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Istoria
comunităţii rome
va fi predată în
şcolile din Spania

Unei femei de etnie
romă i s-a interzis
să-şi lanseze cartea
în biblioteca la care

lucrează

pagina 10

www.vocearomilor.ro

LA ȚIGANUL
SĂRAC NICI
BOII NU TRAG

Referitor la primul verb, adică «a fi», avem deja
zicătoarea populară «A fi om e o întâmplare/ A fi domn
e lucru mare». Zicătoarea dezvăluie năzuinţa tacită a

săracului de a ajunge bogat, respectiv a săteanului de a ajunge
orăşean, năzuinţă exprimată şi de bine-cunoscutul «Ai carte,
ai parte!», negativul lui fiind evident. Lumea minte la foc
automat. Dar nu vorbim despre minciunile sinonime cu
politeţea, cu diplomaţia. Dar nu e necesar să cotcodăceşti
ceva, te poţi abţine. Există minciuni deştepte şi minciuni
tembele. De unde oamenii de ştiinţă au dedus că ne place la
nebunie să fim minţiţi, mai ales de către unii mai proşti decât
noi. Supărat pe viaţa bleagă, se agită ca un hamster în
borcanul cu rumeguş.

Dacă oamenii săraci, presaţi de nevoi elementare,
gândesc „de pe azi pe mâine”, adică pe termen scurt,
o parte dintre oamenii bogaţi, adică cei care alcătuiesc

aşa-numita „clasă politică”, gândesc tot pe termen scurt, dar
urcă şi până la termenul mediu sărac” şi „sărăntoc”. Omul
sărac a ajuns sărac din diverse motive, între care moştenirea,
adică lipsa ei, este cea mai importantă. Omul sărac poate fi
foarte bine şi un om de omenie. În schimb, „sărăntocul” este
sărac, dar este astfel datorită însuşirilor lui, el fiind leneş,
chiulangiu, flecar, mincinos, etc.Expresia „sărăntoc de
omenie” sună de-a dreptul absurd, ea fiind o „contradictio in
adjecto”, cum ar spune logicienii şi juriştii, fenomene care
curg invers, cum ar fi scăderea natalităţii sau golurile din
şcolarizare, a românilor, sau a rromilor, a celor săraci, desigur.

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Deputatul Nicolae Păun
anunță ce schimbări
solicită în statutul
inspectorilor școlari pentru
minorități

Partida Romilor
“Pro-Europa” va avea
candidați proprii la
alegerile locale din
2020
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Din respect pentru oamenii care
s-au uitati la mine la tv  de  28
ani am scris si scriu pentru
oameni fie  romi sau romani

Multă cerneală am folosit și multe
vorbe am rostit ca să-i fac pe oameni să
înțeleagă ca romii   sant în Romania  de
mii de ani  și am fost la bine si la rau cu
eii   Și-sa alimentat o ură și-o lipsă de
toleranța unii față de alții înfricoșătoare.
romii  find considerati paria  societati   De
ce jignirile și ironiile ieftine ascunse în
spatele dreptului la liberă exprimare a
romilor pentruca    romii nu urasc romanii
De nu ești de partea noastră, ești hoț,
prost sau  sau tigan înputit   Politicienii și
presa violentă   înpotriva romilor
tiganilor    în vremurile pe care le trăim,
asmuțirea oamenilor unii împotriva
altora. De ce vrem respect    pentru
comunitatile de Romii  că stigmatizarea
romilor este principalul obstacol în calea

integrării lor.

Pe scurt

Lansarea de carte trebuia
să aibă loc pe data de 21
septembrie, la Biblioteca
Judeţeană din Bacău, dar şefii
instituţiei au anulat
evenimentul.

Lenuţa Neacşu, bibliote -
cară la Biblioteca Judeţeană
“C. Sturdza” din Bacău, a avut
parte de un tratament discrimi -
natoriu din partea conducerii
instituţiei unde lucrează.

Pe data de 21 septembrie,
bibliotecara ar fi trebuit să-ţi
lanseze cartea “Cea mai

frumoasă poveste de iubire”,
în fapt o poveste despre viaţa
petrecută în şatra de ţigani,
“despre lupta de a depăşi un
tipar de gândire şi de
comportament ancestral”.
Conducerea bibliotecii a
anulat însă evenimentul în
ultimul moment, fără nicio
exlicaţie.

