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Din când 
în când mai
sunt și țigan

În Sibiu, m-au făcut ţigan când eram la liceu. Ţigan am fost
o grămadă de timp. Am tras tare şi am ajuns ziarist. Am
fost avansat la rom de treabă, domn ţigan, domn ţigan

rom, rom şi de curând am fost miruit ca român şi de o
televiziune. 

Eminunat să fii ţigan. Nimic nu poate înlocui privilegiul
de a fi parte a unei minorităţi avantajate. Suntem un fel
de sfincşi, centauri sau pani, mânca-v-aş. Majoritatea

românilor sunt în general de mare ajutor şi încearcă să ne
domesticească. Domesticirea asta durează de ceva vreme: să
facem călătorii pe cheltuiala statului spre tot felul de destinaţii
exotice cum ar fi Transnistria, Auschwitz şi Buchenwald. O
bună parte dintre cei care cu generozitate au contribuit la
îmblânzirea noastră continuă să ne dorească tot binele din
raiul lui Antonescu sau al lui Hitler. Neam de prezicătoare,
vrăjitoare şi copii care nu se îmbolnăvesc niciodată, la noi nu
se aplică regulile ştiinţifice care guvernează realitatea. Din
când în când, pentru eficienţa acţiunilor educaţionale s-au
folosit spânzurători, topoare, furci, camere de gazare,
deportări forţate şi, mai nou, gloanţe. Dispreţul, respingerea şi
ura sunt în fapt o neînţelegere. 

Orice greşeală a ta va fi sancţionată cu politeţe: „Deh,
ce te aşteptai, dragă, doar e un/o împuţit/ă de
ţigan/ţigancă“. Desigur, eu, ca ţigan, sunt ipocrit că

scriu cele de mai sus. În definitiv, „poporul român mă
tolerează“!

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Vedete de etnie
romă – o altă vedetă
mândră de originile
sale este şi Nicole
Cherry

Muzica romilor.
O poveste 
cu cântec...
lăutăresc
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Cele mai multe cazuri de
discriminare în România
vizează comunitatea romilor

În România, cea mai mare provocare în
acest moment se referă la situaţia
comunităţii de romi, a declarat, miercuri,
Csaba Ferenc Asztalos, preşedintele
Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării. ”Faptele de discriminare
îndreptate împotriva acestor persoane sunt
extrem de prezente, dar, potrivit studiilor şi
statisticilor pe care le avem situaţia
persoanelor cu dizabilităţi, din nou, este una
destul de dificilă şi mă refer la lipsa
accesibilizării spaţiilor şi locurilor publice la
un nivel rezonabil”, a declarat Asztalos. În
cazul romilor, cele mai dese reclamaţii se
referă la încălcarea demnităţii umane,
discurs rasist, articole de presă rasiste sau
mutări forţate cum a fost cea de la Cluj, de
acum doi ani, sau situaţia actuală de la Baia
Mare, unde mai multe familii de romi au fost
mutate într-un fost combinat chimic”.

Pe scurt

Deşi reprezintă cea mai
mare minoritate din Europa,
romii sunt pe mai departe
discriminaţi - mai ales în
şcoli şi la locul de muncă.
Totuşi, unii găsesc o cale să
scape de sărăcie şi
marginalizare.

Conferinţa Comisiei UE:
European Roma Platform

Avea doar 16 ani când
părinţii i-au aranjat
căsătoria. Familia sa trebuie
să se descurce cu doar de
250 de euro pe lună. Şi
totuşi, Atanas Stoianov a
reuşit să pornească pe alt
drum în viaţă: “Am fost
singurul băiat rom din
comunitatea mea, care a

studiat vreodată la o
universitate”. Stoianov are
acum 30 de ani şi provine
dintr-un sat din nordul
Bulgariei, unde a trăit în
mijlocul unei comunităţi de
romi fierari - în jur de 10.000
la număr. Străbunicul său a
fost fierar, stră-străbunicul şi
aşa mai departe. Şi tatăl său a
învăţat acelaşi meşteşug. Dar
după ce a luat sfârşit
perioada comunistă din
Bulgaria, această meserie n-
a mai avut căutare. Tatăl lui
Atanas Stoianov a devenit
mecanic şi şofer de tractoare.
Niciul din familia lui n-a
urmat vreodată cursurile
unei şcoli superioare. 

“În comunitatea din care
provin e normal ca la vârsta
de 14,15,16 ani să închei o
căsătorie aranjată. E unul din
motivele pentru care tinerii
romi nu reuşesc nici să
termine clasa a opta”,

explică Stoianov, adăugând:
“Când am terminat şcoala
primară, nimeni nu se
aştepta să merg mai departe,
deşi avem un liceu în sat,
ceea ce e mai degrabă ceva
neobişnuit.”

Conform unui nou raport al
organizației Amnesty International,
copiii romi sunt în continuare segregați
în ”școli speciale” în Republica Cehă, iar
eforturile guvernului menite să rezolve
situația nu oferă soluții în practică.

Potrivit unui raport publicat de
Amnesty International, copiii romi
continuă să fie discriminați în școlile
cehe deoarece guvernul nu este în
măsură să facă față prejudecății profunde
cu care se confruntă elevii romi în
sistemul de învățământ.

Republica Cehă, potrivit Amnesty
International, încalcă prin urmare

drepturile omului și legislația Uniunii
Europene. Ministerul ceh al Educației a
răspuns la raport subliniind adoptarea de
către guvern a unei serii de măsuri pro-
inclusive, printr-o modificare a Legii
Educației.

Salil Shetty, secretarul general al
Amnesty International, a declarat că
organizația sa și alte organizații care
activează în domeniu nu au încredere în
încercările guvernului de a rezolva
situația. Potrivit unuia dintre autorii
raportului, Barbara Černušáková,
cercetările au arătat că noua legislație nu
se aplică în practică.

Discriminare sistematică
a copiilor romi în școlile
din Republica Cehă

Europa: Stigmatizarea romilor, în continuare o problemă
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Peste 200 de noi locuinţe sociale
urmează să fie construite în Râmnic,
primarul municipiului semnând luni
contractele de finanţare cu Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice (MDRAP) pentru realizarea
lor, au anunţat reprezentanţii
municipalităţii râmnicene.

Potrivit sursei citate, unul dintre
contracte se referă la transformarea
internatului unui liceu din oraş în 90 de
locuinţe pentru persoanele cu situaţie
materială precară, iar celălalt vizează
construirea a 120 de apartamente şi
garsoniere în cel mai populat cartier al
oraşului – Ostroveni.

„Luni, 8 iulie, primarul Mircia
Gutău a semnat două contracte de
finanţare privind noi locuinţe sociale
realizate în municipiu în baza
Ordinului Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice nr.
1906/2019. Un contract se referă la
asigurarea unei prime tranşe în valoare
de 1.400.000 lei (dintr-un total de peste
4.000.000 lei solicitaţi) pentru
obiectivul de investiţii „Transformare
clădire internat Liceul Tehnologic
Ferdinand I în locuinţe sociale”, având
o valoare totală de 6.169.241,79 lei, ale
cărui lucrări au demarat în cursul
anului 2018.

Vâlcea: Peste 200 de locuinţe
sociale vor fi realizate în
Râmnic cu fonduri de la
Ministerul Dezvoltării

Ce este mediatorul şi ce conflicte
pot fi soluţionate de către acesta

Atunci când disputa dintre părţi este de
o intensitate mare, între persoane cu
interese mari, când disputa are o conotaţie
socială/juridică deosebită (un conflict ce
ia şi forma unui dosar penal sau a unui
dosar civil, etc), când disputa este greu de
gestionat din cauza complexităţii sale
(multe drepuri ori bunuri ce fac obiectul
conflictului, multe persoane implicate în
conflict), intervenţia unui mediator nu
numai că este oportună, ci este şi necesară.

În toate aceste cazuri, gestionarea
conflictului nu mai poate fi făcută de
părţile din conflict, iar mediatorul este
chemat să modereze toate discuţiile şi să
preia controlul situaţiei conflictuale.

Din momentul in care persoanele
dintr-o disputa realizeaza ca ele însele nu
mai pot gestiona conflictul si ca
interventia unui tert este absolut necesara
alegand sa isi solutioneze conflictul prin
mediere, mediatorul preia conflictul spre
solutionare. Rolul mediatorului din
momentul în care partile decid sa medieze
situatia conflictuala si isi aleg persoana
care sa le faciliteze discutiile este unul
foarte important.

Primăria Măureni pune la dispoziţia
tinerilor terenuri pentru a-şi construi
case, demersul făcând parte din strategia
autorităţilor de a atrage în comunitate
cât mai mulţi tineri.

„Contează foarte mult şi
comunicarea noastră cu tineretul şi cum
îi facem să perceapă că şi în ţara noastră
se pot face lucruri frumoase, iar pentru
aceasta încercăm să le oferim şi noi câte
ceva. Încercăm să îi atragem spre casă,
să îi convingem să investească aici, să
îşi facă o căsuţă a lor. După cum se şi
poate vedea, la noi, tinerii au început
deja să îşi construiască astfel de case,
pentru că le-am oferit teren pe Legea 15.

Acum, la ieşirea din comuna Măureni,
spre Reşiţa, scoatem un nou tronson, un
teren nou, în care vom avea pusă o parte
şi la vânzare, iar cealaltă parte va fi
oferită, din nou, tinerilor. În acest fel,
sperăm ca şi numărul investitorilor să
crească. De altfel, suntem în discuţii cu
un investitor, care ar dori să vină la
Şoşdea şi să investească într-o fermă
mare, valoarea investiţiei fiind de circa
20 milioane euro”, a declarat primarul
comunei Măureni, Brian Filimon.

În satul Şoşdea, care aparţine
comunei Măureni, primăria a dat
aproape 20 de parcele, pe jumătate
dintre ele fiind ridicate, deja, primele

construcţii. Primarul Brian Filimon este
convins că tinerii, dacă sunt ajutaţi, au
toate motivele să revină la sat. 

Comuna Măureni are, în prezent,
aproximativ 2.500 de locuitori.

Autorităţile locale din Măureni le oferă tinerilor terenuri ca să revină în comunitate
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Turneul de incluziune
socială „Despre oameni şi
cartofi”, derulat în acest an
de Teatrul „Andrei
Mureşanu” din Sfântu
Gheorghe cu scopul de a
identifica şi prezenta
problemele comunităţilor
rome, dar şi de a sensibiliza
opinia publică cu privire la
acestea, se va încheia, joi, cu
o expoziţie de fotografii
realizate pe parcursul acestui
proiect.

Directorul instituţiei,
Anna Maria Popa, a precizat,
marţi, că spectacolul „Despre
oameni şi cartofi”, regizat de

Radu Afrim, a fost prezentat
în şase oraşe din judeţele
limitrofe, respectiv
Miercurea Ciuc, Gheorgheni,
Săcele, Braşov, Focşani şi
Bacău, iar expoziţia de
fotografii, realizată de artistul
Vargyasi Levente, surprinde
secvenţe din viaţa
comunităţilor de romi din
aceste localităţi.

În cadrul vernisajului,
care va avea loc joi, de la ora
17,00, la Centrul de Cultură
Arcuş din Sfântu Gheorghe,
va fi prezentată şi o sinteză a
problemelor identificate în
urma discuţiilor purtate cu

membrii comunităţilor rome,
precum şi cu persoane de
decizie din diferite instituţii

ale statului, în încercarea de a
găsi soluţii pentru rezolvarea
acestora.

