi.
Nu vrei binele lor, vrei
binele tau, justificat ipocrit
cu fericirea pruncilor.

În lumea asta au dat
buzna azi imaginile cu
niște funcționari care-și
uitaseră sufletul în
mășină și mintea la
birou. Oamenii ăștia n-
au putut fi opriți de
plânsetele, de
zvârcolirile și de târâtul
pe jos ale unei fetițe de
etnie roma  disperata-
“Avem  legea de partea
noastra , umflați-o!”stil

Militienesc daca era
romanca se proceda la
fel 

Dacă astea sunt
rezultatele justiției,
adică suferința și chinul
unui copil, care mai e
rostul acelei legi? Care
mai e morala care o
guvernează? Păi în
esența ei, e totalitatea
regulilor care despart
civilizația de junglă.

Statul român, care e o
colonie, dă copiii
romilor  americanilor.
Pentru transplant de
organe, clar!”De ce
legea românească,
aplicată că la carte,
produce atâta suferință?
romilor  Și da, acum
putem să explicăm și de
ce titlul meu nu e o
jignire, ci doar o
constatare.

România, inamicul
romilor și românilor

O femeie poți găsi, dar o soție mai greu
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Ţara e confiscată de ţoape şi

infractori şi nu ştiu care e o specie mai

dăunătoare. Din popor au rămas

ciurucurile, neputincioşii, nişte

dinozauri ca mine şi nişte tineri

entuziaşti care ţin şandramaua, să nu

ne cadă în cap.

Sigur, actualii  conducători

aroganti  si inposibil  de abordat   nu

sunt veşnici. Sigur, în ţara asta bogată

şi frumoasă o să vină încet alte

neamuri, mai întâi ca să muncească,

apoi ca să o asaneze şi să o respecte

aşa cum poporul actual nu o face:

poate asiatici, poate africani, poate

sud-americani, cine ştie? Şi o să existe

o altă populaţie, care o să devină un

popor în adevăratul sens al

cuvântului.Probabil noi am ieşit prea

secătuiţi de puteri din dictatură ca să

facem faţă unei alte pecingini

istorice.Aşa, mă uit cu jale cum se

zbate în chinurile morţii poporul

rrom  (tigani) si  roman  meii   în timp

ce alte popoare evoluează spre mai

bine, capabile să supravieţuiască

istericilor sau ticăloşilor efemeri

istoric.

Romania  confiscată
de țoape şi infractori

Somn de veci, la Valcea
pentru romii (tiganii) doar
cu voie de la mafia locala

Recent mi-a murit cineva foarte drag

şi am fost cel care s-a ocupat de toate cele

necesare. Persoana plecată dintre noi şi-a

dorit si  dorit sa f:ete  sunt de obicei

angajatii cimitirelor, care, folosind un

vocabular sarac, trec in societate drept

destepte   Cimitirul este, aşa cum spune

directoare ce bleaga  , unul mai “special”,

unde nu ai voie romi  să construeasca   o

capela   Credeam ca numai noi putem

avea o minte atat de morbida incat sa ne

gandim ca ar exista asa

ceva.Amatorismul Serviciului de

Administrare a Cimitirelor Domeniului

Public  VALCEAN   bate orice închipuire

Valcea  cel mai rasist  oras din Romania

cu primar presedite  de cosiliu judetean

care urasc romii zi de zi   și nu ai voie sati

ingropi  morti in cimitiru romanilor   si

dac platesti mii de euro   nu esti lasat.

traim vremuri  grele la  Valcea.

Noi sîntem poeți doar atunci cînd

sîntem foarte melancolici. „Melancolici“ se

traduce cel mai adesea prin beți. Lucru

confirmat și de eroul nostru 

Iubitule, nu ai vrea să strîngi gunoiul

din camera ta?

Zînele noastre, noi am trăit ani în șir

singuri sau cu băieții. Nu avem aceeași

percepție a gunoiului. Sticlele de bere goale

sînt importante pentru noi. Sînt un fel de

trofeu. Ne dau încredere în capacitatea

noastră de a salva lumea dacă Dumnezeu

dă în noi cu un potop cu bere sau dacă se

topește gheața aia de la poli.

Dmneavoastră: „Iubi, pot să îți spun

ceva?“ nu funcționează. Deloc. Ne dă nouă

speranța ridicolă că am putea spune nu.

Dacă vreți ceva de la noi ar trebui să

începeți simplu.

– BERE! Băi, fie îți duci împuțiciunile

la mașina de spălat, fie te muți cu mă-ta, că

ea a zis că te primește înapoi!

Am folosit un exemplu mai concret

care, desigur, este excepțional în lumea

noastră.

Deci întrebarea duce la:

V-am dat vreodată motive că s-ar putea

să înțelegem ce ne spuneți? Noi habar nu

avem nici măcar cînd voi aveți chef de sex,

cum paștele mă-sii aveți așteptările astea de

la noi? Băi, noi suntem ăia care nu suntem

în stare să tragem apa la budă și nu am

descoperit încă nici cum se închide

frigiderul.

Femeile și noi
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La fel de potrivnică şi de
nepăsătoare faţă de suferinţa
lor. Doar locul şi clasa
socială diferă. Îndrăgostiţii
sunt prinşi într-o reţea de
crimă organizată, balconul
îndrăgostiţilor este un pasaj
de metrou din Viena, iar
Horaţio, un travestit inspirat
din Freddie Mercury, cu
părul vopsit fuchsia.

Undeva, la periferia
Vienei, Rocky (Frantisek
Balog) exploatează un lanţ de
carne vie (prostituate şi
cerşetori), toţi originari din
acelaşi sat sărac de romi din
Slovacia. Pepe (Roman
Pokuta) este nepotul său, un
adolescent care încearcă să se
bucure de viaţă în pofida

condiţiilor dure. În timp, a
devenit chiar expert în
cerşetorie. Îl încearcă chiar o
mândrie profesională în
uşurinţa cu care reuşeşte să
obţină bani regulat.

În acelaşi timp, Pepe se
încăpăţânează să îşi conserve
amintirea familială: o
pereche de pantofi ai tatălui
său. Îi îngrijeşte atent, îi spală
cu acribie şi îi poartă cu
mândrie. Romeo moştenise
celebrul nume Montague.
Pepe are doar aceşti pantofi.
Iar pentru asta sunt cu atât
mai preţioşi.

Alături de Pepe şi Rocky
mai trăiesc în aceeaşi căsuţă
îngrămădită, cu o curte
minusculă, Tereska

(Simonida Selimovici),
practicantă a celei mai vechi
meserii din lume, fiul său,
Sandokan (Maximilian Six),
precum şi cea mai bună
“prietenă” a sa, un travestit
(Martin Gabor). În echilibrul

precar al familiei
improvizate, apare Marcela
(Simona Kovakova). O
tânără inocentă din acelaşi
sat, este încredinţată lui
Rocky în contul unei datorii
neplătite a tatălui său.

Romeo cerşeşte la metrou, iar Julieta poartă
rochii înflorate - Zerschlag mein Herz

Papa Francisc le-a cerut
iertare romilor. Damian
Drăghici, reacţie incendiară în
The New York Times

Damian Drăghici a comentat pentru The
New York Times gestul făcut de Papa
Francisc în România care a cerut, duminică,
iertare, în numele Bisericii Catolice, pentru
abuzurile împotriva comunităţii
rome.Prestigiosul New York Times a
comentat, pe larg, declarația făcută de Papa
Fracisc în ultima zi a călătoriei sale în
România, când a cerut duminică iertare din
partea Bisericii Catolice pentru suferința pe
care au suportat-o romii, spunând că inima
lui a fost „împovărată de multele experiențe
de discriminare, segregarea și maltratarea ”
pe care aceștia le-au experimentat.

Fadeev a declarat pentru Novaia
Gazeta: „Au fost aduse autobuze şi
toţi romii care locuiau aici au fost
transportaţi în Volgograd, unde
comunitatea locală diaspora a fost
de acord să îi primească. Au fost
luaţi cu forţa. Acum analizăm dacă
ei locuiau legal în acest sat“.
Tensiunile dintre romi şi sătenii de
etnie rusă din regiunea Penza au
ajuns la apogeu săptămâna trecută,
cînd au avut loc violenţe, incendieri,
evacuări forţate şi au existat chiar şi

acuzaţii că SUA ar fi fost implicate
în violenţe.   Videoclipurile din satul
Cemodanovka arată cum casele
romilor au fost incendiate după ce
un bărbat de etnie rusă a fost ucis
prin înjunghiere în violenţele
recente. Alţi patru ruşi au fost
internaţi în spital după luptele de
stradă, care ar fi fost iniţiate de
sătenii ruşi care acuzau romii de
hărţuire sexuală.   La scurt timp,
romii au dispărut din sat, lăsând în
urma lor 90 de case goale.

Sute de romi, evacuaţi forţat dintr-un
sat din Rusia. Casele, incendiate
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Când se bat românii, romii
intervin cu SMURD-ul  

Moțiunea a arătat din nou că de
actuala opoziție este doar gura. Mai greu
cu faptele. Dacă nu e de țipat, de aruncat
invective, nu se prea descurcă.

În textul moțiunii, tocmai partidele
care au ridicat insulta la nivel de politică
de stat, au acuzat guvernarea de
dezbinare. Tocmai politicienii care promit
lichidări de proprietăți și arestări de
oameni, care spun că proprietatea privată
este ceva rău, care idolatrizează un
președinte care a împărțit România în
alegătorii săi și restul cetățenilor. E cam
ridicol.

Cred că a devenit evident, chiar și
pentru cei care i-au votat, că oamenii
aceștia fug de muncă! PNL și USR vor să
stea pe margine pe mai departe pentru a

critica, pentru a nu-și afecta procentele.

Pe scurt

Scopul principal al Programului de
burse Roma Education Fund (REF SP)
este de a contribui la dezvoltarea unei
mase critice de romi, absolvenți de
învățământ superior, încrezători și
mândri de identitatea lor romă,
specialiști în domeniul academic și
social, dotați cu abilități și competențe
care le permită să devină profesioniști
în domeniile studiate, precum și să
rămână conectați la comunitatea romă
și să acorde sprijin în continuare în
dezvoltarea și includerea acesteia în
societate.

Pentru a atinge acest obiectiv,
Programul de burse Roma Education
Fund (REF SP) oferă sprijin
studenților romi pentru a facilita
accesul la învățământul superior în
țările de reședință sau în străinătate, le
sprijină eforturile academice în timpul
studiilor pentru a putea absolvi cu
succes. Bursele sunt oferite pentru un
an universitar, iar studenții își pot
reînnoi aplicația și pot intra în
competiția de burse, lansată în fiecare
an.

Programul de burse Roma

Education Fund (REF SP) oferă burse
pe bază de merit academic, pentru
studenţii romi care urmează studii de
licenţă, master sau doctorat în cadrul
universităţilor acreditate de stat.