Până la urmă, lansarea a
avut loc la biserica spitalului,
dar gustul amar ar interzicerii
evenimentului a determinat-o
pe Lenuţa .

Partida Romilor “Pro-Europa”,
formaţiunea reprezentativă a minorităţii
rome din România, conform art. 62 din
Constituţie, reprezentată în Consiliul
Minorităţilor Naţionale, organism
consultativ al Guvernului României, care
are ca principal obiectiv sprijinirea şi
monitorizarea modului de implementare
a H.G nr. 18/2015 – Strategia Guvernului
Romaniei de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minoritaţii romilor
pentru perioada 2015-2020, îşi exprimă
îngrijorarea faţă de haosul din sistemul
educational ieşean în ceea ce priveşte
educatia elevilor romi.

Până la această dată, 3 octombrie
2019, IŞJ Iaşi nu a fost în măsura să
prezinte în cadrul Grupului de Lucru
Mixt, date concrete cu privire la

situatînvatamantul ui pentru romi,
dovedind astfel lipsa dumneavoastră de
interes pentru incluziune şi dispreţ total
fata de minoritatea romă. In viziunea IŞJ
, ROMII NU EXISTĂ, ca şi în viziunea
altor autoritati. Deşi au trecut aproape
trei săptămâni de la debutul anului
şcolar, haosul se prezintă astfel: NU au
fost angajati profesori care predau limba
şi istoria romilor;

NU se cunoaşte numărul elevilor
romi, deşi se deruleaza proiecte care au
grup tinta elevi romi şi o baza de date din
care pot fi făcute extrase.

NU s-au alocat norme pentru studiul
limbii romani la Şcolile Motca şi
Slobozia Voineşti, deşi parintii elevilor
au solicitat acest lucru, invocandu-se
tardivitatea solicitarii.

Partida Romilor “Pro-Europa”
Iaşi reclamă grave nereguli 
în sistemul educaţional de la
nivelul judeţului

Unei femei de etnie romă i s-a interzis să-şi lanseze cartea în biblioteca la care
lucrează. „O lume care judecă după culoarea epidermei şi nu după suflet“
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Kispest este unul dintre cele mai
sărace cartiere din Budapesta. De acolo
emite ‘Dikh TV’, primul canal al
romilor creat în lume, acesta urmând să
fie inclus în oferta de programe a celor
trei principali operatori locali de
televiziune. 

Kispest este unul dintre cele mai
sărace cartiere din Budapesta. De acolo
emite ‘Dikh TV’, primul canal al
romilor creat în lume, acesta urmând să
fie inclus în oferta de programe a celor
trei principali operatori locali de
televiziune. 

Programul acestui post nu va
cuprinde doar muzică, ci şi dezbateri,
producţii proprii de ficţiune şi alte
emisiuni.

Postul Dikh TV a apărut în peisajul
media graţie investiţiei omului de
afaceri român Radu Mora, care doreşte
să creez un ”pod” între romi şi restul
populaţiei ungare.

Pe lângă Radu Mora şi societatea sa,
Tematic Media Group, un alt investitor
în acest proiect este István Szilvási,
director al Szilvási Gipsy Folk Band, o
cunoscută trupă muzicală ungară.

Prima televiziune din
lume a romilor emite de
la Budapesta, cu ajutorul
unui investitor român

Paștele ar putea fi
anulat: ANAF l-a
prins pe Iuda că 
l-a vândut pe Iisus
fără a elibera 
bon fiscal!

Vești proaste sosesc din Ierusalim:
ediția 2020 a Învierii este pusă sub
semnul întrebării în urma unei acțiuni a
ANAF. În această seară, în timpul unui
control inopinat la domiciliul arhiereului
Caiafa, inspectorii anti-fraudă au
constatat că numitul Iscarioteanu Iuda l-a
vândut pe tânărul Hristos Iisus fără a
elibera bon fiscal. Tranzacția, în valoare
de 30 de arginți, a fost anulată, urmând ca
Sinedriul și apostolii să stabilească cele
ce vor urma. Surse din ANAF susțin că
inspectorii au verificat și nota de plată
emisă la Cina cea de taină. Raportul de
constatare va fi redactat în orele
următoare. Vom reveni cu amănunte,
Doamne, iartă-ne!