Covasna: Expoziţie de fotografie care
încheie turneul de incluziune socială
„Despre oameni şi cartofi”

Caravana Culturală A Romilor –
Dialog Cu Oficialităţi Din
Administraţia Publică Locală 

Caravana Culturală A Romilor – Dialog
Cu Oficialităţi Din Administraţia Publică
LocalăCentrul Naţional de Cultură a Romilor
Romano Kher în parteneriat cu Partida
Romilor Pro-Europa a organizat marţi, 13
iunie, cea de-a treia ediţie a Caravanei
Culturale a Romilor care a ajuns şi la Giurgiu.
Acţiunea are drept scop combaterea
prejudecăţilor şi stereotipurilor referitoare la
romi prin dialog intercultural pentru
diversitate. În cadrul acestui eveniment,
Primăria Giurgiu a găzduit în sala de şedinţe a
Consiliului Local o dezbatere la care au
participat reprezentanţi ai Centrului Naţional
de Cultură a Romilor Romano Kher, primarul
Nicolae Barbu, inspectorul şcolar general Gigi
Oprişan, directorul Centrului Cultural ”Ion
Vinea” Virgil Petanca.

Cine a omorât-o pe Szomna
Grancsa?“, un spectacol al
companiei Giuvlipen, îşi începe
turneul prin comunităţile tradiţionale
de romi din ţară.

Szomna este o adolescentă care
se confruntă cu un conflict extrem de
dureros, acela dintre căile
înaintaşilor săi şi cele pe care şi le
doreşte ea însăşi, ale vremurilor sale.
Cine câştigă? Cu siguranţă nu
Szomna.

Spectacolul urmăreşte povestea
unei fete rome de 17 ani din
Harghita, care este găsită spânzurată
în şura casei părinteşti. Povestea
Szomnei nu poate fi descifrată nici
de către cei din comunitate, nici de
oamenii legii, deşi fiecare are o
explicaţie despre moartea fetei. De ce
acest gest de la o fată care, în ochii
tuturor, părea fericită? Mai mult de
atât, Szomna era foarte religioasă,
gestul său contrazicând credinţele
care au ghidat-o, până în acest punct,
pe parcursul vieţii. A lăsat un mesaj
pe perete înainte să moară. Care este
semnificaţia acestuia? Declaraţiile
celor care au cunoscut-o par toate

adevărate, dar se contrazic între ele,
rămânându-ne numai cuvintele
primului martor: „nu pricep”. Toată
lumea pledează „nevinovat”, deşi toţi
trăiesc cu sentimentul vinovăţiei.

Inspiraţi din povestirile lui
Ryunosuke Akutagawa (În Crâng şi
Roshomon) şi de informaţiile care au
apărut în presă despre acest caz de
sinucidere, Giuvlipen construieşte
pas cu pas povestea celei care a fost
Szomna Grancsa.

„Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa?“, turneu
prin comunităţile tradiţionale de romi din ţară
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Cum arată locuințele sociale
folosite de oameni

Ieri  a fost o demolare în Iași. O
clădire care funcționa pe post de locuințe
sociale pentru categorii defavorizate a
fost pusă la pământ, pentru că ajunsese
într-o stare groaznică. Materialul de pe
ProTV e complet inutil, nu menționează
nici că jumătate dintre ăia nu aveau
contracte de închiriere, nici că au distrus
imobilul în […]Sunt teribile. Așa se
comportă săracii proști cu ceva ce
primesc pe bani puțini: nu întrețin, fac
focul la interior (tavanul ăla negru nu era
așa de la vopsea), distrug tot ce pot,
distrug și ce rămâne și apoi se dau cu
fundul de pământ că statul e rău și le ia
casa și n-au egalitate de șanse și nu sunt
acceptați de societate. Și oamenii e răi cu
ei, că nu vor integrarea romilor. Și alte

minuni.

Pe scurt

La ora 9, clasa de la parterul Scolii
Gimnaziale nr. 127 din cartierul Salaj,
aproape de Rahova, se umple de copii.
In mijlocul lunii august, cand ar fi
trebuit sa fie acasa si sa doarma, ei sunt
la gradinita estivala organizata de
Salvati Copiii pentru cei din medii
defavorizate, pentru cei care nu au ajuns
intr-un sistem educational pana acum.
Aici incearca, timp de doua luni, sa
recupereze ce au pierdut in anii de
scoala: atentia, respectarea regulilor si
jocul organizat, corect. De pe tusa ii
sustin parintii, dar in centru este mereu
„doamna”, educatoarea care se implica
alaturi de voluntari si face ca totul sa fie
o joaca.

Initiativa organizatiei nonguver -
namentale Salvati Copiii a pornit in
urma cu 19 ani, de la diferenta remarcata
intre copiii inscrisi in mod formal la
gradinita si cei care chiar o frecventeaza.
Datele furnizate de Ministerul Muncii
arata ca procentul copiilor cu varsta intre
3 si 5 ani inscrisi in sistemul prescolar a
fost de 81,9% pentru anul scolar 2017-
2018, cu o diferenta de peste zece
puncte procentuale intre mediul rural si
urban. Ingrijoratoare este discrepanta
dintre rata oficiala de inscriere si
procentul copiilor care participa efectiv
la acest nivel al educatiei – doar 59,8%
pentru anul 2017, conform informatiilor
Uniunii Europene.

Reportaj de la grădiniţa estivală Salvaţi Copiii:

Jocul și educația
oamenilor mici din
comunitățile sărace

Povestea “Cartierului B”
din Alexandria a ajuns chiar și
în vizorul presei
internaționale, după ce
jurnaliștii postului de
televiziune națională ARD din
Germania au vizitat acest
veritabil “obiectiv turistic” al
județului Teleorman. Vorbim
despre două blocuri sociale,
transformate în focare de
infecție: mirosuri
perstilențiale, mizerie, lipsa
minimei igiene. Camerele mici
și aproape nemobilate
conservă sărăcia individuală a
locatarilor, care s-au obișnuit

cu răul și nu se fac mai nimic
pentru a-și curăți propriile
locuințe. Locatarii, totuși, sunt
întotdeauna dispuși să
vorbească despre situația în
care se zbat și, mai ales, despre
ce li se pregătește acum.

• Inițiative similare în
Baia Mare, Alba Iulia și
Constanța. În anul 2011,
Cătălin Cherecheș, primarul
din Baia Mare, lua o decizie
controversată: ridicarea unui
zid de trei metri, pentru a
separa două blocuri locuite în
mare parte de romi de restul
comunității.

Primăria Alexandria va muta romii săraci ai orașului în containere, lângă cimitir
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Dana Varga, secretar de stat și consilier
al premierului Viorica Dăncilă, a fost
prezentă, joi, la întâlnirea regională privind
„Eficientizarea procesului de
implementare a politicilor publice
destinate incluziunii sociale a romilor”
găzduită de Prefectura Bacău. I-a fost
alături Daniel Rădulescu, președintele
Agenției Naționale pentru Romi (ANR),
reprezentanți ai prefecturilor și
organizațiilor pentru romi din județele
Vrancea, Vaslui, Buzău și Bacău. Întâlnirea
a fost urmată de o conferință de presă
susținută de Dana Varga, Daniel
Rădulescu, prefectul județului Bacău,
Maricica Luminița Coșa, și subprefectul
Valentin Ivancea. În debutul conferinței
Dana Varga a declarat că a fost „o întâlnire
peste așteptări” din pespectiva participării
– fiind prezenți peste 70 de experți și
reprezentanți ai societății civile -, dar și a

ideilor foarte bune care s-au născut în
această dezbatere.

O cauză: „Nu a fost bugetată”

Pe scurt, Strategia națională de
îmbunătățire a situației romilor expiră,
urmează programul 2020-2025, prin
urmare e nevoie de o nouă strategie, iar
Dana Varga speră ca aceasta să fie mai

bună decât prima. „Din păcate, strategia nu
a fost abordată așa cum ar fi trebuit de
autoritățile locale, de primării, nici nu a fost
bugetată. A lipsit ceva, o cheiță, iar motorul
nu a funcționat”, a declarat secretarul de
stat. Prin urmare e nevoie de „o formulă”,
o soluție sau mai multe care să determine
administrațiile locale să aplice viitorul
document.

Strategia pentru romi, „o scrisoare
pierdută”

4,6 milioane de români trăiesc cu
mai puțin de 23 de lei pe zi! Distanța
tot mai mare dintre bogații și săracii
lumii și ai României 

E o nedreptate și un neadevăr factual
atunci când generalizăm discursul despre
oamenii săraci, privindu-i ca vinovați de lene
sau de nepăsare. De multe ori, sărăcia se
moștenește. În România, dacă te naști în
familii în care părinții au făcut doar școala
primară, clasele 1-4, ai 90% șanse să nu poți
ieși din nevoi! Inegalitățile sunt inevitabile, dar
felul în care guvernele gestionează aceste
disparități dă măsura unei societăți. 26 de
oameni deţin la fel de multă avere ca 3,8
miliarde de pământeni la un loc, adică
jumătatea mai săracă a lumii. Nici în România
trendul nu e încurajator, pentru că în 12 ani de
la aderarea la UE, cam o treime din populație
nu simte o îmbunătățire a vieții.

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.

Ai lui Pricopie construiesc 
o casă

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.

Suferinţa rromilor din Sibiu
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Libertatea a refăcut după 6 ani o
fotografie cu aceleași personaje:
trei copii romi, aruncați de stat
într-un centru de plasament dur!

În 2013, la Frumușani, județul Călărași,
fotoreporterul Libertatea Gabriel Pătruț îi
surprindea pe Tincuța, Marian și Alin în
miezul sărăciei și al speranței pentru o viață
mai bună. În 2019, în aceeași comună,
Libertatea i-a rugat pe cei trei frați să refacă
fotografia. S-au ținut de treabă, au rezistat
mediului și n-au avut probleme cu legea, dar
sunt tot în sărăcie! 

Aceasta este povestea unei fotografii,
repetate, și a vieții care nu se repetă. Când
vorbim despre viața noastră îi recunoaștem
unicitatea și încercăm să o prețuim ca pe
ceva irepetabil. Când ne referim la existența
unor oameni marginalizați, suntem tentați să
spunem: asta e, așa a fost să fie! Vreme de 6
ani, în viața acestor copii s-a întâmplat ceea
ce se petrece cu 90% din tinerii proveniți din
familii care n-au mai mult de 4 clase,

stagnează.

Pe scurt

El este Ion. Are în jur de 35 de ani.
Acum 10 ani, înainte să plec din satul
natal, eram cam pe aceeași uliță, la
vreo 10 case depărtare. Ion a terminat
liceul forestier, însă niciodată nu a fost
angajat. Toată viața a lucrat la via
uriașă pe care familia lui o avea. O vie
din care toamna erau aleși struguri
uriași din care ieșeau mii de litri de
vin, puși în butoaie de stejar. Ion e o
fire mai retrasă, cât e ziua de lungă îl
văd mereu prin curte, trebăluind. La
început de septembrie a umblat repede
vestea printre vecini că Ion a a devenit
profesor de matematică în satul vecin,

sat cu copii romi, însă nedeclarați. La
fel de repede a umblat însă și vestea la
final de an școlar că același vecin nu
va mai preda, căci un singur copil de
clasa a VIII-a trecuse cu notă peste 5
la evaluarea națională la materia
predată de el.

Școala la care Ion mergea zi de zi a
intrat pe lista rușinii. E o școală într-un
sat în care asfaltul nu a ajuns. Doar
satul-comună ce are de vreo 3-4 ani
asfalt pe strada principală. E sărăcie
multă în comunitatea unde e școala.
Mulți dintre părinții copiilor sunt
plecați la muncă în Austria.