Pentru sprijinirea aplicanţilor
interesaţi să completeze şi să depună
cu succes Formularul de Aplicare
Online (FAO), Programul de bursă
REF oferă informaţii în Ghidul de
Aplicare, specifice fiecărei scheme de
bursă,

Cum să aplicaţi la
Programul de Burse
Roma Education Fund

Lucrez în presă de peste
28 de ani și i-am cunoscut pe
colegii mei care au semnat
știrea cu găina care a născut
pui vii, crocodilul care a
cântat Aleluia sau seria de
articole cu titluri din
categoria „Ion Iliescu a
murit”, „Nicolae Ceaușescu
s-a întors acasă” sau „Maria
Ciobanu și-a deschis
gogoșerie” – cu precizarea în
interiorul articolului că era
vorba despre un Ion Iliescu
de la Tecuci, un Ceaușescu
de la Călărași și o Maria
Ciobanu din Poplaca.Am
luat parte și la campanii
concertate de denigrare a
câtre   uni ziaqristi romani

nu acceptase să își facă
reclamă în ziarul  unui roman
Am auzit de nenumărate ori
formula „dacă nu-ți convine,
zbori” și nu o dată am aflat
că, dacă-ți pune șeful o vorbă
rea, nici alt ziar nu te mai
angajează  mai ales daca  esti
ziarist   talentat    tigan    și
rămâi fără salariul ăla de
mizerie din care, totuși,
trăiai. Așa că noi ne
supuneam indicațiilor și nu
ni se părea că facem altceva
decât să ne împlinim datoria,
cam ca soldații care împușcă
pe cine au primit ordin să-
mpuște, fără să analizeze ei
singuri dacă mortul și-o fi
meritat glonțul și

soarta…Prin presă se pot
difuza minciuni gogonate și
se pot dărâma imperii. Se pot
influența rezultatele
alegerilor electorale și se pot
declanșa revoluții. Se pot
determina comportamente de
cumpărare sau de negare, se

pot crește și descrește
notorietăți, averi, branduri,
povești, poveri… Sau se pot
scrie, pur și simplu, prostii
atât de mari, încât să rămâi
cu gura căscată citindu-le. în
media este: „O fi
adevărat?”…

Pe de rost și pe degeaba
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Acum mai bine de zece ani am dorit
sa ma cuplez cu tine.

Erai plina de promisiuni, prevedeam
un mariaj fericit.Pentru romanii si  romii

Abia mai tarziu am inteles ce le-ai
impus celor pe care i-am trimis se te
peteasca.

Fiindca veneam la tine, cea bogata,
poate ca am fi acceptat…

Dar, mai Uniune Europeana, am
observat apoi ca esti o curva perversa, ca
vrei sa dereglezi mintile oamenilor, ca
nu ai nimic sfant. 

Am inteles apoi ca averile tale, care
ne-au atras, sunt de fapt furate chiar de
la cei care, ca si noi, au crezut ca le
aduci fericirea.

Nu mai vreau cu tine, Uniune!
Ne-ai distrus,ne-ai adus in sapa de

lemn, ne-ai facut dusmani cu vecinii
nostri, chiar si cu Sarbii cu care eram
cuscri.

Crezi ca pe noi ne multumeste ca-ti
recunosti „greseala” cu Milosevici?

Tu ucizi si pe urma regreti!

Ne-ai distrus invatamantul, cultura,
ne-ai readus comunismul de care noi
fugisem!

Ne-ai distrus creativitatea si
identitatea!

Esti mai perversa decat Satana, sau
esti chiar Satana, stimata Uniune, care
te-ai transformat intr-o inchisoare din
care nu se mai poate iesi.

Nu mai pot sa fac nimic, sunt singur
si scarbit, o sa dispar si gata. Ma gindesc
insa la copiii si nepotii nostri pe care i-
am nenorocit, renuntand la identitate, la
autonomie, la cultura si la traditii.

Sub „corectitudinea ta politica” ai
introdus rasismul, fiindca numai asa pot
sa-mi explic interesul tau pentru
decaderea moravurilor si smintirea
mintilor europene.

Ne vom reintalni, Uniune, in campii
cu verdeata si vom mai discuta
noi,fiindca cine rade la urma, rade mult
mai bine!

Dragă Uniune Europeană, ești o curvă

Votul meu de țigan contează

Starea care ar caracteriza momentul de
față din România este una de lehamite. O
nemulțumire generalizată, în toate
domeniile. Politică, educație, sănătate,
cultură, servicii sociale. Pare că nimic nu
mai merge, iar oamenii devin din ce în ce
mai frustrați, mai apăsați, mai triști și mai
dezbinați. Ne sare țandara din orice, sîntem
irascibili și căutăm zîzanie cu orice preț,
căci zi de zi, politica ne dă fiori, iar
protagoniștii sînt caricaturizați cu fiecare
gafă și fiecare aroganță pe care o săvîrșesc.
Dar rîdem triști, pentru că, de fapt, ne este
frică.Căci votul este, într-o democrație, un
instrument de bază, Cînd ne plîngem,
așadar, de situația în care am ajuns, de
faptul că trăim într-o continuă nesiguranță,
cînd aroganțele liderilor ne sufocă de
indignare, să ne gîndim că, într-adevăr,
prezența la vot contează.

Liderii romilor îşi apără mai
degrabă interesele personale decât pe
cele ale comunităţilor de romi!
Tocmai de aceea mi-aş dori ca romii
de rând să fie mai uniţi, să-i schimbe
pe cei care nu le apără interesele şi să
nu se mai lase cumpăraţi”, spune cu
tristeţe gălăţeanul Viorel Costache,
acordeonist din Frumuşiţa, fost lăutar
în orchestra „Doina Brateşului”,
fondatorul şi preşedintele Asociaţiei
“Prales - Defense de roms en region
PACA France”, primul ONG de
apărare a drepturilor romilor din
Franţa.

scriam despre Viorel Costache, în
pagina de Diaspora a ziarului „Viaţa
liberă”, în aprilie 2017. Militant activ
pentru drepturile, dar mai ales pentru
educaţia romilor, Viorel Costache a
venit să-şi petreacă sărbătorile
pascale acasă. Încărcat cu ajutoare, a
încercat să-i sprijine pe cei mai
necăjiţi confraţi, dar şi să ia pulsul
comunităţilor de romi pe care şi le-ar
dori scoase din sărăcie.

„Era un munte de om, acum îl
bagi într-o coşniţă”

„De cinci ani nu am mai venit
acasă, la Frumuşiţa, de sărbătorile

pascale. Anul acesta, împreună cu
soţia, am luat hotărârea să facem
Paştele acasă. Eu am mai trimis
ajutoare în România, pentru
comunităţile sărace, nu neapărat de
romi, dar de această dată am adus cu
mine, din Franţa: cărucioare pentru
invalizi, cadre de mers pentru
persoanele vârstnice, bastoane şi
cârje ortopedice. Toate acestea sunt
prea scumpe ca ei să şi le permită!
Unul dintre cei pe care i-am ajutat
este chiar un consătean. Era un munte
de om, iar acum îl bagi într-o coşniţă
de slăbit ce este.

Cine este Viorel Costache
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Locuri pentru romi

Săptămâna aceasta, până pe 14 iunie,
se fac înscrieri pentru locurile speciale de
la liceu pentru romi, la secretariatele
unităţilor de învăţământ unde elevii
respectivi au absolvit clasa a VIII-a.
Dosarul trebuie să cuprindă cerere, copie
legalizată după buletin sau certificatul de
naştere, foaie matricolă cu media
generală din gimnaziu, fişă medicală şi o
recomandare din partea preşedintelui unei
organizaţii a romilor, care să ateste că
respectivul candidat aparţine acestei etnii.
Ulterior urmează să fie adusă la dosar şi
adeverinţa cu notele obţinute la Evaluarea
Naţională.

Dosarele de înscriere vor fi aduse de
reprezentanţii şcolilor la ISJ, pe 4 şi 5
iulie, între orele 10,00 - 13,00, urmând ca
repartizarea să se facă în şedinţă publică,
pe 9 iulie, începând cu ora 10,00, la

Liceul Tehnologic de Marină.

Pe scurt

Cei şase tineri acuzaţi
de agresarea unor
membri ai comunităţii
rome, în martie, urmau
să-şi afle pedepsele
vineri, însă tribunalul de
la Bobigny nu s-a
pronunţat, iar deliberările
urmează să fie reluate în
contextul în care patru
asociaţii vor să se
constituie părţi civile,
şedinţa fiind amânată la
28 iunie, relatează AFP

Cei şase bărbaţi, cu
vârste cuprinse între 23 şi
27 de ani, originari de la
Chelles (Seine-et-
Marne), sunt judecaţi cu
privire la ”participare la
o grupare formată în
vederea comiterii de
violenţe”.

În noaptea de 25 spre
26 martie, ei ar fi
pătruns, înarmaţi cu
cuţite şi bastoane, într-o
tabără de romi, în
apropiere de RN 3. Mai

multe vehicule au fost
incendiate sau avariate,
iar o ciocnire a avut loc
între romi şi aproximativ
15 bărbaţi.

Aceste violenţe au
avut loc în urma punerii
în circulaţie pe reţele de
socializare a unor
zvonuri prin care rpmi
erau acuzaţi că au
încercat să răpească copii
cu o camionetă albă. În
urma unor verificări, s-au

dovedit zvonuri false.
Procuratura se

declară sigură că ei aveau
intenţia să ”distrugă
romi”. Cu privire la
aceste fapte, procuratura
a cerut câte cinci luni de
închisoare contra a trei
inculpaţi, condamnaţi
deja de violenţă în grup,
şapte luni de închisoare
contra unui al patrulea
bărbat şi câte şase luni de
închisoare cu suspendare.

Procesul ”vânătorii 
de romi” în Franţa,
amânat la sfârşitul lunii

Spectacolul „Roma
Armee”, produs de Teatrul
„Maxim Gorki” din Berlin,
în reprezentaţie unică la
Bucureşti

Spectacolul „Roma
Armee”, produs de Teatrul
„Maxim Gorki” din Berlin,
va fi jucat, în reprezentaţie
unică, pe 26 iunie, pe scena
Teatrului Naţional din
Bucureşt

Bazat pe o idee originală
a autoarelor Sandra şi
Simonida Selimovi,
spectacolul este regizat de
Yael Ronen, laureată a
Premiului Europa, secţiunea

„Realităţi Teatrale” (ediţia a
XVI-a, Roma, 2017).

„Roma Armee” propune
o poveste puternică: într-un
moment în care
neofascismul ameninţă
Europa, un grup de actori
iniţiază o armată
supranaţională în scopul
autoapărării. Expunând
nedreptăţile din trecut
îndurate de romii din
întreaga Europă, Armata
Romă porneşte procesul de
autoreflecţie şi de
autoemancipare începând o
revoluţie pentru un viitor
paşnic, incluziv pentru toţi

europenii. 
Regizoarea Yael Ronen,

originară din Israel (în
prezent regizor al Teatrului
„Maxim Gorki” din Berlin)
este considerată drept una

dintre cele mai interesante
personalităţi ale teatrului
contemporan, şi are reputaţia
unuia dintre cei mai
implicaţi – social, cultural şi
politic – oameni de teatru.

Spectacolul „Roma Armee”, produs de Teatrul „Maxim Gorki” din Berlin, în reprezentaţie unică la Bucureşti
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Pe 20 martie, două familii
s-au încăierat chiar în fața
sediului Polției. Cu bâte,
topoare, pumni, și picioare,
cei 14 oameni au fost stopați
doar după ce un polițist a tras
un foc de armă în aer.
Incidentul a răscolit amintiri
dureroase în comunitatea din
Bolintin acolo unde, în 1991,
în noaptea de Înviere, un
student român a fost ucis de
un tânăr de etnie rromă, tot
din cauza unei mașini. Ce a
urmat, a făcut înconjurul
lumii: un conflict interetnic
care a durat șase săptămâni în
localitățile Bolintin Deal,
Ogrezeni și Bolintin Vale,

timp în care localnicii au dat
foc și au distrus 58 de case
ale rromilor. După 18 ani,
rromii au primit despăgubiri
de 550.000 de euro, în timp
ce părinții studentului ucis
susțin că nu s-a făcut
dreptate.Parcă un blestem
dăinuie, de vreo 28 de ani
încoace, asupra localnicilor
de etnie rromă din Bolintin
Vale. Ultimul episod din seria
de conflicte care au avut loc,
de-a lungul anilor, în acest
oraș din județul Giurgiu a fost
cât pe ce să se transforme în
tragedie. Pe 20 martie, două
familii s-au încăierat chiar în
fața sediului Polției. Cu băte,

topoare, pumni, și picioare,
cei 14 oameni au fost stopați
doar după ce un polițist a tras
un foc de armă în aer. Trei

oameni au ajuns la spital, din
cauza unei mașini, neplătită,
spun victimele, de rivalii
agresori. 