De multe ori am sărit
peste mese  eu ca copil  rom
chiar dacă mi-era foame,
știam că la un moment dat va
trece și foamea. Foamea
aceea din anii comunismului
în care a mînca o friptură cu
cartofi prăjiți era o sărbătoare
în sine a rămas doar în
amintiri. Vremurile s-au
schimbat,  totuși pe undeva
am rămas o nație de hămesiți,
de nesătui, de fomiști, pentru
că în România, trebuie să
recunoaștem, se mănîncă
mult  Da, mîncam ca să trăim,

ca să su-praviețuim, însă
mîncarea era un scop în sine –
în primul rînd, procurarea ei,
orele petrecute la coadă cînd
„se băga“ cîte ceva, orice, și
riscai să nu mai prinzi, stăteai
degeaba, înțepenit de frig, la
minus 10 grade. Era un
eveniment cînd cineva „dădea
o masă“, nunțile, botezurile,
pomenile erau așteptate  de
romii și  romanii   nerăbdare,
nu mai conta cine naște sau
cine moare, știai că vei pleca
de acolo cu burta plină. Te
dădeai peste cap de Paști, de

Crăciun, de Revelion ca să
miroasă și la tine în casă a
ceva bun, să simți că e
sărbătoare. Așa că acum o
înțeleg și pe mama-  și pe tata
tiganii nomazi   care  lucrau la
cazane si la inele de argint
mai mult pe  cartofi varza

murata  ba  cate odata si o
gaina   și ca multi copii de
romanii  veneau cu  pachetel
la scoala   format din feli de
mamaliga  rece  cu magiun de
prune  noii  trăiam ca să
mîncăm, totul era cu dublu
sens și cu „șopîrle“.

Da, mâncăm ca să trăim
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Preşedintele Societăţii
Române de Microbiologie,
Alexandru Rafila, a prezentat
marţi un proiect-pilot de
compensare a vaccinului
antigripal pentru copiii cu
vârste între 6 luni şi 5 ani,
categorie vulnerabilă potrivit
Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii.

“Ca urmare a unor studii pe
care le-am făcut de-a lungul
timpului, am observat că
populaţia dintr-o categorie care
este recomandată de OMS –
copiii cu vârsta cuprinsă între 6
luni şi 5 ani – să fie protejată nu
beneficiază în acest moment de
vaccinare. Şi ne-am gândit că
ar fi o soluţie să propunem un
proiect-pilot pentru

introducerea unei compensări a
vaccinurilor administrate
acestei categorii de vârstă”, a
declarat Alexandru Rafila, în
conferinţa de lansare a
documentului de poziţie “Gripa
şi vaccinarea gripală”,
organizată de Asociaţia Pro
Imunizare, Societatea Română
de Microbiologie, Societatea
Naţională de Medicina
Familiei, Colegiul
Farmaciştilor din România,
Coaliţia Organizaţiilor
Pacienţilor cu Afecţiuni
Cronice şi Uniunea Naţională a
Organizaţiilor Persoanelor
Afectate de HIV/SIDA.

Potrivit documentului,
lansat marţi şi înaintat
Ministerului Sănătăţii şi Casei

Naţionale de Asigurări de
Sănătate, se propune ca
prescripţia vaccinului să fie
făcută pe un formular de reţetă
compensată de către medicul
de familie, de către medicul
pediatru sau de către medicul

de boli infecţioase, iar vaccinul
achiziţionat în farmacie va fi
administrat ulterior de cel care
l-a prescris. “Acest vaccin
trebuie introdus pe o listă a
medicamentelor compensate”,
a conchis Rafila.

Proiect de compensare a vaccinurilor
antigripale pentru copiii mici

Nereguli în sistemul de învăţământ
din judeţul Olt

Organizația Partidei Romilor “Pro-
Europa” sucursala Olt sesizează Ministrul
Educației Naționale, Agenția Națională
pentru Romi și Consiliul Naţional de
Combatere a Discriminării pentru
neregulile din sistemul de învățământ din
Județul Olt.