Ion a lucrat toată viața
„la vie”; apoi, peste
noapte, a devenit
profesor de matematică

Copiii din România sunt
printre cei mai săraci şi
vulnerabili din Uniunea
Europeană, spune reprezen -
tantul UNICEF în România,
Pieter Bult.

Prezent la semnarea unui
nou parteneriat între Guvern
şi organizaţia pe care o
reprezintă, el a atras atenţia
asupra problemelor cu care
se confruntă copiii din
mediul rural, cei de etnie
romă şi cei cu dizabilităţi.

“Peste 40% din copiii din
România trăiesc în conti -
nuare în sărăcie sau sunt
expuși riscului de excluziune

socială. Aproximativ
400.000 de copii rămân în
afara școlii, iar părăsirea
timpurie a școlii a crescut la
un procent de 19%. Dintre
cei care au făcut testul Pisa,
în care sunt cuprinşi elevii
români în vârstă de 15 ani,
aproximativ 40% nu
îndeplinesc nivelul minim de
alfabetizare. Mortalitatea
infantilă și maternă sunt de
peste două ori mai mari față
de restul Uniunii Europene,
iar acoperita imunizărilor a
scăzut sub nivelul acceptabil
și a adus la o epidemie de
rujeolă, care până acuma

costat viața a 60 de copii”, a
declarat reprezentantul

UNICEF în România, Pieter
Bult.

Copiii din România sunt printre cei mai săraci din UE
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La școala din satul acesta,
cine ajungea abia aștepta să
plece. Asta pentru că
autobuzul nici nu venea până
în sat iar singura variantă
rămasă era să mergi
dimineața 3 km pe jos, pe un
drum acoperit pe ici pe colo,
cu pietre. Dacă ploua
ciubotele erau singura
scăpare. Cum în județ vestea
s-a dus repede despre
condițiile din sat oamenii
evitau să ia acolo posturi.
Sunt copii „slabi” cu care nu
poți face nimic. Ani de zile
scoala apărea în lista rușinii.

Profesorii sunt de vină pentru
că nu fac eforturi
supraomenești pentru a-i
ajuta pe copii să învețe, să
aibă progress șiii ... rezultate
bune la evaluările național

La școala din satul acesta,
cine ajungea abia aștepta să
plece. Asta pentru că
autobuzul nici nu venea până
în sat iar singura variantă
rămasă era să mergi
dimineața 3 km pe jos, pe un
drum acoperit pe ici pe colo,
cu pietre. Dacă ploua
ciubotele erau singura
scăpare. Cum în județ vestea

s-a dus repede despre
condițiile din sat oamenii
evitau să ia acolo posturi.
Sunt copii „slabi” cu care nu
poți face nimic. Ani de zile
scoala apărea în lista rușinii.

Profesorii sunt de vină pentru
că nu fac eforturi
supraomenești pentru a-i
ajuta pe copii să învețe, să
aibă progress șiii ... rezultate
bune la evaluările naționale.

La Baia Mare, un asistent social i-a dus
pe toți copiii de la groapa de gunoi la
școală și la grădiniță, în ciuda
împotrivirii autorităților

Fraţii bătuţi în Parcul IOR
de agenţii de la Poliţia
Locală povestesc calvarul
prin care au trecut: „Ne-au
ţinut legaţi la sediu peste
două ore!” 

Valentin Enache (18 ani) și Marian
Enache, zis Rică (15 ani), sunt cei doi
frați care au fost bătuți de agenții Poliție
Locale Sector 3 din cauză că au pescuit în
lacul IOR din Capitală. O filmare postată
pe rețelele de socializare a trezit mii de
comentarii și reacții. În imaginile
publicate pe Facebook se vede cum
polițistul îl lovește pe copil care începe să
plângă. Cel care a publicat videoclipul
este jurnalistul Radu Ciorniciuc care
susține că băiatul a fost legat cu cătușele
de un coș de gunoi.   

„Tanti Mia, pot să mă duc afară?”,
se agață un prichindel de gâtul femeii
și-i șoptește dorința sa. „Cu o
condiție! Să te îmbraci bine…”, și
trec în revistă obiectele de
vestimentație: fular, căciulă, ghete.
Ocrotiți și iubiți, zeci de copii cărora
nu li se dădea nicio șansă, au înflorit.
Zâmbesc și se agață timid de tine, îți
povestesc ce le place să facă, îți cântă
și îți spun poezii. Și fiecare vers

învățat, fiecare zâmbet e o victorie
pentru femeia micuță și blondă care
stă mai mereu în jurul lor. Mia Scarlat
e o femeie blândă, cu ochelari, despre
care n-ai ghici niciodată că a intrat
prin canale și a salvat copii bolnavi,
mâncați de șobolan, bătuți și speriați.
Cu fiecare copil pe care l-a salvat și
ghidat în viață, a putut să vindece o
bucată din sufletul ei. Și ea, Mia, a
fost un copil chinuit. 

Mia Scarlat, mamă pentru 170 de copii. Povestea
impresionantă a câștigătoarei Premiului Femeia Anului
pentru Promovarea și Apărarea drepturilor copilului
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Sărăcia ucide bucuria. Copiii
care nu știu că zilele de
naștere se sărbătoresc și nu-
și amintesc gustul ciocolatei

Cei șapte copii ai familiei
Stanca, din județul Dolj, nu și-au
sărbătorit niciodată ziua de naștere,
nici Moș Crăciun sau Moș Nicolae
nu le-au adus vreodată cadouri. La
doar 20 de kilometri de Craiova,
sărăcia lucie și-a făcut sălaș în
gospodăria acestei familii din
localitatea doljeană Breasta. Cei
cinci copii care au rămas acasă și
sunt încă prea mici pentru a merge
la școală la Craiova au mâncat
ultima dată ciocolată de Paște, când
mai mulți voluntari au venit în
vizită și le-au adus cadouri de la
Iepuraș. În acest sfârșit de an însă,
pentru prima dată, spiridușii lui
Moș Crăciun au adus bucurie și în

sufletele lor, ajungând și acolo."

Pe scurt

Prim-vicepreşedintele Partidei Romilor
Pro Europa, Cătălin Manea, a participat, la
Palatul Administrativ, la masa rotundă
„Priorităţi de dezvoltare în comunităţile de
romi din Bistriţa-Năsăud”, organizată de
Filiala judeţeană – condusă de consilierul
judeţean Emil Neia Lăcătuş – şi la care au
dat curs subprefectul Ciprian Ceclan,
viceprimarul Bistriţei, Cristian Niculae,
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai
AJOFM, ai Poliţiei, Jandarmeriei, dar şi
lideri din comunităţile de romi, mediatori
sanitari.

„La Bistriţa lucrurile sunt într-o direcţie
bună, Partida Romilor este o organizaţie vie,
puternică, are parteneriate cu toate
instituţiile. Avem deschidere din partea
autorităţilor. Asta e menirea noastră, ca
lideri, să facem ceea ce trebuie pentru
comunităţile noastre”, a declarat consilierul
judeţean Emil Neia Lăcătuş. De altfel, prim-
vicepreşedintele Cătălin Manea a ţinut să-l
felicite pe Neia Lăcătuş pentru aceste
parteneriate instituţionale, arătându-se
plăcut surprins de faptul că autorităţile
administraţiei publice locale şi instituţiile
deconcentrate au un dialog real cu Partida

Romilor şi cu etnicii romi. Manea a
evidenţiat şi rolul pe care Consiliul Judeţean
şi preşedintele Emil Radu Moldovan îl au în
susţinerea comunităţilor de romi, proiect
Impact Teaca şi Impact Lechinţa fiind doar
două exemple pentru dezvoltarea
comunităţilor rome, fără a lua în calcul toate
investiţiile derulate în infrastructură.Practic,
menţiona Manea, problema e în curtea
romilor, pentru că autorităţile au toată
deschiderea.

Cătălin Manea, prim-vicepreşedintele Partidei Romilor:

”Îl felicit pe Neia
Lăcătuş pentru
activităţile din judeţ”

Va fi cea mai frumoasă
grădină zoologică din
Alexandria”, spune un
constructor 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
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. Pe de altă parte,
locatarii spun că primarul
vrea să scape de ei pentru ca

afaceristul Florin Roșu să-și
dezvolte business-uri în zona
bună. Fiul lui Roșu deține
deja un hotel chiar acolo de

unde oamenii vor fi
strămutați.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. 

Oamenii săraci din Teleorman vor fi mutaţi la marginea orașului, în containere
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De la salsa la flamenco, de
la muzica techno la cea lirică,
de la blues la tango, până la
exotice sonorități arabe și
africane se regăsesc în
spectacolul “Carmen” după
Georges Bizet pus în scenă de
Orchestra Piazza Vittorio de la
22 Octombrie până la 8
Noiembrie la Teatrul Olimpico
din Roma.

În toate serile, sala - care
are 1500 de locuri - a fost plină;
public de toate vârstele:
pensionari, dar și foarte foarte
mulți tineri.

Interesant este că acest
spectacol “Carmen” al
Orchestrei Piazza Vittorio
începe cu dansul a doi români
de etnie romă: Ovidiu Toti și

Adam Jozsef din Târgu Mureș.
“Pentru noi este o

experiență nouă, pentru că sunt
dansuri diferite de ceea ce
facem noi.

Suntem mulțumiți de
această colaborare și sper ca pe
viitor să avem una și mai mare”
îmi mărturisește Ovidiu, în
vreme ce Adam îmi explică -
foarte emoționat - că această
colaborare cu Orchestra di
Piazza Vittorio a început în
urmă cu doi ani.

“Venim din România
pentru spectacole și pentru
repetiții, după care plecăm
înapoi. Ne înțelegem foarte
bine. Toata lumea ne respectă,
noi ii respectăm pe ei și nu
avem probleme cu nimeni” ține

să mai precizeze Ovidiu.

Apreciați mai mult în
străinătate decât în România

De la Adam am mai aflat că
știe să danseze de la părinții lui:

“Noi am lucrat și cu producții
mai mari, cum ar fi orchestra de
la Circque Du Soleil în Canada,
cea mai mare companie de
spectacole din lume și
colaborăm și cu Piazza Vittoria.

Aplauze pentru artiștii români de
etnie romă ai Filarmonicii din Roma

Salvini a cerut un raport
asupra situaţiei taberelor 
de romi din Italia

Liderul Ligii (extremă dreapta), totodată
vicepremier, le-a cerut prefecţilor să
întocmească un „raport cu privire la prezenţa
romilor, sinti (ţigani) şi caminanti (nomazi)“,
a anunţat Ministerul într-un comunicat.
„Obiectivul este verificarea prezenţei unor
tabere ilegale în vederea stabilirii unui plan
de expulzare“, a precizat el, adăugând că
prefecţii au la dispoziţie două săptămâni să
realizeze acest raport Sinti şi romii sunt
grupuri etnice în mod tradiţional itinerante,
care trăiesc în Europa de secole. Consiliul
Europei (CoE) estimează între 120.000 şi
180.000 numărul romilor, sinti şi caminanti
prezenţi în Italia - una dintre cele mai mici
proporţii în rândul ţărilor europene raportat
la populaţia ţării.