Războiul romilor din Bolintin,
localitate pusă pe harta lumii din
cauza unui conflict etnic

Se pregătește legalizarea
construcţiilor clandestine

Senatul a adoptat în procedură de
urgență, un proiect de hotărâre de
legalizare a ilegalităților. Și fără vot,
astăzi proiectul ar fi trecut prin adoptare
tacită. Camera Deputaților este for
decizional. Potrivit inițiatorilor,
parlamentari de la toate partidele,
proiectul de act normativ prevede un set
de măsuri menite să asigure limitarea
extinderii locuințelor ilegale și
îmbunătățirea condițiilor de viață ale
celor care le ocupă. Proiectului i se dă o
tentă socială, însă pe lângă acestea vor
intra și mii de case și blocuri care nu au
autorizație. Mai mult, inițiatorii spulberă
un principiu care guvernează Dreptul.

Acuzat de nerespectarea
regimului armelor şi muniţiilor şi
inducerea în eroare a organelor
judiciare, după ce a plasat două
pistoale în casa unui membru al unui
clan rival, Costa Căldăraş, zis Baloo,
a fost achitat definitiv de judecătorii
Curţii de Apel Timişoara, care au
menţinut sentinţa pronunţată în
primă instanţă. Concret, în urma unor
conflicte armate care au avut loc în
vara anului 2017 la Lugoj, în casa
unui rom din Lugoj, Adam Căldăraş,
zis Gutui, s-au găsit două pistoale cu
glonţ. Ancheta poliţiştilor avea să
scoată la iveală că armele au fost
plasate în locuinţa lui Gutui de către
Costa Căldăraş care, aflând că
urmează să se facă percheziţii la casa
lui Gutui, prin intermediul lui Repo,
un tânăr de 20 de ani care se iubea cu
una dintre fetele lui Gutui, a plantat
armele în casa rivalului, astfel încât
Gutui să fie „umflat” de Poliţie. Pe
baza mărturiei lui Repo, procurorii
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Timişoara l-au trimis în judecată pe
Baloo, dar acesta a fost achitat, atât

în primă instanţă cât şi în apel. „Din
ansamblul probator administrat în
cauză nu rezultă că inculpatul ar fi
realizat vreuna din modalităţile de
săvârşire a infracţiunii de
nerespectare a regimului armelor şi
muniţiilor. Astfel, singurele probe
care dovedesc contactul inculpatului
cu cele două pistoale descoperite
sunt declaraţia martorului C.I., care a
afirmat că a primit pistoalele de la
inculpat, raportul de expertiză
genetică efectuat în faza de urmărire
penală şi declaraţia inculpatului.

Membru al unui clan de romi, acuzat că „a plantat“
două pistoale în casa unui rival şi a chemat apoi Poliţia
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Un arendaș va strânge
semnături pentru
mutarea a zece familii de
romi de lângă ferma sa

Gazeta de Cluj prezintă un caz
ieșit din comun din localitatea
Livada, comuna Petreștii de Sus.
Un arendaș care a preluat o fermă
cu un uriaș teren agricol spune că
în centrul satului s-u stabilit zece
familii de romi. Ei își lasă
animalele în culturile omului,
producându-i pagube uriașe. El le-
a cerut de mai multe ori săși retragă
animalele de pe pământul său, dar a
primit amenințări.Ziariștii clujeni îl
citează pe arendaș: „Eram cu
maşina proprie, coborâsem şi au
apărut cei trei zicându-mi, după ce
i-am rugat din nou să-şi ţină
deoparte animalele, că ei sunt cei
care conduc satul! Aveau bâte
asupra lor, iar eu am dat să mă
depărtez, însă e limpede că erau
hotărâţi să-mi aplice o corecţie
exemplară: m-au ajuns, iar unul
dintre ei m-a lovit din spate cu o
bâtă, altul imobilizândumă rapid.
Apoi au început să dea cu toţii în
mine, la unison, lovindu-mă în
special în zona capului, mâinilor şi
a spatelui. Calvarul a durat circa un
minut”.

Pe scurt

Ioanida Costache, o
tânără de 29 de ani, de
etnie romă, spune că ”A
fost foarte important că și-
a cerut iertare de la romi,
ca un gest simbolic, dar
putea să fie mai specific”.
”În America, toată lumea
știe că a existat sclavie, în
România, nu – în
manualele de istorie nu
există chestia asta. Romii
au fost ținuți sclavi doar în
România! Și dacă
societatea română nu
recunoaște asta, cum
putem aștepta ca restul
lumii să știe despre asta?”. 

Ioanida Costache s-a
născut în 1990, în
Portland, Oregon, din
părinți români, de etnie
romă, care emigraseră în
SUA, în 85. Tatăl ei venea
dintr-o familie de romi
lăutari din București și
mama, din una de romi
ursari, iar ea a crescut între

sentimentele de mândrie a
tatălui și rușinea mamei,
toate țesute de etnia lor. Și
tatăl simțise rușinea în
familia lui, dar a reușit să
nu o transmită mai departe
copiilor. ”Bunicămiu nu
mai cânta la vioară, pentru
că soția lui i-a zis: «Nu
mai vreau să te duci la
restaurant să te facă
cioară: Ia vino, cioară,
încoace, mai cântă-mi și

mie ceva». Și bunicămiu
s-a făcut frizer, n-a mai
cântat la vioară”,
povestește Ioanida, într-o
română bună, în care îi
mai scapă din când în când
cuvinte în engleză.
Cuvântul ”cioară” îl
pronunță însă perfect și
apăsat, ca o dovadă că
urmele rasismului au
rămas intacte, dincolo de
limbă. 

O tânără de etnie romă crescută în SUA și doctorandă la
Stanford critică discursul Papei:

„M-a deranjat că n-a zis
cuvântul Holocaust și că
n-a zis cuvântul «sclavie»

Viniluri cu Romica Puceanu,
suvenire peste Atlantic Stăm de vorbă

într-o cafenea din București, unde tânăra
de 29 de ani își face cercetarea de teren
pentru doctoratul în etnomuzicologie la
Universitatea Stanford din SUA.
Ioanida Costache Pentru că și-a dorit
mult să fie lăutar, dar până la urmă s-a
făcut cosmetician, tatăl Ioanidei a dat-o,
la 5 ani, la lecții particulare de vioară.
Profesorii americani o învățau să cânte
Bach și Beethoven, iar acasă asculta
viniluri cu Romica Puceanu pe care tatăl
ei le înghesuise în singura valiză cu care
trecuse oceanul. ”Făceam lecții de
vioară și tata voia să-l învăț și pe el și
am făcut puțin chestia asta”, își
amintește tânăra. «Eu eram
superrușinată cu faptul că sunt țigancă» 

«Eu eram superrușinată cu faptul că sunt ţigancă»
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Mesajul Preafericitului
Părinte DANIEL, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române,
transmis cu ocazia împlinirii a
160 de ani de la Dezrobirea
Romilor în Principatele
Române, eveniment organizat
de Departamentul pentru
Incluziune Socială şi Drepturile
Omului din cadrul Guvernului
României, la Muzeul Național
de Artă al României, vineri, 20
mai  2019:

Anul acesta, 2016, se
împlinesc 160 de ani de la
Dezrobirea Romilor în
Principatele Române (20
februarie 1856). Minoritatea
romă constituie unul dintre
grupurile etnice cele mai mari
din România. Conform

recensământului din anul 2011,
ei numărau 621.573 de
persoane (adică 3% din totalul
populației).

Stabilirea romilor în Țările
Române şi situația lor juridică
de robi timp de mai bine de
cinci secole, sunt teme
prezentate adeseori superficial
sau în mod tendențios. Deși s-
au păstrat puține documente
din epocă, pe baza studiilor
lingvistice, în secolul al 18-lea
s-a stabilit cu exactitate
apartenența romilor la poporul
indian, limba acestora fiind
derivată din vechea sanscrită.
În drumul lor spre Europa ei au
străbătut Orientul Mijlociu, de
unde au împrumutat o serie de
caracteristici lingvistice, apoi s-

au stabilit pentru o vreme în
Imperiul Roman de Răsărit sau
Imperiul Bizantin (Ρωμανία –
Romαnia – corespondentul ξn
limba greacă al lui Imperium
Romanorum) de unde şi-au luat
numele de romi, iar limba lor s-
a numit románi[1].

O cercetare onestă a

fenomenului robiei romilor din
Ţările Române trebuie să aibă
în vedere contextul
internaţional al epocii, nu doar
pe cel local. Robia a făcut parte
din viaţa socială a Ţărilor
Române medievale în aceeaşi
măsură în care a fost o instituţie
a societăţilor învecinate.

Minoritatea romilor - de la robie,
la libertate şi speranță

Artistul Damian Drăghici a comentat
pentru New York Times gestul istoric
făcut de Papa Francisc

Timp de trei zile, toată lumea și-a
îndreptat privirile și atenția către România,
locul în care în ultimele zile a fost scrisă o
filă de istorie. Un exemplu de bunătate,
modestie, credință și spiritualism, Papa
Francisc a reușit să ofere românilor lecții
prețioase despre iubire, credință iertare și
multe altele.

Poate una dintre cele mai emoționante și
surprinzătoare declarații a fost cea în care
Suveranul Pontif și-a asumat
responsabilitatea care îi revine Bisericii
pentru faptul că, de-a lungul istoriei, a
permis discriminarea comunităților rome.
Sfântul Părinte, aflat la Blaj la o întâlnire cu
comunitățile rome de aici, a cerut iertare în
numele Bisericii.

Etnia romă reprezintă una dintre
cele mai numeroase minorităţi
entice din România. De altfel, încă
din secolul al XVIII-lea generalul A.
Langeron scria că în Principatele
Române sunt cei mai numeroşi
ţigani din Europa. Baronul von
Campenhausen susţine această
afirmaţie. La aceea vreme ţiganii
erau robi şi serveau pe moşiile
boiereşti sau mănăstireşti. Puţini
ştiu însă care este originea acestei
minorităţi. De unde şi de ce au venit
ţiganii în Ţările Române.
Specialiştii spun că nici măcar nu au
venit singuri ci au fost aduşi de

voievozi şi înrobiţi pe moşii. Pe
scurt, erau o mână de lucru foarte
ieftină şi asupra cărora stăpânul
avea drept de viaţă şi de moarte.
”Boierii sunt stăpânii lor cei mai
absoluţi. După plac, îi vând şi-i ucid
ca pe nişte vite. Copiii lor se nasc
robi fără deosebire de sex”, scria
Contele d’Antraigues, după ce a
trecut prin Ţara Românească în
secolul al XVIII-lea.  Dincolo de
legende, o serie de specialişti au
emis o serie de ipoteze privind locul
de origine al ţiganilor dar mai ales
momentul când au ajuns în
Principatele Române.

Cum au ajuns ţiganii în România. Rolul jucat de
Ştefan cel Mare în prezenţa acestora în număr
mare în Moldova
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Seminarul a avut loc miercuri, 29 mai
2019 şi are ca temă ”Combaterea
prejudecăţilor privind minoritatea romă şi
promovarea dialogului intercultural în
România”. Seminarul îşi propune să
reunească experţi din diferite ţări europene
pentru a dezbate situaţia copiilor din
comunităţile de romi şi eventualele soluţii
pentru o mai bună incluziune socială a
acestora.   Dezbaterea este realizată cu
sprijinul financiar al Comisiei Europene,
programul Europa pentru Cetăţeni în cadrul
proiecului internaţional: Developing a
Respectful Europe Against RoMa
discriminations and social Exclusion
(DREAM (Dezvoltarea unei Europe care să
ia atitudine în faţa discriminării şi excluderii
sociale a romilor).   Programul seminarului:
10.30-11.00 Discursuri de deschidere:
Florina

Moldovan, director al Şcolii Gimnaziale
“Avram Iancu”, Massimo Converso (director
al asociaţiei Romano Pijats din Italia),
Corneliu Pintilescu (Academia Română,

Filiala Cluj) 11:00-12:00 Vizionare film
documentar: Rememorând tragediile
trecutului: deportarea romilor din România în
Transnistria (regie: Laura Colţofean şi
Alexandru Munteanu) 12.00-13.30 Masă
rotundă: Cum să creştem incluziunea copiilor
romi? Experienţe ale profesorilor din Unirea /
How to enhance the social inclusion of
Roma? Discussing teaching experience in
Romanian schools 14.30 – 17.00.

Seminar internaţional la
şcoala din comuna Unirea
pe tema prejudecăţilor
privind comunitatea romă

România medievală:
şi în 2019 suntem
repetenţi la lupta
împotriva urii

Într-un raport privind
România, Consiliul Europei
subliniază că la noi în ţară
minoritatile sexuale, romii, dar si
refugiaţii sunt victime ale
discursului urii si neacceptarii.
În ciuda numărului mic de
persoane care caută azil politic in
România, opinia publică în
legătură cu aceştia s-a schimbat
de la o empatie iniţială către o
ostilitate crescândă în ultimii ani,
arată raportul.  „Discursul bazat
pe ură, rasist şi intolerant, atât în
public, cât şi pe Internet, a
devenit o problemă larg
răspândită, în special împotriva
romilor, a minorităţii maghiare, a
persoanelor LGBT şi a
comunităţii evreieşti”, notează
Comisia pentru combaterea
rasismului şi intoleranţei
(ECRI). Experţii evidenţiază
creşterea climatului homofob şi
transfobic în societatea
românească, subliniind
îngrijorarea faţă de „presupusele
cazuri de discriminare rasială din
partea Poliţiei, în special a
romilor, şi de faptul că niciun
organism independent nu a fost
însărcinat cu investigarea acestor
cazuri”. Nu în ultimul rând,
raportul Consiliului Europei
notează că aproape niciodată nu
sunt iniţiate acţiuni penale
împotriva acestor infracţiuni.

„Politicienii manipulează romii o dată
la patru ani cerând votul lor, iar după aceea
uită de ei. Aceste practici trebuie să se
oprească. Romii s-au maturizat, nu mai
merge tactica de până acum. Romii,
începând din acest moment se

organizează, romii de acum îşi negociază
poziţia”, a declarat Ciprian Necula,
membru Aresel.  Romii au ieşit în stradă
pentru a pune capăt discriminării cu care
se confruntă zi de zi în România: „Ne-am
adunat aici printr-un singur cuvânt
„aresel” (ajunge, n.r.) Ajunge
discriminării, ajunge ignoranţei din partea
politicienilor şi a autorităţilor locale. Vrem
să fim şi noi băgaţi în seamă, vrem să
facem parte şi să fim trataţi în mod egal” a
afirmat una dintre participante. La aceste
probleme au putut să răspundă mai mulţi
candidaţi la alegerile europarlamentare,
invitaţi în cadrul unei dezbateri publice,
organizate de câtre Asociaţia Aresel.
Aceştia au încercat să vină în sprijinul
comunităţii rome şi să îi asigură că le-au
auzit doleanţele.

Candidaţi la Europarlamentare, faţă în faţă cu romii:
„Eu chiar cred cu tărie că nu este vorba de a mai fi momiţi

cu lucruri care să vi se dea”
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Pata-Rât se află la doar

câţiva kilometri lângă Cluj-

Napoca, în nord-vestul

României, dar pare la ani

lumină distanţă de străzile

cochete şi arhitectura barocă

a centrului oraşului

transilvănean. Aici sunt

depozitate în cantităţi enorme

gunoaiele şi resturile

menajere ale oraşului şi

regiunii şi aerul înţeapă din

cauza mirosului de deşeuri.

Aproximativ 1.800 de

oameni trăiesc în Pata-Rât,

aproape toţi fiind romi,

locuind în condiţii improprii

şi deprimante, într-o tabără

improvizată, lângă groapa de

gunoi. Mulţi au fost daţi afară

din locuinţele improvizate

din oraş şi forţaţi să stea în

barăcile înghesuite ale

taberei. Linda Zsiga, o femeie

romă în vârstă de 37 de ani

care a petrecut mai mulţi ani

locuind în Pata-Rât, după ce

ea şi familia sa au fost

evacuaţi din locuinţele în care

stăteau în centrul Clujului, în

2010, duce o campania

pentru a închide locul şi a-i

muta pe cei care stau aici în

locuinţe sociale din oraş.

Până acum, ea nu a avut mare

succes, în ciuda

promisiunilor venite de la

guvern şi a presiunii din

partea insituţiilor europene.

„Nimeni nu merită să trăiască

aici“, a spus femeia, arătând

înspre groapa de gunoi.

„Când locuiam aici, nici nu

puteam deschide geamurile în

propria mea casă, din cauza

mirosului”.

The Guardian, despre cei 10 milioane
de europeni demonizaţi de populişti:
„Fără voce, fără viitor“

Prima reacţie a preotului acuzat că a
bătut un copil care a refuzat să-şi
facă cruce: „Eu nu fug de nimeni“

O femeie din comuna botoşăneană

Cristineşti, Felicia Beleza, a ajuns la

spital cu copilul de 11 ani, care

prezenta mai multe traumatisme destul

de grave la nivel capului. Femeia

originară din satul Baranca, populat cu

membri ai comunităţii rome, acuza

profesorul de religie, preot în

apropierea Darabaniului, că i-ar fi bătut

crunt fiul, izbindu-l cu capul de pereţi,

fiindcă nu a vrut să facă semnul crucii.

La aproape o săptămână de la incident

noi informaţii ies la iveală.

Cei opt inculpaţi urmează să fie

judecaţi joi după-amiaza, în regim de

urgenţă, cu privire la o ”participare la o

grupare formată în vederea comiterii

unor violenţe”.   Un minor urma să fie

prezentat în faţa unui judecător pentru

copii, a precizat parchetul.   Faptele care

le sunt reproşate au avut loc la Bobigny,

în noaptea de luni spre marţi.

Aproximativ 50 de persoane înarmate

cu cuţite şi bastoane au atacat, către ora

locală 21.00 (22.00, ora României) romi

instalaţi la marginea unui drum naţional,

potrivit unei surse din cadrul poliţiei.

Alte încăierări au avut loc mai târziu, în

cursul nopţii, în acest oraş din Seine-

Saint-Denis.   Patru tineri, cu vârste

cuprinse între 18 şi 22 de ani, au fost

prezentaţi miercuri în justiţie, cu privire

la fapte de aceeaşi natură, care au avut

loc luni seara la Clichy-sous-Bois.

Procesul lor urmează să aibă loc la 17

aprilie.   Mai multe atacuri vizând romi

au avut loc în urma unei multiplicări, pe

reţele de socializare, a unor mesaje care

evocă tentative de răpire a unor copii

sau adolescenţi de către persoane care

circulă cu camioneta în comunităţi din

Ile-de-France, mai ales în Hauts-de-

Seine şi în Seine-Saint-Denis.   Nicio

violenţă în legătură cu aceste zvonuri nu

s-a înregistrat în departament în noaptea

de miercuri spre joi, a declarat pentru

AFP o sursă din cadrul poliţiei.

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.

Guvernul francez denunţă „derive” în legătură cu
violenţele vizând cetăţeni romi în urma unor zvonuri
pe reţele de socializare
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Mainstream Sighişoara
– Investiţie europeană
pentru incluziunea 

Cei 4 parteneri cu atribuţii
distincte sunt Fundaţia Centrul
de Resurse pentru Comunităţile
de Romi (CRCR) Cluj Napoca,
Municipiul Sighişoara, Fundaţia
‘Veritas’ Sighişoara şi Şcoala
Gimnazială ‘Miron Neagu’
Sighişoara.

Proiectul se implementează
în perioada August 2017 – Iulie
2020, are o valoare totală de
12.635.894,86 lei şi este co-
finanţat din fondul Social
European prin Programul
Operaţional Capital Uman 2014
– 2020.

În cele 36 de luni, obiectivul
general îl constituie promovarea
accesului egal la măsuri
integrate de educaţie, ocupare,
antreprenoriat, servicii medicale
şi sociale, eliberare acte de
identitate şi de proprietate,
reabilitare locuinţe şi
antidiscriminare pentru 600 de
persoane din cartierele
mărginaşe ale Sighişoarei în care
trăiesc etnici romi: Strada
Parângului, Strada Viilor, Strada
Ştefan cel Mare, Strada
Goldberich, Strada Caraiman,
Cartierul Rora, Strada
Dumbravei şi Strada Plopilor.

Pe scurt

Prefectul judeţului Vâlcea, Florian
Marian, a anunţat că suedezii sunt
interesaţi de găsirea unor soluţii pentru
incluziunea romilor din Vâlcea, o
delegaţie formată din reprezentanţi ai
oraşelor Stockholm şi Gothenburg fiind
prezentă marţi, la sediul Prefecturii, pentru
a discuta cu autorităţile judeţului despre
posibilitatea dezvoltării unor programe
comune în acest sens.

Potrivit reprezentantului Guvernului în
Vâlcea, cei care au solicitat această
întâlnire au fost suedezii, care au deja în
derulare două proiecte cu finanţare
europeană şi care au ca scop sprijinirea
cetăţenilor cu risc major de marginalizare
socială.

„Scopul vizitei l-a reprezentat
stabilirea unei platforme de lucru bazată pe
legislaţia europeană şi naţională de

incluziune a cetăţenilor romi, partea
suedeză exprimându-şi disponibilitatea cu
privire la punerea în practică a unor
proiecte comune cu rol social şi cu
finanţare din fonduri europene. Sunt astfel
avute în vedere două proiecte finanţate
prin fondul FEAD în Suedia.

Vâlcea: Parteneriat cu două
oraşe suedeze pentru
dezvoltarea unor proiecte
destinate romilor din judeţ

Până în 15 iunie, aproape 100 de
persoane din Alexandria, județul
Teleorman, care trăiesc la limita sărăciei,
mulți dintre ei din ajutoare sociale, vor fi
mutate la marginea orașului, lângă
cimitir, în containere. Alte zece familii
riscă să rămână în stradă.

Primăria Alexandria susține că vrea
să-i mute pentru că blocurile centrale, dar
decăzute, prezintă un grad de risc seismic
ridicat, motiv pentru care le va și dărâma.
Locatarii spun că primarul vrea să scape
de ei pentru a face loc unor firme în zona
bună.

Aproape 4 milioane de lei a cheltuit
autoritatea municipală pentru locul de la
marginea orașului unde se vor muta
oamenii, unul dintre contracte fiind
atribuit unei firme care a mai făcut afaceri
cu Primăria Alexandriei.

„Locuințele” vor fi mai degrabă niște
cuști, având în vedere dimensiunea
infimă, dar și că fiecare în parte va fi
împrejmuită de un gard. Asta, pe lângă
gardul mare care le va înconjura pe toate.

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.