As putea să vă povestesc o istorie
scurtă a Holocaustului împotriva
romilor, dar sunt nenumărate materiale
publicate online pe care le puteţi
accesa; Aş putea să vă spun că
Guvernul României politizează acest
eveniment prin trompetele sale
neinvitând Preşedinţia României să
depună prima coroană la Memorialul
Holocaustului la evenimentul pe care îl
organizează mâine; Aş putea să vă spun
despre Parlamentul European şi decizia
din 2015 prin care a decis ca la această
dată să fie comemorate victimele rome
şi de contribuţia europarlamentarului
Damian Drăghici; Aş putea să vă spun
cât de rahat e Guvernul României care
se câcâie să dea un HG pentru a putea

acorda pensii de deportare unor
persoane deportate care nu pot
beneficia de actuala legislaţie pentru că
sunt „ţigani“ şi la finalul vieţii; Aş putea
să vă spun de comunicările oficiale ale
unor importanţi oficiali europeni pe
acestă temă, dar acest link e îndeajuns;
Aş putea să vă povestesc despre cât de
absurdă este dezbaterea academică pe
subiectul holocaust – se referă sau nu la
romi? Poate pentru romi ar fi mai corect
să spunem genocid…sau poate nu
ierarhizăm între victime, chiar dacă unii
sunt romi şi alţii nu. Aş putea să vorbesc
despre implicarea statului român în
aceste atrocităţi sau, dimpotrivă, despre
etnici români care s-au opus politicii
oficiale protejând romii din satul lor.

2 august, Ziua Europeană de Comemorare a
Holocaustului împotriva Romilor
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Romii au protestat în fața Consiliului

Național al Audiovizualului. Principalele

nemulțumiri ale acestora au fost legate de

faptul că CNA nu sancționează

televiziunile care „folosesc în sens

peiorativ cuvântul tigan”.

Aceștia au reproșat CNA-ului că nu

„recomandă” televiziunilor să promoveze

„cultura minorității rome” deși muzica lor

“are multe afișări pe net”.

Publicitate

Au scandat și pentru faptul că forul

audioviziual nu sancționează televiziunile

care promovează „discursurile care incită

la ură impotriva etniei rome.”

Detalii, în fotoreportajul de mai jos și

în filmările de la fața locului.

Mesaje scandate și afișate de

protestatari: 

• „Ce-ar fi România fără lăutari”

• „Hai să colorăm lumea oprind

rasismul”

• „Jos rasismul instituțional”

• „#Aresel - Ajunge cu discursurile

care incită la ură împotriva romilor”

Romii, protest în faţa CNA

Reproșează instituției 
că nu sancționează
posturile care „incită 
la ură impotriva romilor”

Radu Ioanid, despre
Holocaust în România:
Vorbim de trei categorii
de oameni - evrei, romi şi
neoprotestanţi. Muzeul
românesc trebuie să
spună o poveste

Atunci când discutăm despre

Holocaust în România, noi

discutăm despre trei categorii de

oameni – evrei, romi (25.500 de

romi deportaţi), membrii ai

bisericilor neoprotestante

(batişti, adventişti, martorii lui

Iehova, sistematic persecutaţi de

Ion Antonescu). De altfel, alături

de evrei, aceste două categorii –

romii şi neoprotestanţii – îşi vor

găsi locul în acest muzeu al

istoriei evreilor şi al

Holocaustului. Am să vă spun

ceva interesant şi trist, în acelaşi

timp: în România au fost evrei

care nu au vrut ca la

Monumentul Holocaustului din

Bucuresti să fie reprezentanţi

romi. Nu e corect aşa ceva. Eu

m-am opus acestei perspective“,

susţine Radu Ioanid, într-un

interviu pentru România literară.

Radu Ioanid a contribut la

crearea Muzeului Holocaustului

de la Washinghton, care numără

1.7 milioane de vizitatori pe an.

Ideea de bază a muzeului e

povestea. „Eu cred că la muzeul

românesc, trebuie, mai ales, să

avem un storyline (poveste -

n.r.): Ce sunt evreii? Cum au

apărut ei? De ce sunt monoteişti,

care a fost istoria lor, pe scurt, în

timpul Imperiului Roman? Cum

au ajuns aici, pe teritoriul Daciei

– şi dacă au ajuns, de fapt? Care

este relaţia între Vechiul şi Noul

Testament?

Preşedintele Comisiei de Cultură din

Parlament, Gigel Ştirbu, îi cere demisia

ministrului Culturii, Valer-Daniel Breaz,

după ce acesta a afirmat că ororile

Holocaustului Romilor au fost “momente

mai delicate, să nu le spunem dificile sau

neplăcute”, precum şi Danei Varga, consilier

personal al premierului Viorica Dăncilă, care

a distribuit pe Facebook un colaj de fotografii

în care sunt sugerate asemănări între Klaus

Iohannis şi dictatorul nazist Adolf

Hitler.Ororile Holocaustului, una dintre cele

mai negre pagini din istoria umanităţii,

milioane de oameni nevinovaţi, bărbaţi,

femei, copii, bătrâni, omorâţi pe considerente

etnice şi în numele unor idealuri extremiste,

toate aceste acte de o cruzime inimaginabilă,

uciderea în masă a populaţiilor minoritare

care au avut loc în anii de început ai celui de-

al Doilea Război Mondial, sunt catalogate ca

fiind “momente mai delicate, să nu le spunem

dificile sau neplăcute” de către Daniel Breaz,

aşa-zisul ministru al Culturii şi noul ministru

interimar al Educaţiei în Romania.

Preşedintele Comisiei de Cultură din Parlament cere
demisiile ministrului Culturii, Valer-Daniel Breaz, şi

consilierei Dana Varga
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Sexodrom, cea mai recentă
premieră a companiei de teatru
feminist rom Giuvlipen, pune
în discuție, intersecțional, teme
legate de gen, de orientare
sexuală, de rasă și etnie, pe o
canava preponderent alunecînd
către mediul artistic. O
succesiune de monologuri și
dialoguri acoperă o plajă amplă
de declinări ale tematicii
sexualității nonstandard, de la
opțiuni nonnormative de viață
(să nu faci copii, de exemplu) și
fantezii sexuale la abuzul
sexual, de la prejudecățile,
chiar ale celor desemnați să le
acorde sprijin, față de

persoanele trans la violul
motivat de homofobie.

În mod evident și chiar
decla rativ, spectacolul e cons -
truit ca răspuns (din nou, dintr-

o perspectivă intersecțională) la
discursul și mișcarea #metoo,
care a alunecat suav prin spațiul
românesc aproape exclusiv sub
formă de comentarii pe

Facebook. Din distribuție fac
parte Mihaela Drăgan, Zita
Moldovan, Oana Rusu, Raj
Alexandru Udrea, Nicoleta
Ghiță și Antonella Lerca Duda
(coautori și ai textului, împre -
ună cu Bety Pisică), conceptul
și regia: Bogdan Georgescu.
Scenografia (Irina Gâdiuță) e
un fel de arenă semicirculară,
delimitînd, prin benzi colorate,
mai multe culoare ce converg
într-un mic podium central
(principalul spațiu de joc, cel al
„reginei“, pentru care, în
numele dreptului la propria
poveste, concurează fiecare
dintre performeri.

Sexualitate, rasă, etnie. Și pentru
cine facem teatru politic

Sondaj: Ţintele principale
ale discriminării în
România sunt
homosexualii, romii și
imigranţii. Fenomenul s-a
acutizat în ultimii ani

Fenomenul discriminării este
perceput ca fiind o problemă de către
mare majoritate a populației (71%),
63% considerând că el se manifestă cu
o frecvență ridicată în societatea
românească. 1/3 dintre respondenți
cunosc fenomenul discriminării din
experiență directă, dar există și o
percepție indirectă mediată de
televiziune (29%), Internet (9%),
familie (9%), prieteni (6%) și rețele de
socializare (5%). Raportarea identitară
la alte persoane cu caracteristici
diferite se face preponderent după
starea de sănătate (61%), obiceiurile
(53%), orientarea sexuală (47%),
limba (44%) și religia (42%).

Biserica monument UNESCO de la
Pătrăuţi, a cărei vizibilitate a crescut
enorm în ultimii ani datorită implicării
preotului paroh Gabriel Herea şi a
oamenilor pe care i-a adunat în jurul său,
oferă de multe ori o imagine dezolantă
turiştilor din cauza unor cetăţeni de etnie
romă care locuiesc în zonă şi care uneori,
mai ales duminica, nu găsesc altceva mai
bun de făcut decât să transforme curtea în
loc de picnic, asta ca să nu folosim
termeni mai duri. Problema este
cunoscută, a mai fost semnalată şi de
Monitorul de Suceava, dar din păcate
acum două zile, duminică, s-a ajuns şi la
violenţe. Marius Cazacu, în vârstă de 29
de ani, un bărbat care se ocupă ca voluntar
de îngrijirea curţii bisericii monument
UNESCO, a sunat la 112, duminică seară,
la 19.45, şi a cerut ajutor, după ce a fost
agresat de un grup de romi. Bărbatul a
încasat un pumn în plină figură, alegându-
se cu buza spartă şi cu dureri cervicale,

fiind agresat de faţă cu fetiţa sa în vârstă
de 5 ani.

Lovit în plină figură, când a sunat la
poliţie

Bărbatul a povestit că duminică seară
patru romi băuţi au intrat în curtea bisericii
monument cu sticle de bere, iar el le-a
spus că nu este frumos ce fac. Astfel de
contre sunt destul de dese, inclusiv preotul
paroh fiind nevoit în mai multe rânduri să
îi roage pe vecini să nu mai intre în curte.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru că nu se implică în problemele comunității rome, nu au caracter și fac

discriminare împotriva etniei, nepăsându-le, deși ei sunt persoane importante, cu
funcții de conducere în județul Vâlcea.

Îngrijitorul bisericii UNESCO de la Pătrăuţi, lovit de
romii care voiau să bea bere în curtea monumentului
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Premieră editorială: Bafta,
Devla și Haramul

Există o literatură foarte
bogată, ca număr de titluri și
volume, cu și despre romi, despre
prezența lor în cele mai variate
domenii ale activității umane, dar
foarte puține (sau deloc, în
România...) scrieri dedicate religiei
și culturii religioase ale acestora.
Practicile și credințele religioase
ale romilor se diferențiază de cele
ale populației majoritare în care se
găsesc: personalizate, fervente,
mai puțin dogmatice, încărcate cu
revendicări și markeri identitari,
chiar și atunci cînd vine vorba de
adeziuni masive la noile mișcări
evanghelice, în special cultul
penticostal. Acest volum, rodul
unei cercetări teoretice și de teren
de aproape trei ani, își propune să
răspundă unei nevoi de cunoaștere,
atît din partea cercetătorilor, cît și a
publicului larg pasionat de lumea
romilor. Deși este vorba de o
culegere de studii din domenii
distincte (etnografie, imagologie,
antropologie), rezultatul final
aruncă o nouă lumină asupra
permanenței și schimbărilor din
domeniul religiei și culturii
religioase ale acestei etnii.

Pe scurt

Romi din toată țara s-au întâlnit la
Dumbrăveni (Sibiu), pentru a celebra
Centenarul Romilor – 100 de ani de la
Marea Adunare Națională a Romilor de la
Ibașfalău (1919-2019).

Orașul Dumbrăveni, fost Ibașfalău, din
județul Sibiu, a fost locul unde romi veniți
din întreaga Transilvanie au celebrat cei
100 de ani împliniți de la Marea Adunare
Națională a Romilor de la Ibașfalău.

Sucursala Partidei Romilor Pro Europa
Bistrița-Năsăud a fost reprezentată de
peste 80 de persoane. Nu au lipsit liderii
din cele 15 mari comunități de romi din
Bistrița-Năsăud, dar nici președintele
Partidei Romilor Pro Europa BN,
consilierul județean Emil Neia Lăcătuș.
Foarte mulți dintre romii bistrițeni s-au
deplasat la Dumbrăveni cu un autocar, în
timp ce alții au mers la celebrare cu
mașinile personale.

Întâlnirea a fost organizată în incinta
Castelului Apafi, acolo unde acum 100 ani
s-a înființat Marea Adunare Națională a
Romilor din România. Cu această ocazie a
fost dezvelit un monument comemorativ .

În urmă cu 100 de ani, la Ibașfalău,
acum orasul Dumbrăveni, era citită o
declarație care a primit numele de Supplex
Libellus Zinganorum” (Memoriul Marii
Adunari Nationale a Romilor).

Romii bistrițeni, la
sărbătoarea Centenarului
Romilor

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.

Elevii din clasele A erau mai competitivi,
cu o stare financiară mai ok, iar noi eram
la B. Eu nu eram în competiție cu cei din
clasa mea, pentru că noi eram aproape
toți romi. Eram în competiție cu cealaltă
clasă, unde știam că sunt români“, ne
povestește Georgiana Lincan în timp ce
ne îndreptăm cu mașina spre Mizil. Este
orașul ei natal, unde a studiat până să
dea admiterea la facultatea de Limbi
Străine din Ploiești și mai târziu la un
master de gen și minorități în București.
Georgiana sau “Aldessa“, cum i se spune
în comunitatea de romi din Mizil, are 24
de ani și lucrează la Asociația E-
Romnja, care militează pentru drepturile
femeilor rome.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru că sunt oameni de onoare și caracter care se preocupă de soarta romilor

din județ și îi ajută pe aceștia. Se preocupă ca romii să fie integrați în societate vizavi
de problemele cu care se confruntă etnia romă.

Segregarea în școli. 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
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Nu mai este o ruşine să fii

de altă etnie, mai ales de etnie

romă, dacă succesul şi bunul

simţ te definesc. Unele

vedetele din România de etnie

romă recunosc cu mândrie că

sunt romi, altele ocolesc acest

subiect. Vedete de etnie romă

– Connect-r este mândru că

este de etnie romă Gestul lui

Connect-r de la Premiile

Muzicale din 2000, de a purta

un tricou pe care scria mare

“Sunt Ţigan!” a fost de a-şi

recunoaşte originile fără

ruşine, ci cu modestie. Tânărul

artist de mare succes a

recunoscut şi recunoaşte că se

mândreşte că este rom şi nu

vrea să se ascundă. Dacă, din

păcate, cei de etnie romă au

căpătat un statul ruşinos în

ţară, dar şi în afara ei, nu

înseamnă că toţi sunt la fel, iar

vedetele demonstrează asta.

Deşi a declarat că a întâmpinat

probleme legate de etnia sa din

partea colegilor de breaslă,

Connect-r nu vrea să se lase

bruiat şi vrea să se poarte

frumos cu toată lumea, ceea ce

îşi doreşte la rândul său.

Vedete de etnie romă – o altă
vedetă mândră de originile sale este
şi Nicole Cherry

OAMENI ȘI BULDOZERE. Un
veac de singurătate pentru
Corabia, un ”genocid cultural”
pentru romi. ”Sunt ţigancă, vreau
să mor ţigancă” 

Suntem un popor care are și bune, și

rele. Toate popoarele de pe glob fac lucruri

urâte, nu există un popor care să n-aibă un

hoț sau un criminal. Nu contează că e țigan

sau altceva”. Corabia este unul dintre

modelele de succes ale comunității rome.

Nu e artist internațional, nu studiază la

Harvard și nu a luat vreun premiu Nobel.

Dar este o femeie, o mamă, un om, un rom

care a luptat pentru drepturile celor ca ea,

indiferent de etnie. Corabia vrea doar ca

umanitatea să fie dincolo de rasă și fix asta

face: îi învață pe ceilalți cum să fie mai

toleranți cu alte culturi. Libertatea continuă

seria OAMENI ȘI BULDOZERE, în care

și-a propus să arate tabloul unei probleme

tratate greșit nu doar de autorități: romii. 

Asociația de sprijinire a romilor,

Förderverein Roma, a acuzat oficialii

orașului că se comportă scandalos

după ce au încercat să înlăture

persoanele fără adăpost modificând

pașapoartelor migranților romi.

Asociația a declarat într-un comunicat

de presă că biroul de ordine publică

din Frankfurt a acționat în mod

„inuman” și „ilegal” atunci când a pus

pe pașapoartele a două femei rome de

naționalitate română nota ” agresiv.”

Această ștampilă anulează

pașapoartele, care sunt proprietatea

oficială a statului român. Cele două

femei provin din orașul Gheorgheni,

unde, susține organizația, suferă de

sărăcie și sunt persecutate. Potrivit

Förderverein Roma, oficialii germani

au scris pe pașapoartele lor că au fost

prinse cerșind în mod agresiv. „Acest

comportament relevă într-o măsură

scandaloasă un nivel suprem de

excludere şi stigmatizare. Femeile vor

fi denunţate de fiecare dată când

documentele lor sunt verificate”, se

arată în comunicatul emis de

Förderverein Roma. 

Scandal în Frankfurt din cauza unor romi
cărora le-au fost modificate actele
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Țara lui Vodă Căpșună

Ce țară! Ne livrează, clipă
de clipă, de toate: mîndrie
locală, disperare, haz,
stupoare, valori, bîlbîieli,
cumințenii perdante și
temperament fudul, glorii de
nișă și rateuri istorice,
„tristețe plină de umor“, daci
mistici subjugați de romani
păgîni, romani furînd latina de
la daci,Că o fi (aproape) la fel
și la alții? Nu zic nu! Dar eu
îmi apăr sărăcia, și nevoile, și
neamul. Electoral pragmatic,
ci ambîțul personal, alianțele
de gașcă, jocurile de culise.
Alegătorul, chiar înclinat să
voteze „schimbarea“ (cu orice
preț!). Eu mă hîrjonesc, zi de
zi, cu ale mele, cu ale
„noastre“, cu nămolul cotidian
și speranțele nebuloase ale
spațiului carpatic! Eu cred în
„originalitatea   Iată spre ce
întrebări și orizonturi
complexe trimite „mîndria de
a fi român“! Că apar și
cearcăne? Dar fără cearcăne
nu se poate decît în țări
plicticoase.Adevăr, plină de
vitamina B: bășcălie, bale,
bîtă, bîrfă, bobor! Cu o
asemenea ambianță la
îndemînă, nu e păcat să pleci

la cules de căpșuni?

Pe scurt

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”.

Și așa aflăm că lăutarii
romi erau atât de apreciați,
încât muzica le aduce

libertatea. La Ion Ghica
aflăm, de exemplu, despre
Dumitrache, ”faimosul
lăutar țigan boieresc care s-
a răscumpărat cu 1000 de
galbeni”. După dezrobire
au domnit peste cârciumile
Bucureștiului adevărate
dinastii de muzicanți. Iar
Grigoraș Dinicu, grație și
radioului și talentului de
compozitor, aduce muzica
genului la un nivel apreciat
la superlativ.

Muzica romilor. O
poveste cu cântec...
lăutăresc

Momente artistice, expoziție de
lucrări și o „masă rotundă”, nu departe de
Timișoara. Studenți voluntari ai
Universității de Vest, împreună cu tineri
privați de libertate de la Centrul de
Reeducare Buziaș au defășurat activități
de socializare, în cadrul programului

„Spații comune în mediul penitenciar –
2019”.

Spectatorii prezenți la Centrul de
Reeducare Buziaș au avut parte de o
scenetă interpretată de participanții la
program. Prin aceasta, s-a atras atenția
asupra absurdităților ce apar în procesele
de etichetare a persoanelor percepute ca
„diferite”. De asemenea, sub scaunele
celor prezenți s-au regăsit mesaje ale
celor privați de libertate.

Participanții au avut și o întânire cu
reprezentanții presei. Ei au urmărit să
transmită un mesaj de conștientizare, cu
ajutorul unei proiecții de colaje formate
din titluri ale unor articole colectate din
presa locală, dar și printr-un moment
artistic prin care făceau referire la
reprezentările în mass-media a
persoanelor de etnie rromă. La „masa
rotundă”, tinerii au împărtășit
experiențele lor din cadrul programului.

Universitatea de Vest din Timișoara, în
sprijinul tinerilor romi privaţi de libertate!
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Rasismul, ”boala europeană
tratată superficial”. Manifest
pentru drepturile omului 

Rasismul, ”boala europeană tratată
superficial”. Manifest pentru drepturile
omului Rasismul, ”boala europeană
tratată superficial”. Sute de oameni au
protestat în București față de
discriminarea romilor. Activiștii pentru
drepturile omului au cerut ca etnicii romi
să nu mai fie discriminaţi, iar rasismul să
nu mai fie tolerat în Europa. Mesajele lor
vin după ce doi romi au fost uciși în
Ucraina, iar în Italia, pe lângă demolările
și evacuările forțate, o fetiță a fost

împușcată în brațele mamei sale.

Pe scurt
Nicolae Gheorghe, al cărui nume

e sinonim cu mișcarea pentru
drepturile romilor din România, a
rezolvat multe probleme în 40 de ani
de carieră. Dar la întrebarea care l-a
bântuit toată viață s-ar putea să nu
răspundă niciodată.

Marea Tireniană albastră-verzuie
este liniștită în acest miez de
duminică de la mijlocul lui martie.
Razele de soare coboară dinspre
muntele din dreapta, peste portul plin
de bărci și iahturi și se oglindesc în
valuri mici, care se-ntind lin peste
malul îngust cu nisip fin. Pe faleză,
unii se plimbă în tihnă, alții aleargă
sau își plimbă câinii.

Faleza din Salerno, un oraș de pe
coasta sudică a Italiei, e imaginea pe
care Nicolae Gheorghe, un bărbat de
66 de ani, chel, cu o privire ageră,
aproape fulgerătoare, o vede în
fiecare zi când se trezește de la
fereastra hotelului în care locuiește

de aproape patru ani.
În zilele când se simte mai bine,

cum e și astăzi, când cancerul cu care
se luptă din 2009 nu-l împiedică,
Nicolae nu se îndreaptă spre mare să
se plimbe, ci pornește pe străzile din
oraș, să-i ia la întrebări pe români
care cerșesc.

„O să ți-i prezint pe prietenii mei
din Salerno”, îmi spune jovial când

Acum exact 170 de ani,
Parlamentul revoluționar al
Țării Românești vota eliberarea
din sclavie a robilor romi
deținuți de boieri. Acest act era
consecința principiilor de
libertate, frăție și egalitate
promovate de liderii
revoluționari români,
influențați de ideile generoase
ale Revoluției franceze
izbucnite la Paris mai devreme,
în același an. Din păcate,
măsura eliberării din robie a
romilor nu a rezolvat decât
parțial problema acestei
comunități. 

În vara anului 1848, Țara
Românească era condusă și
administrată de liderii
revoluționari pașoptiști. Prin

Proclamația de la Islaz, din 9
iunie 1848, aceștia au stabilit
un program de reforme care ar
fi transformat de facto Țara
Românească într-o monarhie
constituțională parlamentară,
după model belgian. Printre
măsurile preconizate se
numărau crearea unui
parlament în adevăratul sens al
cuvântului, precum și
acordarea unor drepturi și
libertăți unor comunități care
erau discrimnate de multă
vreme.

Printre altele, Proclamația
de Islaz prevedea emanciparea
evreilor, precum și a
musulmanilor din Țara
Românească. O altă prevedere
importantă era abolirea sclaviei

pentru romii aflați în
proprietatea boierilor.

Sub presiunea ierarhilor
Bisericii Ortodoxe Române,
entitate care deținea un mare
număr de sclavi romi, în
special a mitropolitului Nifon,
reformele legate de Biserica
Ortodoxă Română au fost
scoase de pe agenda liderilor

revoliționari. De aceea, sclavii
romi ai bisericii au fost eliberați
abia opt ani mai târziu, în 1856.