Oamenii săraci din Alexandria vor fi mutaţi la marginea oraşului, în
containere împrejmuite cu garduri
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În cadrul Universităţii
„Ştefan cel Mare” Suceava
(USV) se va desfăşura, în
perioada 15-28 iulie 2019,
Şcoala de vară „Unde Să Vii
pentru a Fi Inginer Adevărat”,
finanţată de Banca
Internaţională de Reconstrucţie
şi Dezvoltare prin Proiectul
privind Învăţământul Secundar
(ROSE), ce are ca scop
reducerea gradului de abandon
şcolar şi creşterea accesului la
învăţământul terţiar prin cursuri
şi activităţi destinate elevilor de
liceu, cu precădere celor
dezavantajaţi social.

Şcoala de vară se va
desfăşura timp de două
săptămâni în Campusul USV.
Elevii participanţi vor beneficia
de cazare şi masă pe toată

durata programului şi vor fi
monitorizaţi în permanenţă de
cadre didactice şi studenţi
supraveghetori.

Pentru a putea participa la
şcoala de vară, candidaţii
trebuie să fi absolvit cel puţin
clasa a IX-a şi să îndeplinească
cel puţin una dintre următoarele
cerinţe:

– provin din familii cu
venituri mici;

– sunt izolaţi social (romi
sau alte naţionalităţi);

– trăiesc în zone rurale sau
în care nu există şcoli în
apropiere;

– au unul sau ambii părinţi
care lucrează în străinătate;

– familii numeroase;
– orfani sau proveniţi din

centre de plasament;

– au cerinţe educaţionale
speciale.

Selecţia se va face pe baza
informaţiilor şi documentelor
solicitate în formularul online.
Elevii selectaţi pentru a
participa vor trebui să prezinte,
în momentul sosirii în
campusul USV, dosarul de
participare.

Dosarul de participare va
cuprinde:

a) formular de înscriere;
b) acord scris al

părintelui/tutorelui legal şi
copia după cartea de identitate a
acestuia;

c) fişa medicală;
d) copie după cartea de

identitate a elevului care aplică.

Universitatea „Ştefan cel Mare”
Suceava organizează Şcoala de vară
pentru tinerii cu probleme sociale

De m-ai pune pe-un cărbune/
Ibovnicul nu ţi-oi spune

De fapt, înseamnă a te simți ca o femeie
dominată de o brută “macho“ (termen rrom
universalizat!), rasismul ca un mod de a fi
violat (ă), violentat (ă) permanent, fără
putință de ripostă, ca un infern. Mentalitatea
masculine este veche, încă din Antichitate,
La rromi, mai întâi e de evaluat cât de
masculini sunt bărbații rromi? în tradiție,
bărbatul rrom pare să fi rămas tot ca în
epopeea “Țiganiada“, de acum 250 de ani,
fricos, laș și preocupat doar de foame
considera această obsesie a “rumegatului
“specifică “animalelor Dar cât de feminine
și feministe sunt femeile rrome   Rița (Șatra)
desemnează tipul de femeie rromă
“pirandă“,“arzoaică“ la care dragostea e un
“foc“ devorator, pentru care și moare.

Sînt eu. Diamant ziaristul. De
cîte ori v-ați ascultat oare în public
domnilor politicieni  care vorbeați și
v-ați dat seama că spuneți niște
prostii inegalabile? Sau, cel puțin,
niște chestii atît de ridicole că vi se
făcea rușine pe măsură ce le rosteați?
și să vă afundați și mai tare în
nămolul caraghioslîcului   Nu ești
bun pe scenă. Mai bine asculți.Sau te
trezești că spui niște snobenii în care
n-ai crezut niciodată, în încercarea
de a te vinde drept interesant   cum
sant și  ce promit politicienii romanii
in campanii electorale  Hai să ne
vedem la o bere cîndva!“ Cîndva-ul
ăla nu se va întîmpla niciodată și o
știți totii   că  în momentul în care vă
rostiți îndemnurile de revedere.
„Poate ne vedem la o cafea; hai că te
sun zilele astea să ne vedem; poate
mergem împreună la o VODKA ,
toate sînt  ale imposibilului de făcut.
Nu se va întîmpla niciodată. Nici
unul dintre voi nu crede că va ieși la
o cafea/bere pentru că nici nu-și
dorește așa ceva nici tiganu   și nici

romanu alegator  . Ce naiba să
discutați? Habar n-ai oricum ce ai în
comun cu această cunoștință pe care,
dacă o vezi de două ori la patru   ani,
e bine. că lucrează undeva în
asigurări și că are o nevastă blondă.
Atît. Numai că o cutumă socială cere
ca la despărțire să vă faceți
promisiunile astea. Așa e frumos.
Așa se cade. Cum să te desparți de
om cu „Hai, pa“ și atît? Propoziția e,
situația socială e într-un picior, iar un
bun echilibru de situație cere
neapărat această promisiune de
revedere.

Ne mai vedem pe naiba
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Ungaria ”cumpără” elevi în
județul Satu Mare. Romii
iau cu asalt bancomatele

Guvernul maghiar a ajuns să
cumpere elevi în județul Satu
Mare! Și nu este vorba despre
stimularea unor copii de
naționalitate maghiară, ci de
sute de persoane de etnie romă.
Pe care îi momesc cu zeci de mii
de forinți pentru a se declara
maghiari și pentru a urma
clasele de limba maghiară a
școlilor din județul Satu Mare.
Treaba merge ca unsă de peste
un deceniu. 

Guvernul maghiar pune la
bătaie – încă din 2002 – 20.000
de forinti – o dată pe an – pentru
fiecare elev pe care părinții îl
declară maghiar și urmează
secțiile de limbă maghiară din
școlile din județul Satu Mare.
Banii, deși puțini, sunt suficienti
pentru a-i convinge pe părinți
să-și înscrie copiii la o școala cu
predare în limba maghiară. Ceea
ce se dorea a fi o măsură de
protecție socială s-a transformat
încet într-o strategie de cooptare
de noi etnici.

Într-un exces de
“generozitate”, Guvernul
maghiar a renunțat la condițiile
pentru înscriere la burse (care
condiționau deținerea unei
legitimații de maghiar), punga s-
a lărgit, iar învățământul în limba
maghiară a devenit accesibil
tuturor. În special, persoanelor
de etnie romă. Ținta clară fiind
lărgirea numărul de elevi care
învață în limba maghiară, cel
puțin în statistici.

Pe scurt

Este vorba despre localnici din satul
Voia, comuna Crângurile (Dâmboviţa),
Cotul Malului, comuna Leordeni (Argeş)
şi Călineşti (Argeş) despre care procurorii
au indicii temeinice că şi-au folosit copii
din propriile familii sau pe cei ai vecinilor
pentru a filma secvenţe pornografice
înfiorătoare. În plus, mai multe copile au
fost trimise în Germania şi forţate să facă
sex cu oameni de afaceri. Potrivit
informaţiilor din anchetă, suspecţii
desfăşoară astfel activităţi încă din vara
anului 2016. Şapte oameni au ajuns la
Poliţie în urma descinderilor de marţi, iar
patru au fost reţinuţi şi arestaţi. Este vorba
despre un bărbat de 25 de ani - Vasile
Cătălin Prichindel, şi de trei tinere: Amalia
Manuela Nicolae – 24 de ani, Georgiana
Prichindel – 27 de ani şi Marinela Roxana
Prichindel – 28 de ani. Surse judiciare ne-
au declarat că cele patru persoane fac parte

din aceeaşi familie. Distanţa dintre
comunele în care au ajuns anchetatorii,
chiar dacă sunt în judeţe diferite, este de
sub jumătate de kilometru.

Înfiorătorul caz al copilelor
puse să apară în filme porno
pentru bogătaşi nemţi

Meniu şi aranjamente de cinci stele,
ţinute şi bijuterii de fiţe, daruri de mii de
euro, muzicanţi de soi şi bolizi de lux...
La sfârşitul săptămânii trecute a fost
nuntă în lumea interlopă din Bihor.

S-a însurat Romulus Markovics,
liderul clanului ţigănesc Neguş,
strângând la Oradea peste 350 de invitaţi
din toată ţara, de prin Bucureşti, Zalău,
Cluj, Turda, Baia Mare, Suceava, Arad,
Deva, Ploieşti, Craiova, mulţi fiind
personaje celebre, în frunte cu naşul de
cununie, Mircea “Nebunu’” Băluş, capul

clanului Sportivilor din Capitală,
considerat liderul lumii interlope
bucureştene. 

Capul clanului Sportivilor din
Capitală, Mircea Nebunu’, şi soţia sa,
Andrea, au fost naşi din partea lui
Markovics, în timp ce din partea
miresei au venit doi tineri orădeni, Anca
şi Alin Olar.

Cununia religioasă a fost oficiată,
sâmbătă, la Biserica cu Lună, iar mireasa
a fost cerută de la părinţi, aşa cum spune
tradiţia, acasă, de mirele care a venit
însoţit de un alai cu muzicanţi şi
dansatori, dar şi de prieteni, care au
“descins” cu peste 30 de bolizi, unul şi
unul, de la Porche Panamera la BMW X6,
Mercedes GLE sau S Class.

Petrecerea s-a ţinut la una dintre cele
mai noi şi exclusiviste săli de petreceri
din oraş, Solay, cu manelişti şi lăutari,
printre aceştia fiind Dani, prinţul
Banatului, Gabi de la Oradea, Sică
Norocel, Măru din Chitila, iar lumea s-a
distrat de minune.

Nuntă în lumea interlopă: S-a însurat Romi Neguș, iar naș i-a fost
capul clanului Sportivilor din Capitală, Mircea “Nebunu’” Băluș
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Povestea spusă „fără teamă sau
favoruri” a familiei de români cu
care The New York Times a lovit în
Trump. Tatăl lui “Baby Constantin”
are două condamnări în Franţa și
este cercetat pentru violenţă într-
un dosar penal la Râmnicu-Vâlcea.
Mama a spus că a fost sterilizată
forţat în România, deși cererea
scrisă cu mâna ei e la Spitalul
Judeţean 

Pe scurt

Bănuţi din aur de 24 de karate,

spânzurând de-a lungul unei salbe sau

scânteind în maldăre, aşezate cuminţi

în cine ştie ce cotlon de palat ţigănesc.

E exerciţiul de imaginaţie care îţi vine

la îndemână atunci când ai de-a face

cu vreun bulibaşă înstărit și certat cu

legea, pe degetele căruia tronează

enorme ghiuluri cu fi ligran sau

impozante ştanţe, semn al avuţiei sale.

Una care se calculează în kilogramele

de cocoşei, aşa cum sunt denumite în

popor monedele din metal preţios

bătute în preajma anilor 1914 de Franz

Josef, în monetăria sa din Austria.

Povestea aurului are, însă, pentru

mulţi dintre reprezentanţii etniei rome,

şi o parte întunecată din istoria lor

zbuciumată de după al Doilea Război

Mondial. O istorie care vorbeşte

despre bătăi crunte la tălpi cu vâna de

bou administrate în carcerile

comuniste pentru a mărturisi unde îşi

ţin ascuns tezaurul galben.

Romii în cultura săsească, la bază

o amplu documentată teză de

doctorat, este divizată în opt capitole.

Unei introduceri care plasează

demersul în cadrul mai larg al

studiilor de spre romi îi urmează şase

capitole abordînd diferite aspecte a

căror analiză amănunţită permite

reliefarea portretului romilor în

cultura săsească a secolelor al XVIII-

lea şi al XIX-lea. Primele patru

capitole analitice investighează,

aşadar, discursurile săseşti privind

provenienţa romilor, viaţa lor

religioasă, nomadismul, delincvenţa,

în timp ce, în ultimele două, Zăloagă

se uită la imaginea femeii rome

transilvănene şi la cea a romului ca

rapsod şi muzicant. Ultimul capitol

reuneşte succint concluziile

cercetării.Romii în cultura

săsească îşi are şi imperfecţiunile ei,

de pildă referinţele iniţiale la autori

precum Heinrich Moritz Gottlieb

Grellmann ori Heinrich von

Wlislocki, neînsoţite de prea multe

explicaţii privind cine erau aceştia,

ori răfuielile (mai degrabă

nenecesare în contextul dat, nu

neapărat fără obiect) din primele

pagini cu studiile despre romi, care

se situează „între ştiinţa istorică şi

activismul politic (disimulat sau nu),

[…] cu potenţial de a sensibiliza

conştiinţe prin evidenţierea unei

posturi de eternă victimă“ (p. 15).