Domnitorul Gheorghe
Bibescu era de acord cu cea
mai mare parte a programului
revoluționar, însă a abdicat de
teama de a nu provoca o
intervenție din partea Rusiei și
Imperiului Otoman.

Pagina de istorie: Când romii au fost
eliberați din sclavia boierilor... dar nu
și din cea a Bisericii

Cum a devenit Nicolae Gheorghe părintele
activismului civic rom
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Cătălin Ivan a discutat
teme politice europene la
realizată de Adrian
Bălănescu de la Mesagerul
de Neamț.

Cei doi s-au întrebat ce
șanse are Europa să
integreze imigranții de pe
alte continente, din moment
ce a dovedit că nu reușește
să integreze romii, cetățeni
europeni născuți de generații
pe continentul european? 

Țările vest-europene ne-
au spus: nu vă mai dăm bani
pentru romi, îi integrăm noi.
S-au creat comunități mari
de romi în Franța, Italia și s-
au alocat bani mulți pentru
integrarea lor. Ce s-a
întâmplat? S-au limitat la a-i
îmbarca în avioane și a-i
trimite înapoi, în România.

S-a cerut în Parlamentul
European înființarea unei
agenții europene pentru
integrarea romilor, așa încât

aceștia să-și poată păstra
tradițiile, specificul. Nu s-a
acceptat. În schimb,
semnăm acorduri prin care
ne obligăm să integrăm
valuri de imigranți, născuți
pe alte continente, …cu alte
religii, nu precum romii,
care sunt creștini și care nu
au nicio legătură cu
terorismul, nu creează falii
în societate.

Cătălin Ivan a mai
avertizat că banii pentru
integrare ar putea fi folosiți

pentru reducerea diferen -
țelor de dezvoltare între
diverse grupuri de cetățeni
europeni:

Există mari decalaje în
ceea ce privește nivelul de
trai și aici mă refer la regiuni
întregi din Europa, nu doar
la cetățenii de etnie romă.
Așadar, fondurile ar trebui
alocate cu alte priorități în
Casa Europei, care să aducă
cetățenii europeni la
egalitate în drepturi și
beneficii.

Cătălin Ivan: „Europa nu a
reușit să integreze romii,
dar suntem obligați să
integrăm imigranți”

Kali Traš – Frica
neagră – deportarea
romilor și consecinţele
ei dramatice

Este absolventă a Facultății de
Jurnalism și Științele Comunicării
(promoția 2001) și a Facultății de
Filosofie din cadrul Universității
din București (promoția 2004). În
anul 2002 a absolvit studiile
masterale în cadrul Facultății de
Jurnalism și Științele
Comunicării. Din anul 2008 este
doctor în filosofie cu o teză sub
coordonarea profesorului Ilie
Pârvu. În prezent Maria Cernat
este lector univ. dr. la Facultatea
de Stiințe Sociale, Politice și
Umaniste, departamentul de
Comunicare și Relații Publice,
Universitatea Titu Maiorescu. Pe
parcursul carierei sale academice
a predat Studii Critice în Mass-
Media, Analiza de Discurs,
Introducere în Științele
Comunicării, Etică și Deontologie
Profesională. De asemenea, este
autoare a numeroase articole
indexate în baze de date
internaționale cum ar fi ISI,
Ebsco, ProQuest, etc. Din anul
2009 este membră în comitetul
redacțional al revistei Journal for
Politics and Law editată de
Canadian Center for Higher
Education. Din anul 2011 este
autoare de articole publicate pe
site-ul de dezbatere politică
CriticAtac.ro. De asemenea,
Maria Cernat este colaboratoare a
publicațiilor Observator Cultural,
Baricada.org, Gazeta de Artă
Politică. Seria „Romani Voices“ dă posibilitate

persoanelor din comunitatea romă să își

publice părerea. Textul următor aparține
Laurei Moldovan. Următorul text nu este
o critică de film, iar abilitățile de regizor
ale lui Emir Kusturica nu sunt puse sub
semnul întrebării. Acest text descrie
percepția Laurei Moldovan. Este analiza
„Țiganilor“ prezentați de către Kusturica
în filmele sale şi o analiză asupra felului
în care acești „Țigani construiți’’ și lumea
lor caricaturală influențează percepția
celor care privesc aceste foarte cunoscute
și premiate filme.De-a lungul generațiilor,
activiștii romi și romii angajati politic au
vorbit despre faptul că a venit timpul să ne
luăm drepturile și să ne opunem
nedreptății.

Perspectivă | Romani Voices | Partea a 2-a: Perspectivă asupra
filmului „Time of the Gipsys“ (1989) de Laura Moldovan



18
Anul VII • nr. 332

21 august 2019Vocea Romilor Actualitate

Două proiecte cu fonduri
europene de 11,6 milioane de
euro, dedicate populației de
etnie romă, se derulează în
comunele Dragomirești și
Pungești din județul Vaslui.
Grupul-țintă: fix 1102
persoane din satele Doagele
și Rădeni, comuna
Dragomirești, și satele
Cursești Deal, Pungești,
Stejaru și Rapșa, din comuna
Pungești. Cu bani europeni
sunt calificate gratuit mai
multe sute de persoane, este

alocată finanțare pentru
câteva zeci de afaceri, dar și
pentru reparații pentru zeci
de case; alte câteva sute de
copii primesc pachete cu
îmbrăcăminte și rechizite
școlare; de asemenea, sunt
organizate campanii de
conștientizare privind com -
baterea discriminării și
promovarea multicul turalis -
mului.

Pachete pentru elevi și
case reparate

În cadrul proiectului

european se vor desfășura
mai multe activități, cu
scopul de a stimula
participarea elevilor din
școlile partenere în cadrul
acestui proiect și, implicit, de
a preveni părăsirea timpurie a

școlii. Astfel, 245 de copii
din grupul țintă din cele două
școli partenere vor primi
pachete în valoare de 1.800
de lei fiecare, cu rechizite
școlare, îmbrăcăminte și
încălțăminte.

Fonduri europene pentru romii de la
Pungești, comuna vasluiană celebră
pentru protestele care au alungat
Chevron din România

Romii își mută cortul în faţa
Ministerului Muncii din
Germania!

Mare supărare s-a abătut la palatul
regelui romilor din Sibiu. Dorin Cioaba
vrea să renunţe la confortul regal şi să se
mute la cort, pentru că simte că nemţii i-
au minţit pe ai lui în problema
Holocaustulu

Vestea că rromilor nu le sunt
recunoscute suferinţele din lagărele din
Transistria a căzut ca un trăznet. Dorin
Cioabă a aflat că autorităţile germane au
respins dosarele rromilor prin care se
cerea acordarea unor pensii pentru
perioadele în care aceştia au fost
deportaţi. 

Despre romi, ţigani sau cum vreţi
să le mai spuneţi s-a scris mult în
ultima vreme. Mă asociez celor pe
care problema romilor îi preocupă la
modul latent, în sensul că n-am altă
posibilitate de a reacţiona decât să
scriu la ziar şi să par panicard-
moralizator, ceea ce este incomod
pentru mine şi inutil pentru societate.
(Fiind de modă veche, încă mai cred
că orice scriere are un rost şi un mesaj,
oricare ar fi el, nu scrii la ziar doar ca
să te bagi în seamă sau să te afli în
treabă.) Astfel încât, după ce mi-am
dat seama că romii-ţigani sunt
definitiv marginalizaţi şi părăsiţi de
deşteapta şi incoerenta societate
românească, am renunţat să-mi mai
bat gura de pomană. Şi am făcut-o cu
oarecare tristeţe şi îngrijorare,
sentimente pe care le am întotdeauna
în momentul în care văd oameni
nevoiaşi şi copii de ţigani cerşind pe
stradă sau prin scările blocurilor
Rromii, concetăţenii nostri. Una dintre
marile provocări cu care se confruntă,
şi mai ales se va confrunta România,
este cea a rromilor. Mulţi le spun
ţigani, dar în anii din urmă, o serie de
lideri politici şi civici ai acestei largi

comunităţi . E o prostie să ceri asta
străinilor, când în Europa de Vest nu te
referi la cetăţenii altui stat precizându-
le etnia. Cetăţenia contează. Asta
trebuie să înţelegem. În Vest, rromii nu
există. Toţi sunt români. Sigur, poţi şi
trebuie să înţelegi frustrările unui om
care vede cerşetorii rromii fiind
asociaţi tuturor românilor, în Franţa.
Dar asta e. Ei, ca şi românii-români
care fură sau jefuiesc, sunt produsul
statului român. Al incapacităţii sale Iar
în ceea ce priveşte politica României
în materie, vor trebui date la o parte
trei iluzii.

De ce românii nu suportă rromii
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„Romii sînt singurii oameni care

au reușit să îmblînzească spitalul și nu

spitalul i-a îmblînzit pe ei, așa cum se

întîmplă de regulă cu ceilalți pacienți

pe care îi avem. “Problematica

prezenţei romilor în şi la spital, relația

lor cu suferința, moartea și impuritatea

Cu cît rangul este mai înalt, cu atît

oamenii care vin la spital pentru a-i

aduce un ultim omagiu sînt în număr

mai mare. Sperăm ca lucrurile să

decurgă normal, legal și creștinește.

Nu e vorba de scandal, ci de o

manifestare de doliu“.Spitalul este

locul în care se moare

Nervozitatea generală,

agresivitatea, sărirea instantanee a

muștarului, orice sămînță de scandal,

toate fac parte din lista cu chestiuni

obligatorii, dincolo de care nu

concepem să trăim. Așa simțim noi că

sîntem vii Trebuie „să te impui“, altfel

romii sant „călcati în picioare“. am

observat că atunci cînd scriem „de

bine“ despre romi, așa cum am fost

prevenit de către unii jurnaliști ca

victimă perpetuă.Primul erou pentru

mine este poporul rom însuși, dacă

privim drept act eroic supraviețuirea

sa îndărătnică. Cum se face că romii

mai sînt încă romi, chiar fără instituții

care să le protejeze unicitatea, fără

armată, fără religie, fără limbă scrisă,

fără educație de masă, fără un stat?

Cum de au reușit, timp de secole,

banala performanță de a exista?

Răspunsuri pot fi multe, în funcție de

cine le formulează, dar realitatea este

ea însăși un răspuns: avem un popor

ce a supraviețuit în cele mai ostile

contexte istorice, în condițiile în care

culturi, etnii, popoare au tot dispărut

de-a lungul istoriei.

Romii, spitalul, suferinţa

Minciuna e una dintre

armele de care unii primari,

ca și alți indivizi puși să toace

bani publici, se folosesc

pentru a scăpa basma curată

când sunt luați la întrebări

pentru faptele lor. Sau pentru

lipsa lor de acțiune. Cea mai

proaspătă minciună pe care

cred că am auzit-o este a

primarita  din   ca ajuta romii

si  nu ca masa de manevra a

acestei  Capra  Testoase  din

comuna     Racovita     Sonia

.I  . Mai precis, este vorba

despre 800  de  familii din

Colonia   de rudari din

Bolovanu  

Prostia, răutatea, hoţia,

impostura sunt, din

nefericire, , Ce a trebui, oare,

să facem, ca să nu ne mai

conducă astfel de oameni

destinele?   Ei, dar parcă nu e

plină România de indivizi

asemenea celor de mai sus?

Care  manevreaza romii cum

vor ea      prin  ajutoare

sociale   ca să rămână pe niște

funcțiide primar    politicienii

ne-au amăgit pe noi, romii

crunt, fără ruşine. Sonia I am

creionat portretul unei  femei

care conduce o primărie mică

de comună, o primărie pe

care a transformat –o în

feudă, în mod despotic ilegal

și irațional.După îndelungi

conversaţii penibile mi-am

dat seama că doamna este

cam sărăcuţă la tărtăcuţă,

isteaţă ca o oaie creaţă. M-am

săturat de proşti şi proaste ca

de mere mălăieţe. Prefer o

perfuzie în locul unui

dobitoace.

O femeie care s-a

îmbogățit fără măsură în cele

patru mandate, care a

transformat salariații vechi ai

primăriei în sclavi,  minte,

amenință, înjură, pe romii  și

romanii   blesteamă, înșeală,

corupe, șantajează și fură.

Sfidează democrația și statul

de drept. A transformat

oamenii din localitate prin

felul lui de a-i corupe și

datorită dependenței fata  de

SONIA   în marionete, în

sclavi . Sărăcia îi determină

pe  romii  să se lipsească de

caracter și să-și vândă

sufletele și sa voteze  cu

primaritei  Sonia   pentru

ajutorul   social.

Capra ţestoasă se crede lider PNL

Ghicit în cărți normale
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.
Decar de inima rosie: bucurie,

petrecere, fericire.
Decar de romb: veste buna.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Sute de milioane de euro au fost
cheltuite de Germania pentru alocații, o
bună parte din acești bani mergând la
copiii din Polonia și România.

Germania a plătit o sumă uriașă
pentru alocații date copiilor aflați în
străinătate. În 2018, conform
Ministerului de Finanțe, suma plătită
pentru copiii din străinătate a ajuns la
536 milioane de euro, fiind cea mai
mare sumă alocată până acum în acest
scop. Cu 200 milioane de euro mai mult
decât în 2015 (plus 60 la sută),
informează  

O foarte mare parte din această sumă
a ajuns în Polonia și din ce în ce mai
mulți bani ajung și în România. În
anumite cazuri, familii cu opt copii au
beneficiat de peste 2000 de euro pe lună
alocații.

Din câte se pare, 291.000 de copii
din străinătate au primit aceste alocații,
dintre care 30.000 sunt copii germani.

Potrivit legislației UE, străinii care
muncesc în Germania și plătesc
contribuții la asigurări sociale au dreptul
la alocații germane pentru copii (204
euro/lună/copil), chiar dacă copilul
trăiește în țara de origine, unde costul
vieții e mai mic. Toate tentativele
guvernului federal de a modifica această
regulă au eșuat la Bruxelles.

„Mafia alocațiilor pentru
copii” ar putea seca
Germania de bani

Sunt destule lucruri pe care, poate, le-
aș face la vârsta asta, altfel (am 57 de ani).

Dar hai că nu suntem la spovedanie și
am doar 57, totuși. Învăț, mi-asum, iert,
caut: echilibru, confort, iubire, loc.

Nu pot să mă laud că nu regret chestii
– aș minți. Dar am învățat să mă iert și să
mă împac cu ce a fost sau nu a fost să fie.
Și sunt pregătit  pentru lotul ce urmează.
Într-o zi de primăvară, zburau într-un
avion mic 4 pasageri: pilotul, un călugăr,
un fotograf celebru și un tânăr care
tocmai câștigase titlul de „Cel mai deștept
adolescent al anului”. Avionul a început
să piardă din altitudine, din motoare ieșea
fum și pilotul le-a dat vestea proastă: în
scurt timp, avionul se va prăbuși. Și
există doar 3 parașute la bord. 

Eu am acasă o soție și trei copii, am
responsabilități. Scuzați-mă! – a luat
prima parașută și a sărit.

Tânărul a zis:

– Eu sunt cel mai deștept adolescent
din lume. Am un viitor în față, ca să
găsesc tratamente pentru cancer, SIDA,
trebuie să rezolv problemele economiei
mondiale. Trebuie să iau o parașută,
lumea va avea nevoie de mine.

A luat a doua parașută și a sărit.
Călugărul i-a zis fotografului:
-Ia ultima parașută, că eu sunt

împăcat cu Dumnezeu și pot să mor
liniștit.

– Ne salvăm amândoi, a răspuns
fotograful. Cel mai deștept adolescent al
anului a sărit cu rucsacul meu cu aparatul
de fotografiat.”

Morala: majoritatea tinerilor sunt la
fel. Sar în lume fără parașută, fiind siguri
că știu și au tot ce le trebuie pentru o viață
de geniu. Au curaj, dar fără experiență,
fără lecțiile, uneori amare, pe care le
înveți în ani grei și lungi de viață – nu
prea poți ateriza successful.

Dragi adolescenți :)! Răbdare, atenție,
minte și … uitați-vă bine ce aveți în
mână, înainte de a sări :)!

Doar trei parașute la bord  

BERBEC – PUMNAL: Nativii
acestei zodii vor avea parte numai de
surprize din punct de vedere amoros.
Vor avea parte de multe incercari din
punct de vedere carieristic, insa vor
trece cu bine.

TAUR – COROANA: Coroanele
din zodiacul tiganesc vor incepe o
noua relatie de iubire. Din punct de
vedere profesional, lucrurile se mai
indreapta. Pot obtine un job nou, mult
mai bine platit fata de precedentul.

GEMENI – SFESNIC: Nativii
acestei zodii vor avea parte de cateva
incercari in Casa Dragostei. Lipsa
comunicarii isi va puna amprenta
asupra relatiei lor.

RAC – ROATA: Nativii zodiei
Roata din horoscopul tiganesc vor fi
expusi criticilor de tot felul. Luna
februarie le aduce in fata o serie de
oportunitati de a se schimba in bine.

LEU – STEA: Leii vor fi pusi pe
drumuri. Vor alerga in toate partile
pentru a gasi locul de munca ideal.
Spre finalul lunii, acesti nativi
primesc o veste neasteptata.

FECIOARA – CLOPOT: Nativii
acestei zodii sunt pusi pe fapte mari in
luna februarie, insa trebuie sa evite
investitiile facute dupa ureche.

BALANTA – MONEDA: Nativii
acestei zodii se vor afla intre ciocan si
nicovala. Pe de o parte, vor fi nevoiti
sa le faca pe plac parintilor, pe de alta
parte vor trebui sa dea dovada de
intelegere in ceea ce il priveste pe
partenerul de viata. Se pot isca
serioase conflicte intre parinti si
persoana iubita.

SCORPION – CUTIT: Nativii
zodiei Cutit din horoscopul tiganesc
vor avea parte de surprize placute din
punct de vedere amoros. Vor cunoaste
pe cineva special.

SAGETATOR – TOPOR: Acesti
nativi se vor implica mai mult in
problemele de familie. Trebuie sa dea
dovada de buna intelegere si sa nu ii
supere pe cei dragi.

CAPRICORN – POTCOAVA:

Nativii zodiei Potcoava se vor trezi cu
mai multi bani la final de luna.
Eficienta lor de la locul de munca va
fi rasplatita.

VARSATOR – CUPA: Este o
luna perfecta pentru Varsatorii care
vor sa deschida o afacere. Pot da
marea lovitura!

PESTI – CAPELA: Nativii
acestei zodii trebuie sa invete sa
comunice mai mult, sa comunice mai
clar, mai coerent.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Uneori imi amintesc senzatia pura

si inocenta din copilarie cand beam

apa direct din galeata. Nu era o rusine

sau o chestiune de lipsa de bun simt.

Pur si simplu, bauta asa, apa avea alt

gust. Se spune ca apa este incolora,

inodora, insipida. Asa o fi ! Dar nu si

apa din satele noastre.

Cred eu ca fiecare sat isi are

fantana lui, cea veche cu galeata de

lemn petrecuta cu cercurile din metal

si cumpana, asijderea, din lem.

Fantana era loc de pelerinaj atat pentru

sateni cat si pentru animalele lor. Pe

langa ea trecea drumul catre pasune si

aproape de gard era jgheabul

animalelor.

Ni se parea batrana fantana,

ramasa peste vremuri. Scotea un

zgomot ciudat, a lemn uscat. Dupa

dinamica acestui zgomot stiam din

casa cu exactitate cine isi « odihnea

oasele » sau ce pastor isi adapa

mioarele. Satenii care aveau multe

animale faceau un adevarat concert,

ziceai ca nu le mai putea satura. 

Fantana era de asemenea si loc de

intalnire cu batranii satului. Cate

povesti de viata auzeai acolo...romane

intregi.

Apa aceea avea un gust de

viata...si dulce si sarat...si de odihna

dar si de munca. 

Daca aveti ocazia, opriti-va intr-un

sat cu o astfel de fantana si potoliti-va

setea. Daca nu ati avut ocazia sa

gustati apa vietii, gustati-o acum. In ea

salasluiesc zeci de generatii, sute de

pasi/urme, mii de povesti.

Fântâna satului –
leac de boală, leac
de suflet

Iubim să ne mințim pe

noi. Sigur ne place să fim

mințiți și nu ezităm în a minți,

mai ales atunci cînd este

pentru cine știe ce scop nobil. 

Amestecăm visurile cu

realitatea și cu nevoile

noastre de a ne simți deștepți,

frumoși și onești cu adevărul.

Sîntem destul de convinși că

curajul – și nu capul plecat –

ne-a construit carierele și

uităm că am fost

recompensați pentru pupatul

în cur și, practic, niciodată

pentru critica aia curajoasă

pe care ne-o imaginăm că a

existat și altundeva în afara

interiorului propriului cap, în

anonime sau pe FB – și

acolo,

De cele mai multe ori, de

pe un cont fals. Lucru care

cel mai adesea se traduce tot

prin servitudine, politețe

mincinoasă și comportament

de cireadă. Am urmărit cu

mare atenție activitatea

domnului Iohannis, pe care l-

am votat. Din păcate, nu este

nimic remarcabil în ceea ce a

făcut. La fel ca și cărțile

dînsului pline de platitudini

și cel mult mediocre,

activitatea președintelui pare

o glumă proastă, la o analiză

rece. Și mai cumplit este că

eu cred, de asemenea, că este

cel mai bun președinte pe

care l-am avut.Exemple sînt

multe și, cel puțin pentru

mine, destul de dureroase.

Amestecul de pupincurism

Ciorbă țigănească

Mod de preparare
Se curata toate legumele, se spala si

se taie cubulete. In oala se pun la calit

ceapa impreuna cu morcovii si uleiul,

bineinteles. Cand sunt morcovii mai moi,

se adauga radacina de patrunjel,

pastarnacul si telina si se mai lasa

aproximativ 3 minute, amestecand sa nu

se lipeasca. Se adauga cartofii taiati

cuburi mai mari si se adauga apa atat cat

este nevoie pentru a arata mancarea a

ciorba. Se mai adauga sarea si 2 lingurite

de vegeta si se lasa la fiert pana ce toate

legumele sunt fierte. Cu 10 minute

inainte de a stinge focul se adauga

dovleceii si rosiile in bulion maruntite,

iar dupa ce se stinge focul se presara

patrunjel tocat marunt.

Sã halim bine
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În aceste zile, orice alt subiect abordat
la o rubrică dedicată copiilor mi s-ar fi
părut frivol. Neavenit. În fond, e greu să
scrii despre pedagogie, grijă, copilărie,
adolescență, sfaturi de bună purtare, cînd
țara întreagă e terifiată de neputință și
neștiință dinaintea unei tragedii.