Alte critici sînt evidenţiate în textul

semnat de Edit Szegedi, care în mod

neobişnuit pentru o prefaţă seamănă

parţial cu un rechizitoriu la adresa

cărţii, cercetătoarea clujeană (care s-

a ocupat, totodată, şi de lectoratul

volumului!?!) acuzîndu-l pe Zăloagă

„că, pe alocuri, s-a lăsat contaminat

de atitudinea şi limbajul celor

analizaţi.

Saşii despre romi

Povestea celor 130 de kilograme de aur
recuperate, după jumătate de secol. Cocoşeii
de aur, înălţare şi blestem pentru romi
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Chinurile prin care a trecut la orfelinat,

bătăile și abuzurile sexuale l-au incurajat

pe tânărul Mihai să-și indeplinească visul:

de a ajuta copiii care au trecut prin aceleași

suferințe asemenea lui. La prima vedere,

pare a fi povestea obișnuită a unui copil ce

a crescut prin centre de plasament. Și așa

și este. Directorul  casei de copii Pinochio

din  Babenii   La varsta de trei luni, Mihai

a ajuns intr-un orfelinat, unde, mai tarziu, i

se aplicau batai „sora cu moartea”. Cu

siguranta, acesta este un caz dintre alte

sute de cazuri petrecute in Romania  Lipsit

de dragostea maternă și inconjurat de

străini, Mihai a  luptat  zilnic cu propriul

destin. . Absolvent al Facultati de Drept  si

Masterand   ”Menejment  , și al unui curs

de inspector de resurse umane, tânărul s-a

angajat la  Directia  Copilului   Valcea    Cu

un suflet sensibil si un destin nefericit,

copilul, devenit bărbat în toată firea s-a

ambiționat intr-atat încât,   a  ajuns

Director  . Acum, tot ce vreau este sa

continui proiecte destinate copilor  orfanii

doresc  sa fac  o  revista     Pentru copii si

sa  se  numeasca  Glasul Orfanului», ce are

menirea să aducă toate cazurile copiilor

abandonați și chinuiti”, spune Mihai

Ghebrea   trădând dorința arzătoare de a-și

împlini speranțele.

Povestea directorului
Mihai Ghebrea, un
orfan cu suflet de copil

Cum a fost umilită o
vedetă TV după ce a
sunat la o pizzerie din
Piatra Neamţ. Motivul
incredibil pentru care
a fost refuzată

Isabela Stănescu (18 ani), o

tânără talentată din Piatra Neamţ

care a impresionat prin

interpretare juriul şi

telespectatorii show-ului

„Românii au talent“, a trăit o

experienţă umilitoare. Ea a apelat

dispeceratul unui restaurant din

oraş care face şi livrări la

domicliu şi a comandat un burger,

însă a fost refuzată sub pretextul

că unitatea nu prestează servicii la

adrese din cartierul în care

locuieşte tânăra.   „Nu credeam

vreodată că mi se va întâmpla aşa

ceva, dar tocmai am fost refuzată

de Restaurantul Andreea din

Piatra Neamţ pentru că sunt

ţigancă şi locuiesc într-un cartier

de ţigani!“, a scris Isabela

Stănescu, o fată care se mândreşte

cu originea ei, părinţii fiind romi

căldărari. Isabela a povestit pe

pagina sa de Facebook cum a

decurs întreaga conversaţie cu

angajata unităţii. „Acum câteva

minute am telefonat la acest

restaurant (de la care comand la

domiciliu de foarte mulţi ani), în

speranţa că mi se va potoli pofta

de un burger. Fac eu comanda

frumos, iar când mi-au cerut

adresa, mi s-a spus, citez, «nu

livrăm în cartier, o zi bună!».

Nedumerită, am vrut să aflu

motivul, ba chiar am insistat, iar

la un moment dat, mi s-a închis

telefonul în nas“.

O căruță s-a răsturnat în șanț în

localitatea Satu Nou, comuna Cetate. La

accident s-au deplasat trei ambulanțe.

Echipajele medicale au găsit la locul

accidentului șapte victime: o femeie și

șase copii.

Toate cele șapte persoane prezentau

multiple traumatisme și excoriații, fiind

transportate la UPU Bistrița pentru mai

multe investigații și tratament de

specialitate, informează Serviciul de

Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud.

Copiii au vârste cuprinse între 3 luni și

10 ani. Cel mai mic, de 3 luni, a suferit un

traumatism cranian destul de grav, fiind

scăpat din brațe de sora sa în vârstă de 10

ani, a mai precizat sursa citată.

Căruță răsturnată în Satu Nou. O femeie și șase copii au ajuns la spital
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La Şcoala Gimnazială
Baineţ s-a încheiat recent
proiectul ”Spaţiul bucovinean -
buchet de valori
multiculturale” (înscris în
Calendarul Activităţilor
Educative Extraşcolare
Judeţene), printr-un
spectaculos festival al
minorităţilor. Coordonatorul
proiectului, profesoara Mirela-
Doina Ionuţă, directoarea
Şcolii Gimnaziale Baineţ, a
organizat cea de-a treia ediţie a
festivalului, duminică, 9 iunie,
implicând unităţi şcolare,
formaţii şi ansambluri artistice
din judeţ, personalităţi
remarcabile ce au prezentat

datini şi obiceiuri specifice
etniilor din zonă.

Au fost încheiate
parteneriate cu Uniunea
Ucrainenilor din România,
Comunitatea Ruşilor Lipoveni
şi Uniunea Polonezilor din

România. Promovarea
valorilor multiculturale ale
Bucovinei reprezintă obiectivul
major al proiectului, spun
organizatorii, ştiut fiind faptul
că Bucovina îngemănează
fericit buna înţelegere a unei

întregi pleiade de etnii:
ucraineni, polonezi, ruşi-
lipoveni, germani, evrei, romi.

Participanţi
Şcoala Gimnazială Baineţ,

în calitate de organizator, a
oferit o varietate de momente
artistice ale copiilor şi tinerilor
aparţinând etniilor ucraineană,
polonă şi cea a ruşilor-lipoveni,
formaţii coordonate de prof.
Mirela Ionuţă, Elena Panfilov,
Mirabela Carpiac, Carmen
Crîşmar, respectiv Grupul
vocal ”Veselca” din Văşcăuţi,
Grupul ”Luminiţa” Baineţ,
Formaţia ”Zelionaia vişenka” -
Climăuţi, Grupul vocal
”Troiande” - Baineţ.

Festival al minorităţilor naţionale,
la Şcoala Gimnazială Baineţ

Cartierul palatelor ţigăneşti sufocat
de gunoaie. Cum arată poarta de
intrare în oraş a turiştilor de la
Castelul Corvinilor

Peste 50 de palate au fost ridicate de
romii bogaţi la marginea Hunedoarei, însă în
ciuda opulenţei multor clădiri, terenurile din
împrejurimile lor au rămas sufocate de
gunoaie. Zona de la intrare în municipiu este
intens tranzitată de turiştii care se îndreaptă
spre Castelul Corvinilor, iar deseori străinii
opresc pentru a fotografia palatele. În faţa
unora dintre ele şi pe marginea drumului
judeţean, în şanţuri, în pădure şi în parcări au
fost aruncate tone de deşeuri şi nenumăraţi
saci cu materiale provenite din demolări.
Reprezentanţii Primăriei Hunedoara susţin
că în ultimii doi ani au avut loc mai multe
acţiuni de ecologizare a locurilor, cu ajutorul
asistaţilor social, însă localnicii nu au ţinut
cont de efortul acestora.

Imaginile publicate de un lider al
romilor din Hunedoara, cu mormanele
de mizerie din jurul unui bloc de
locuinţe sociale, au stârnit
controverse. Deşi locatarii nu se sfiesc
să îşi arunce gunoaiele menajere pe
fereastră, primăria este acuzată cu nu
le strânge la timp.

Ianoş Varga, un lider al romilor din
Hunedoara, a publicat mai multe
imagini cu „blocul fantomă” din
municipiu, o clădire de locuinţe
sociale de pe Strada Mureşului locuită
de circa 100 de familii, dar înconjurată
de mormane de gunoaie.   Bărbatul a
acuzat autorităţile locale că nu fac
curăţenie în zona cunoscută pentru
mizeria din jur, chiar dacă de mai
mulţi ani locatarii blocului social s-au
obişnuit să arunce gunoaiele menajere
direct pe ferestre în faţa acestuia. În
faţa blocului sunt mai multe
tomberoane de gunoi, însă unii
locatari preferă să nu le folosească.
„Aşa locuiesc romii din Hunedoara, în
ghetou, 8 – 10 persoane în cameră.
Aşa este în Hunedoara, trăim bine,
mulţumim că nu ne plouă”, a scris

Ianoş pe pagina sa de Facebook. A
adăugat într-un comentariu că
angajaţii primăriei ar trebui să vină
mai des în zonă, pentru a face
curăţenie. Fotografiile sale au stârnit
un val de reacţii, mulţi localnici
acuzându-i pe locatarii blocului că
preferă să trăiască în mijlocul unui
focar de infecţie şi să se plângă că nu
sunt ajutaţi.

Liderul romilor, furios că autorităţile nu fac curăţenie
la blocul fantomă, unde omenii aruncă gunoiul de la
fereastră: „Aşa locuiesc romii în ghetou!
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Un reportaj transmis pe RAI 2,
canal al televiziunii de stat italiene,
filmat în Sibiu, a strâns aproape un
milion de vizualizări și a stârnit
aproape 2.000 de comentarii pe pagina
de Youtube a televiziunii. Subiectul:
istoria și prezentul romilor. ”E un loc
unde merită să ajungi pentru a-i
cunoaște mai bine: Sibiu. În
România”, începe prezentarea locului
unde producătorii s-au întâlnit cu
autointitulatul rege al romilor, Dorin
Cioabă, cu Mihai Gheorghe Nedelcu,
cel care se numește ministru de
Finanțe al Centrului Național al
Romilor, dar și cu romi extrem de
săraci în sate din județ. ”Să avem
educație”, e soluția pe care o prezintă
Nedelcu reporterului care l-a
chestionat cu privire la soluțiile pentru
emanciparea romilor. ”Noi vrem ca
valorile noastre culturale să rămână,
avem valori de patrimoniu. Ăstea sunt
patrimoniul nostru, ăstea sunt, de-un

kilogram. Ferro. Ferro bianco”,
explică cel care-și spune ministru de
Finanțe, prezentând reporterului un
lingou de fier alb. Dar reporterul e
mult mai interesat de cravata din aur
pe care sibianul o poartă. ”E cravată
de aur. Mult aur. Place la mulți aurul”,
spune romul, mândru. Întrebat dacă
admite suveranitatea Regelui Cioabă,
Gheorghe Nedelcu e tranșant: ”Am un
lider super-bogat: Iisus”.

Reportaj filmat în Sibiu,
difuzat în Italia. „Regele
rom și supușii lui”

Romi originari din
România și Bulgaria au cerut
protecția poliției franceze
după ce au devenit ținta unor
atacuri declanșate de o știre
falsă privind răpirea unor
persoane, care a devenit virală
pe rețelele sociale. Este vorba
despre comunitățile de romi
care trăiesc în suburbiile din
nord-estul Parisului.  20 de
persoane au fost arestate, iar
miercuri se mai aflau în
custodia poliției 11, o parte
dintre ei urmând să fie aduși în
fața judecătorilor, scrie France
24. Atacurile au fost
declanșate după ce știrea falsă
potrivit căreia o dubă albă este
folosită pentru răpirea
tinerelor femei și a copiilor a

devenit virală. Nu este pentru
prima oară când un astfel de
fake news circulă în mediile
din Franța.