Am citit și am ascultat cam tot ce se
putea pe subiectul dublei crime din
Caracal. Și cred, pe de o parte, că
indignarea, revolta, stupefacția sînt reacții
absolut firești în fața nepăsării, a
superficialității, a incompetenței unor
personaje care fac parte din sistemul de
protecție a cetățeanului.

Nu ne putem pune în pielea celor care
suferă. Dar putem să fim solidari cu ei.
Nu va fi nimănui de nici un folos să
demonizăm instituții întregi, singurele
care ar putea totuși să facă lumină și
justiție, să prevină   Și nu, pur și simplu,

să semănăm deznădejde, cu comentariile
noastre sterile. 

Nu îi sînt nimănui de folos lungile
„reportaje de la fața locului“ în care
oamenilor amărîți li se pun întrebări
stupide („Ce simțiți?“, „Cine credeți că e
de vină?“, „Cum credeți că ar fi trebuit să
intervină poliția?“, „Vă mai simțiți
protejat în țara dumneavoastră?“), lungi
imagini cu durerea mamelor care trăiesc
un coșmar, lungi analize băltind în
impulsuri de răzbunare și mînate de
goana după interpretări senzaționale. E,
în fond, imoral, dizgrațios să „valorifici“
mediatic și electoral suferința umană a
aproapelui.Nu folosește nimănui ca
viețile a două tinere să devină lozinci
electorale și cîmp de bătălie între partide
care, de altfel, nu au dat pînă acum
seamă, nici unul dintre ele,guralivă
manifestată în opoziție.

Siguranță și încredere

Istoria a fost scrisă cu
sânge în lagărele din
Auschwitz și Birkenau,
acolo unde peste 6 milioane
de suflete s-au ridicat la cer.

Au trăit în frig și mizerie,
au mâncat zeamă din coji de
cartofi și au dormit pe pat de
scânduri sau de paie. Și-au
rănit palmele în zile de

muncă nemărginită, dar și-au
șters sudoarea cu speranța.
Așa au devenit din victime
eroi. Mulți au murit, puțini
au rezistat! „Luați-vă
boarfele și tot ce aveți și
părăsiți casele! Veți fi trimiși
într-un loc mult mai
frumos!”. Așa a început
deconcentrarea populației de
evrei din toată Europa.
Bătrânul continent,
îngenuncheat de cel de-Al
Doilea Război Mondial sub
auspiciul armelor, a capitulat
în fata forței de oțel a
ideologiei naziste.

Anul 1941 a reprezentant
începutul sfârșitului pentru

milioane de suflete care
pășeau sfioase și temătoare
spre o lume necunoscută.
Înghesuiți în vagoanele de
animale, fără apă, fără
mâncare și doar cu un mic
ochean prin care intra aerul,
trenurile ce transportau
„marfa”, după un drum de
câteva sute de kilometri,
ajung la destinație: lagărul
de la Auschwitz. Un proiect
gândit și început cu mult mai
mulți ani înainte de începutul
războiului, o idee ambițioasă
continuată de marele Führer,
Adolf Hitler, descris ca fiind
întruchiparea Anticristului
pe pământ.

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 puţin (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 oraş?
Hai te plimbosaosame – Hai să

ne plimbăm
Camis te jas manta? – Vrei să

mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai şi 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? – Câţi ani ai?
Motomanga – Spune-mi şi mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie

frica/ nu te ingrijora
Cai san? – Unde eşti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasă-mă în

pace
Star? – De ce?
San dilo – Eşti prost

Dicþionar româno-rrom

”Nu risipiţi gloanţele! Loviţi copiii de copaci!”
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Am scris și am plâns

Norii hoinari unde s-au dus
M-au căutat pe mine.
Strigă din vântul satului...natal

departe de tot.
La picioarele munţilor.
Acolo locuieşte tatal meu  un

ţigan bătrân..
Norii de hoinar nu plâng.
, că sunt fericit.ca sant langa el 
Cu tine acum imi iau aripi
Sunt acasă în gând...
Faţa mea nu străluceşte.
Sunt un cerşetor de de ani și

noapte...
Ţin un toiag  de cerşetor.
Am scris-o acum un an.
A scris si a plans
Acum, din nou... am lacrimi în

ochi.
Împart ca să poţi plânge cu

mine.
Tristetea mea... numai tu o porti
Odihneşte-te pe  pe lavita din

marginea satului.
Te pup tata meu bun...

Pe scurt
Asta e ceea ce m-am străduit atât de

mult să uit: ”Ceaușescu n-a fost singur!
A avut în jurul lui o gloată întreagă de
lingușitori și profitori – el n-a fost decât
capul unei comete malefice, cu o coadă
lungă, lungă și stufoasă, și care se va mai
vedea pe cerul nostru multă vreme”.

Avem cu toții experiența haosului și
grobianismului din trafic – și peste asta
voi sări cu grație. Ai mei, cu toții, sunt
captivi sub coada stufoasă, puturoasă și
obraznică a ceaușismului devenit mai
subtil, mai șmecherit și mai endemic
decât oricînd. Hoțul neprins e negustor
cinstit! Disperarea nu le mai lasă timp să
se gândească la cel fel de model de viață
primește un copil care vede un părinte
vertical părăsindu-și identitatea sub
presiunea unui sistem toxic, împotriva
căruia nu mai poate lupta. România, așa
cum este astăzi, este o societate plină de
zgomot și furie. Copiii neiubiți ai
generației mele s-au trezit adulți
nematurizați care cred că veniturile care
le permit să circule în 4×4 pot ține loc de
zâmbet, politețe și compasiune. Sunt
triști și frustrați, și fără timp, și fără loc,
și fără pic de aspirație către un alt tip de
societate. Ai mei sunt sub vremi!
Guvernați de mizerie morală, batjocură

la câmp deschis, amenințări și haos, nu
mai putem avea grijă de ceea ce iubim,
de ceea ce dorim, de ceea ce contează.
Povestea României trebuie să începem să
o rescriem. Urgent! 

Sunt hotărât să-mi suflec mânecile și
să mă apuc de treabă, dar mărturisesc că
noaptea trecută mi-am petrecut-o
uitându-mă pe pereți și întrebându-mă
încontinuu: ”Ce cauți, Diamant, aici?”.

Ce putem urî când iubim
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Pentru ca experienta ultimilor zile ne-a
aratat cat de buni suntem la dat cu parerea

În aceste zile, dezbaterile privind
ucigașul de la Caracal au tulburat oamenii și
instituțiile de forță, mai ales poliția. Ceea ce
părea doar un subiect fantezist de filme
horor, a devenit brusc o realitate pe
meleagurile noastre. Despre motivația
ucigașului și modul său de acțiune s-a vorbit
mai puțin, în schimb reacția poliției și
procedurile instituționale puse în funcțiune
în acest caz au atras atenția în mod deosebit.

un  tigan  Lucian    a cumpărat de pe plajă
din Costanta  o broșură în care se spunea că
dacă omoară un om și stă lîngă el pînă la
ultima suflare, va avea senzații foarte
plăcute, mult mai intense decît cele sexuale.

În ultimele zile se vorbește despre
înăsprirea pedepselor penale pentru omor,
viol și pedofilie, ba chiar despre
reintroducerea pedepsei cu moarte. Am
îndoieli că pedeapsa cu moartea va avea
vreun efect pe termen lung, dar măcar va
genera dezbateri despre societatea în care
trăim, despre construcția umană în aceste
vremuri.

Salutare, oameni buni!
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• Ce l-a determinat pe
bărbatul care a refuzat un
post în Poliţie să ia examenul la
59 de ani

Absolvent al Facultăţii de
Pedagogie din Bucureşti,
specializarea Limba romani, Ivan
Horvat a crezut mereu că poate să
îşi ajute comunitatea din care face parte. Chiar dacă i s-a propus să lucreze în
domeniul Poliţiei, a refuzat, convins fiind că poate să facă primii paşi în
educarea comunităţii rome.    „Şimţind că suntem săraci în educaţie, m-am
gândit că pot să ajut această comunitate. Am văzut cum sunt copiii. Din păcate,
nu au modele. Sunt familii cu copii mulţi, abandon mult şi nu îşi continuă
studiile. Mai grav este că nu îşi continuă studiile chiar dacă termină ciclul
gimnazial. Salvarea acestei comunităţi este educaţia. Numai aşa putem forma o
generaţie nouă, o mentalitate nouă şi un viitor. Copiii cu care lucrez şi-ar dori să
continui să le predau şi la liceu, dar sunt singur, ore multe şi nu îmi permite
timpul să mă organizez pentru a mă ocupa şi de ei”, a spus Ivan Horvat.

Primul profesor titular de Limba romani din Maramureş

Ipocrizie maximă la Organizația
Femeilor Liberale! Șefa acestei
structuri politice, Mihaela
Andreianu, acuză în stânga și dreapta
PSD de hărțuire și abuzuri comise
asupra femeilor prin instituții sau alte
societăți de stat, dar nu se uită în…
ograda proprie, unde numitul
Cristian Buican, încă președinte al
PNL Vâlcea, a încercat, anul trecut,
în sediul partidului, agresarea fizică a
consilierei județene Roxana Călina
Roșu. Noroc cu prezența de spirit a
lui Samoil Vâlcu, altfel ieșea rău de
tot….

t
Guvernul a aprobat recent

acordarea de ajutoare de urgență
pentru sprijinirea mai multor familii
și persoane singure care se află în
situaţii de necesitate ori deosebite
cauzate de incendii, inundații și
fenomene meteorologice severe,
probleme grave de sănătate ori alte
cauze care pot conduce la riscul de
excluziune socială, în vederea
ameliorării situației socio-materiale,
de locuit și de sănătate ale acestora.
Din județul Vâlcea, sunt 10
beneficiari, care vor primi suma
totală de 430 milioane de lei vechi.

t
Foarte bună organizarea de la

Open Air Blues Festival Brezoi. Cu
mici probleme în prima seară, când
recitalul celebrei Beth Hart a adunat
aproape 10.000 de spectatori.
Morala: niciodată, în România, nu e
suficientă mâncare, dar mai ales, nu
sunt suficiente veceuri.

Vrãjeli... 
adevãrate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII Eugen 
Neață

Sonia 
Iliescu

Adrian 
Bușu

Bogdan 
Matei

Adina 
Dobrete

Voluntarii internaționali Nevo Parudimos au
fost prezenți, în perioada 16-21 iulie, în Novi Sad,
Serbia, în cadrul festivalului-forum So Keres,
Europa? – What′s up, Europe? Evenimentul a fost
organizat de Phiren Amenca International
Network și a venit ca urmare a primelor întâlniri
de acest fel ce au avut loc în Cluj-Napoca, în iulie
2015 și în Varna, Bulgaria, în 2017, ca parte a
seriilor de programe pentru Tineretul European.

În total, 100 de tineri romi și non-romi s-au
întâlnit în Novi Sad, Serbia cu scopul de a trage
un semnal de alarmă cu privire la rasismul și
discriminarea față de romii din Europa.

Voluntarii Nevo Parudimos, împotriva rasismului și discriminării

Organizaţia Salvaţi Copiii trage un
semnal de alarmă privind numărul
mamelor minore din România,
menţionând că aproape 13.000 de
adolescente sub 19 ani sunt la prima
naştere, peste 3.600 la a doua, iar circa
700 la a treia. Potrivit organizaţiei, cu
toate că numărul naşterilor la mamele
minore a scăzut uşor în 2018, atât în
cazul mamelor sub 15 ani (de la 743 în

2017 la 674), cât şi în cazul celor cu
vârsta cuprinsă între 15 şi 19 ani (de la
18.173 la 17.307), situaţia rămâne
„îngrijorătoare”.

Aproape 13.000 de adolescente sub 19 ani sunt mame
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