“Facem apel la ministrul
de interne pentru a ne oferi
protecție prin prezența
permanentă a poliției„, a
declarat Anina Ciucin, avocat
și purtător de cuvânt al
organizației Vocea romilor (
The Voice of Roma).

Ea a mai spus că la baza
știrii false se află stereotipuri
de ev mediu, potrivit cărora
”țiganii sunt tâlhari și hoți de
copii”. Poliția a făcut apel pe
twitter către opinia publică,
dezmințând știrea și precizând
că nu există niciun fel de
informații privind cazuri de

răpire.
Un purtător de cuvânt al

guvernului, Benjamin
Griveaux, a calificat drept
inacceptabile atacurile,
adăugând că se impune
combaterea știrilor false.

”Răspândirea unor zvonuri
de acest gen în mod intenționat
pe rețelele sociale duce la

violență și stigmatizarea
comunității”, a mai spus el,
completând că un astfel de
fenomen este detestabil.

Într-unul dintre atacurile
de luni, din suburbia Bobigny,
în jur de 50 de persoane
înarmate cu bâte și cuțite au
atacat romii care trăiau în zonă
și au incendiat mașinile.

Romi originari din România și Bulgaria, atacați în suburbiile Parisului, după răspândirea
unei știri false privind răpirea copiilor

Descântec de dragoste și bani
Ca să fie cât mai eficiente, descântecele

se repetă întotdeauna de trei, de şase sau de
nouă ori. Descântecul de însănătoşire: Fă
semnul crucii de trei ori asupra persoanei
bolnave, rosteşte descântecul şi fă iar semnul
crucii de trei ori. Ritualul trebuie repetat
dimineaţa şi seara cel puţin trei zile la rând. 

Descântecul de împăcare: Când vrei să
împaci două persoane aflate în conflict,
repetă descântecul de trei ori în prag de seară,
învârtind în sensul invers al acelor de
ceasornic o ulcică de lut cu apă neîncepută.
”Eu întorc ulcica/ Şi ulcica întoarce vatra/ Şi
vatra întoarce soba/ Şi soba întoarce grinzile
cu horna/ Şi grinzile întorc podelele,/
Leaţurile şi şindrilele,/ Şindrilele întorc
crângurile/ Şi crângurile întorc pe Sfântu
Spiridon/ Şi pe Sânziene/ Şi Maica
Domnului/ Să întoarcă inimile celor
împricinaţi/ Unul asupra altuia/ Cu cugetele/

Şi cu dragostea/ Să se împăciuiască!”

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Primarul Tășnadului, Grieb Csaba

Francisc, prezent la eveniment, a

recunoscut că mai sunt multe de făcut

pentru țigani, dar lipsa banilor și-a spus

cuvântul. Cu toate acestea, speră ca

viitorul să mai rezolve câteva dintre

probleme.

”Sunt bucuros că sunt aici și sunt

bucuros că pot să vă spun că doresc o zi

a romilor minunată tuturor. Sunt fericit

că sunteți atât de mulți. (…) Ați început

cu fotbalul, iar programul va ține până

seara. Este foarte important ca aici toată

lumea să fie unită. Eu aș vrea ca în mai

să ne adunăm din nou, să stăm la masa

discuțiilor pentru a vedea ce probleme

sunt. Deja am identificat anumite

probleme, încă de acum doi-trei ani, dar

merge foarte greu. Problema este de

bani, dar încet vom avea timp și bani.

Eu asta spun. (…) Multe din ceea ce am

promis se vor și realiza”, a spus

primarul Tășnadului.

Primarul Grieb,
deschis la
solicitările rromilor

Unora dintre jurnalistii straini,

summit-ul european de la Sibiu le-a

oferit prilejul de a face o incursiune

intr-o lume pe care o cunosc mai putin

sau chiar deloc. Un lucru sugerat si

decidentilor politici.

Drumul din capitala regionala

Sibiu pana in satul Altana dureaza o

jumatate de ora si aduce a calatorie in

timp. Deasupra strazilor troneaza

cuiburi de berze, vechile case taranesti

in stil transilvanean sasesc sunt vopsite

in culori pastelate, iar in mijlocul

intersectiilor iti ies in cale carute trase

de cai.

La periferie, la capatul unui drum

innamolit, in varful unui deal, se afla

asezarile rromilor. O mizerie clar

delimitata.

Drumurile spre Altana sunt

neasfaltate, scufundandu-se in noroi

dupa fiecare ploaie. Pitita intr-o

cocioaba, o fata arunca priviri

curioase, in timp ce langa ea un grup

de barbati incearca sa repare o

conducta. Aici, a progresa inseamna sa

te muti dintr-o asemenea coliba,

construita in mod traditional din lut si

grinzi de lemn, intr-o casa mica de

caramida.

Casa familiei Pricop este aproape

de finalizare, dar nu mai exista bani si

pentru aranjamentul interior. Cosmin,

tatal, lucreaza in prezent cu fratele sau.

Suferința rromilor din Sibiu

Cupa (21 ianuarie - 19
februarie)

Chiar daca ajung sa castige destul
de bine pe plan profesional, cei
nascuti sub aceasta zodie nu au noroc
in dragoste in iunie 2019 si vor avea
doar cateva aventuri pasagere la vara.

Pumnalul (21 martie - 20 aprilie)
Agili si foarte inteligenti, nativii

acestei zodii sunt foarte prezenti in
viata sociala si se descurca de minune
in afaceri. Luna iunie va fi una a
noilor proiecte.

Coroana (1 aprilie - 20 mai)
Multe dintre deciziile pe care le ai

de luat te au in vizor direct, dar ii pot
afecta si pe cei din jur. Cel mai mult s-
ar putea sa sufere pertenerul de viata.

Sfesnicul (21 mai - 20 iunie)
Fire competitiva si lider innascut,

sfesnicul este, insa si destul de idealist
si adesea sufera atunci cand nu
reuseste sa-si puna planurile in
aplicare. In luna iunie se va lupta cu
noile schimbari de la munca.

Roata (21 iunie - 21 iulie)
Egoisti si adesea foarte

incapatanati, oamenii roata au orgoliul
foarte sensibil. In iunie 2019 nu vor
avea prea mult noroc de bani dar se
vor indragosti de o persoana ce le va
aduce multa fericire.

Steaua (22 iulie - 22 august)
Luna iunie ii aduce celui nascut in

stea lumina si claritatea de a ajuta un
prieten la nevoie. Rasplata va veni la
scurt timp, cand nici nu te astepti.

Clopotul (23 august - 22
septembrie)

Inceputul verii aduce celor nascuti
sub semnul clopotului mult noroc in
tot ce fac si persoane care le vor
aprecia mult calitatile, atata timp cat
nu sunt ingamfati de realizari.

Moneda (23 septembrie -22
octombrie)

Cei nascuti in zodia moneda vor
colabora foarte bine cu partenerii de
afaceri si vor construi proiecte
minunate, proiecte care vor genera o
serie de beneficii materiale pentru
toata luna.

Cutitul (23 octombrie - 21
noiembrie)

Cutitul trage la bani in iunie si desi
vor cheltui mult pe aspectul fizic si
produse de infrumusetare, averea
celor nascuti in aceasta perioada se va
mari sistematic.

Toporul (22 noiembrie - 21
decembrie)

Luna iunie le aduce topoarelor
multe oportunitati, pe care le vor rata
din cauza indeciziei si firii aiurite.
Daca profesional, viitorul nu suna
tocmia roz pentru topoare, viata
sentimentala va compensa.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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O școală din România primește 47
de cereri de înscriere la clasa întâi, cu
mult peste capacitate. Mulți dintre
copii sunt romi și directoarea
înființează o clasă separată, doar
pentru ei. Apoi găsește o învățătoare
tânără și o magazie care poate deveni
sală de clasă.

Lista de așteptare la ginecologie e
lungă. Unele paciente sunt date
deoparte și tratamentul le este
întârziat. Sunt rome.

O fetiță cu o dizabilitate minoră nu
mai este primită la grădiniță.
Directoarea spune că nu s-a integrat,
deși fetița are prieteni și face progrese.
E romă.

Sunt cazuri reale de discriminare,
transpuse în scurtmetraj de regizorul
Marius Olteanu și producătorul
Claudiu Mitcu de la We are basca
pentru UNICEF în România. Au fost
produse ca material de formare pentru
profesioniști în asistență socială,
sănătate și educație. Au ajuns și la
TIFF în premieră pe 6 iunie. 

Au ajuns pentru că au ceva de spus
care merită atenție: oricine poate
discrimina și poate fi discriminat. Iar

copiii sunt prima victimă a
discriminării.

Să discriminezi înseamnă să tratezi
diferit, nedrept pe cineva din cauza
apartenenței la un anumit grup social.
Forme de discriminare sunt multe, dar
toate  implică excluderea sau
respingerea. În cele trei cazuri, copiii
sunt romi, dar subiectul e mai mare de
atât. Merită doar spus că în România
cei mai vulnerabili sunt copiii care
trăiesc în mediul rural, din familii
sărace, romi și copiii cu dizabilități. Pe
o hartă imaginară a pericolului de
discriminare, ei sunt primii.

O clasă separată, doar
pentru copii romi,
într-o magazie...

Presupun că mulți dintre
cei ce citiți acest articol aveți
senzația că sînteți fericiți,
acum. Și dacă aveți senzația,
înseamnă că și sînteți. Da,
sînteți fericiți ă constatați că
ceva ce credeați că vă face
fericiți să nu fie decît o
formă de bine de
moment? Stau, totuși, sub
nucu cel batran si umbros și
scriu acest articol, mă bucur
de un vînticel plăcut care
adie îmblînzind canicula din
ultimele zile, mai arunc o
privire pe sosea  plina de
masini Bine, dar vă întrebați,

poate, ce-ar face unul căruia
nu-i place decît să stea la
televizor și să se uite la
meciuri de fotbal. Simplu:
mie nu imi place  la tv   în
lumea aia de care zic, cel
căruia nui  place doar să stea
.Dar, totuși, dacă ar putea
exista, pentru că omul e
făcut nu să și asigure traiul și
bunăstarea, ci pentru a fi
fericit și pentru a crea?

Scoțînd eu versurile din
context și îngroșînd puternic
contururile: „– are, mă,
careva dintre voi casă şi
masă-n altă parte? buuun /

ăla să iasă dintre noi. ai, mă,
părinţi? ai iubită? / ai copii?
ai pe cineva să te-nfieze?
hai, ăia / valea de-aici. hansi,
/ tu ai, mă, mamă? cară-te.

aveţi, mă, vreunu / să-i fie
milă de voi? adio. e cineva să
te regrete, băiete? / pa! ai
fost bă, careva, fericit la
viaţa ta? ciao/ pa!“.

Există fericire în România

Piept de pui in sos tiganesc

INGREDIENTE
1/2 piept de pui
1 ceapa mare
2 ardei (rosu si galben)
3 castraveti murati
1 lingura pasta de ardei
1 cana sos de rosii (sau rosii pasate)
1 frunza de dafin
cimbru
boia de ardei
chili
sare, piper
1 lingura ulei de masline
Spalam carnea si o taiem bucatele.

Condimentam cu sare si piper. Punem
uleiul intr-o cratita si prajim carnea pe
toate partile. Scoatem apoi pe o farfurie.

In uleiul ramas calim foarte putin
ceapa taiata marunt. Adaugam apoi
ardeiul taiat cubulete sau fasii subtiri si
castravetii taiati marunt.

Adaugam sucul de rosii si pasta de
ardei impreuna cu cimbrul, frunza de
dafin si boiaua. La nevoie putem sa mai
adaugam putina apa.

Sã halim bine
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l Numele cartierului de romi
din Oradea, dat de o faimoasă
ţigancă lăutăreasă din secolul
XVIII

MÂNDRIA ŢIGANILOR. Cinka
Panna (foto) n-a fost doar una dintre
puţinele ţigănci care au îndrăznit să cânte
la un instrument, ci şi unul dintre cei mai
faimoşi lăutari din Ungaria secolelor XVII
şi XIX. Numai talentul a făcut-o faimoasă,
căci frumoasă nu era considerată: pielea ei
negricioasă nu corespundea defel
standardelor vremii...

Puţini orădeni ştiu, dar cartierul

ţigănesc căruia îi spun neaoş “Ţincapana”
a fost botezat astfel în amintirea unei
lăutărese care, în secolul XVIII, a cucerit
toată Ungaria cântând la vioară. Atât de
pricepută era încât fusese chemată să
cânte chiar şi la curtea împărătesei Maria
Tereza. Şi, cel mai probabil, şi la Oradea...

Familie de muzicanţi

Cinka Panna, în traducere din slovacă
“Fecioara Cinka”, s-a născut în 1711, în
oraşul Sajógömör din Regatul Ungariei,
azi Gemer, în Slovacia. Care a fost numele
ei adevărat, nimeni nu ştie. Cert este că
prin vene îi curgea sânge de ţigancă.

Cu un tată muzicant la curtea lui
Francisc Rákóczi al II-lea, principe regent
al Ungariei şi principe al Transilvaniei,
Cinka a învăţat să cânte acasă şi,
neîndoios, a avut un talent rar. Legenda
spune că n-avea nici 8 ani când mânuia cu
măiestrie arcuşul de vioară.

Norocul ei a fost că tatăl a încurajat-o,
chiar dacă regulile ţigăneşti impuneau şi
atunci, la fel ca acum, ca femeia să cânte
cel mult din gură, niciodată la vreun
instrument. Rapid, Cinka a devenit
cunoscută în regiune, iar un grof i-a
devenit mecena, trimiţând-o la o şcoală de
muzică.

Imposibil de cucerit

Ca multe ţigănci, Cinka Panna s-a
măritat pe când era încă o copilă, la 14 ani,
cu un ţigan priceput în fierărie, care cânta
şi la contrabas. Alături de soţ şi de doi
cumnaţi, iar mai apoi de cei patru fii ai lor
şi cu singura fiică, Cinka Panna şi-a făcut
trupă de lăutari, cu care a colindat multe
oraşe.

Cântă Cinka Panna!

Stiu ca toleranta este
ultimul lucru la care se
gandesc cei care fac parte din
taberele politice care se
confrunta acum. In acelasi
timp, stiu ca daca nu se
incearca un astfel de
exercitiu, logica politicii se
pierde, iar riscul de a ne
diviza decisiv ca societate
este mult prea mare.

Prea multe nu se vor
putea întâmpla în lunile care
vin în politica românească!
Alegerile prezidențiale sunt
piatra de hotar care va da un
lider de necontestat în anii
care vin în politica

românească. În rest, guvernarea are de reparat, de cârpit ,  Țara trebuie să se
reinventeze economic, social, cultural . Va fi o muncă imensă de dus după ce
câștigătorii electorali ai anului 2020 vor căpăta legitimitate populară!

Dobroituca – Bună 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 să te zăpăcesc de tot

Ciplecealma tuta – nu pot să te
sufăr

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 oraș?
Hai te plimbosaosame – Hai să

ne plimbăm
Camis te jas manta? – Vrei să

mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai și tu pe

afară
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 acasă
Sar busos? – Cum te cheamă?
Chechibars satu? – Câþi ani ai?
Motomanga – Spune-mi și mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie

frica/ nu te ingrijora
Cai san? – Unde ești?
Cai sans? – Unde ai fost?

Dicþionar româno-rrom

Populism, politică și media
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Antonella, drumul de la un
corp de băiat la o femeie
liberă, în cultura culpei 

În comunitatea de romi, era mai
liberă decât la școală După ce scăpa
de la școală și ajungea acasă, se
schimba cât mai repede de hainele de
băiat și le arunca în străfundurile
șifonierului. Nu suporta să le poarte.
Era ca o piele falsă, fiind nevoită s-o
poarte pentru a nu fi umilită și
batjocorită de colegi. În schimb,
acasă, în comunitatea săracă de romi,
Antonella era mai liberă decât în
banca de la școală. Lua parte la toate
adunările de machiaj ale fetelor din
vecini. „Prima dată când m-am dat cu
creionul negru l-am băgat drept într-
un ochi și-am avut două zile ochiul
roșu, dar roșuuu. Mă întrebau
profesorii la școală: «Ce ai pățit? Cine
ți-a dat cu pumnul?» Nu puteam să le
spun adevărul. În perioada aia încă
mă ascundeam, pentru că știam ce o
să-mi spună. Știam că va veni refuzul
lor față de mine și că o să primesc

foarte multă discriminare”. 

Pe scurt

Asta deși în România trăiesc aproape
două milioane de romi, cea mai mare
comunitate romă recunoscută oficial în
Europa. Cifra aceasta a fost estimată de
organizațiile care lucrează cu romi,
pentru că la recensământul din 2011 doar
652.000 și-au asumat identitatea etnică –
o consecință a anilor de discriminări și de
abuzuri.

În 2014, s-a înființat în România  din
care face parte actrița Mihaela
Drăgan, care cere înființarea primului
teatru rom de stat, nu independent. Până
acum, nici un reprezentant al statului
român nu și-a arătat susținerea, deși
actrițele din trupă au făcut lobby și s-au
întâlnit cu consilieri de la Primăria
București.Muzeul este departe de centrul
orașului, în zona Giulești-Sârbi, într-o
clădire mobilă, pe un teren donat de o
persoană privată. Muzeul nu este unul
etnografic, deși aici găsești haine și
căruțe de pe vremea romilor nomazi și
obiecte din lemn sau din metal lucrate de
meșteșugari – rudari, căldărari, ceaunari,
fierari, hămurari. Muzeul Culturii
Romilor găzduiește expoziții ale

artiștilor romi contemporani și este un
loc de întâlnire cu publicul, unde au loc
dezbateri despre condiția romilor. Nu are
personalitate juridică – este doar un
proiect al asociației –, pentru că
procedurile de înființare a unui muzeu
sunt complicate și costisitoare. Obiectele
de artă sunt donate de artiști
contemporani romi, iar expoziția
dedicată activistului rom Nicolae
Gheorghe.

„Romii sunt încă străini
pe teritoriul României“
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Părinţii nu vor să-și lase
copiii la „școala
romilor”: într-o unitate
de învăţământ din Mizil,
numărul copiilor care nu
aparţin etniei scade de
la un an la altul 

Segregarea pe criterii
etnice în școli este interzisă
din 2016, potrivit unui ordin
de ministru. Comisia

Europeană monitorizează
problema segregării în școlile
din România și recent a atras
atenția că nu s-au făcut
progrese suficient de mari
pentru a combate fenomenul.
Și activiștii pentru drepturile
romilor spun că segregarea
încă are loc în mai multe
unități de învățământ.
Reporterii Libertatea au
însoțit-o pe Aldessa, o tânără
activistă, în comunitatea de
romi de la Mizil, unde ea a

crescut și unde a învățat. La
Școala Sfântul Nicolae, din
349 de elevi, 329 sunt romi.
De la an la an, din ce în ce mai
puțini copii care nu aparțin
acestei etnii sunt înscriși la
unitatea de învățământ.   de
Florinela Iosip, George
Capoianu (video), Bogdan
Pîrlea (montaj) ”Aveam
clasele a VII-a A și a VII-a B,
respectiv a VIII-a A și a VIII-a
B. Tot timpul exista o
concurență între ele.

Segregarea în școli
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Din India în Europa și
din Orientul Mijlociu în
Africa, de secole, romii au
purtat cu ei un stil de a cânta
de care ne minunăm și
astăzi, chiar și atunci când îl
criticăm... În coproducție cu
popoarele Europei au creat o
coloană sonoră colorată,
vibrantă, diversă.

La noi sunt cunoscuți ca
lăutari și încă de pe vremea când erau robi au cântat și la casa bogatului, și pe inima
săracului. E o perspectivă istorică pe care o aduc ca argument pentru recuperarea unui
stil muzical ale cărui metamorfoze nu trebuie să eșueze neapărat în subcultură
împreună cu Bogdan Simion, cobzar cu doctorat în Litere și arheolog de muzici
lăutărești și cu istoricul Petre Matei, cercetător la Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România ”Elie Wiesel”.

Muzica romilor. O poveste cu cântec... lăutăresc

O veste bună a fost adusă de
primarul Mircia Gutău în cadrul
ședinței Consiliului Local al
municipiului Râmnicu Vâlcea,
desfășurată marți, 25 iunie: este vorba
de faptul că peste o lună vor începe
lucrările de reabilitare termică și
modernizare a clădirii Prefecturii
Vâlcea, lăsată în ultimii ani într-o stare
deplorabilă, cel puțin la exterior. În
urma unor schimburi de adrese cu
prefectul Florian Marin (aflat în
prezent în concediu), primarul Gutău a
aflat că Ministerul Afacerilor Interne a
alocat fondurile necesare pentru
lucrări, astfel că nu mai este nici un
impediment legal pentru ca, de la
sfârșitul lunii iulie, să fie demarată
modernizarea totală a clădirii
Prefecturii.

t
USR-PLUS, grea misiune!

Interesant de văzut cum vor gestiona
liderii USR-PLUS Vâlcea valul de
activişti – unii cel puţin dubioşi – care,
la o adică, vor dori şi ei ceva stipendii
din bănuţul public. Bine că este ceva
timp să se cearnă sita până la alegerile
locale.

t
Scor mic, ifose mari!

ALDE Vâlcea, plin de ifose şi
duşmănos cu o parte semnificativă a
presei locale, i-a marginalizat şi la
alegerile pentru P.E. pe doi dintre cei
mai vocali activişti: Adrian Buşu şi
Remus Grigorescu. În paralel, au lansat
zvonul că, de fapt, cei doi nu au vrut să
se implice, deşi partidul le-a dat, vorba
aia, „lapte, brânză şi cu ouă”. Adevărul
este că la ce scor au obţinut, nici nu mai
contează.

Vrãjeli... 
adevãrate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -
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Mihăilă
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Rupiță

Șase din zece români n-ar vrea ca
în familie să aibă un homosexual, iar
29% nu vor o rudă de etnie romă,
relevă datele unui sondaj IRES,
realizat la comanda Consiliului
Național pentru Combaterea
Discriminării.(CNCD). 

Neîncrederea în străinii care
critică România este confirmată de
50% dintre respondenți, iar Soros este
un personaj care a făcut rău României
pentru 35,5% dintre români.

Barometrul discriminării 7 din 10 români nu au încredere
în homosexuali și romi 

Ciprian Costache este un rom
tradițional, cum singur se
caracterizează. La vârsta sa, de 37 de
ani, are deja o familie numeroasă, cu
patru copii minori, și nu vrea să se
oprească aici. Cu alte sute de copii de
etnie romă, se mândrește că i-a adus la
școală.

Rata de școlarizare în fostul sat
Palazu Mare, devenit între timp cartier

al Constanței, în care profesorul de
limbă și literatură romani, Ciprian
Costache, a predat, este de 100%.

Ţiganul care a alfabetizat tot cartierul
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