La Școala Nr. 1 Balș și la Liceul
Tehnologic Piatra-Olt predau limba romani
cadre didactice necunoscătoare ale limbii
materne romani, iar la Școala Virgil
Mazilescu din Corabia există clase
segregate, contrar normelor legale aflate în
vigoare.

Absolvenţii clasei a VIII-a în 2020
vor putea, ca alternativă la liceu, să se
înscrie la școli profesionale. În același
timp, absolvenții clasei a VIII-a care
vor avea media de admitere sub 5 nu
vor mai putea să meargă la liceu,
singura variantă pentru aceștia fiind
școlile profesionale.

Ordinul Ministerului Educației
Naționale nr. 5087/2019 privind
organizarea, desfășurarea și calendarul
admiterii în învățământul profesional
de stat și în învățământul dual pentru
anul școlar 2020-2021 a fost publicat în
Monitorul Oficial.

Iată în continuare calendarul
admiterii în şcolile profesionale pentru
anul 2020:

28 februarie – afișarea, la sediul

școlilor profesionale, a procedurii de
preselecție (după caz) și a procedurii de
admitere, a numărului de locuri propuse
pe domenii de pregătire și calificări
profesionale pentru învățământul
profesional de stat și a perioadelor de
înscriere; de asemenea, vor fi
menționate datele stabilite pentru proba
suplimentară de admitere, dacă va fi
nevoie (în cazul în care numărul
candidaților va depăși numărul
locurilor disponibile);

11 mai – afișarea ofertei
educaționale pentru învățământul
profesional, concretizată în domenii de
pregătire și calificări profesionale, la
sediul unităților de învățământ
gimnazial și la sediul școlilor
profesionale.

Calendarul admiterii la școlile profesionale în anul 2020
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Amanta sau nevasta
Un bărbat a avut o soţie, o amantă şi

nu a ştiut pe cine să aleagă. El a decis să
meargă la  un prieten Batran   pentru a
găsi un răspuns la problema lui. L-a
întrebat dacă ar trebui să fie cu soţia lui
sau cu amanta lui.Batranu   s-a uitat la el
şi a luat două vaze în mâini: una cu un
trandafir şi cealaltă cu un cactus şi l-a
întrebat:

“Ce faci dacă îţi spun să alegi una
dintre aceste două vaze?”.

Omul s-a uitat și i-a răspuns:
“Bineînţeles că aleg trandafirul!”.Batranu
zâmbea:

“Te-ai dovedit a fi nesăbuit şi grăbit.
Nu meriţi niciuna dintre cele două vaze:
nici cea roșie, nici cea cu cactusul. Unii
oameni, conduşi de frumuseţe şi
societate, aleg ceea ce pare a fi mai
strălucitor. Roșul e frumos, dar nu va fi
pentru totdeauna. În schimb, cactusul,
deşi nu este foarte frumos la prima
vedere, rămâne la fel, indiferent de climă:
verde închis cu mulţi spini, dar când
înfloreşte îţi oferă o floare frumoasă.
Soţia ta ştie toate slăbiciunile tale,
defectele şi greşelile tale şi te iubeşte
pentru ceea ce eşti. Amanta ta nu te vrea
întreg, vrea numai partea frumoasă:
zâmbetele tale, victoriile, bucuria, banii.
Soţiei tale îi plac lacrimile tale,
înfrângerile tale, ea stă alături de tine

pentru binele şi răul tău.

Flash

Rata şomajului în rândul
persoanelor care aveau un nivel scăzut
de educaţie era anul trecut de 12,5% la
nivelul Uniunii Europene şi de 3,9%
pentru cei cu un nivel terţiar de
educaţie, arată datele publicate vineri
de Oficiul European de Statistică
(Eurostat).

Decalajul între ratele şomajului
pentru cele nouă niveluri educaţionale
în UE s-a adâncit, de la 5,8 puncte
procentuale (pp) în 2002 la 8,6 pp în
2018.

În rândul statelor membre UE, în
2018 decalajul a fost în mod special
pronunţat în Slovacia (24,8 pp),

Lituania (16,4 pp) şi Letonia (13,3 pp),
iar cel mai redus era în Cipru şi
Portugalia (ambele cu 2,2 pp).

Nivelul şomajului variază
considerabil în funcţie de nivelul de
educaţie dobândit şi tinde să fie mai
ridicat în rândul persoanelor care aveau
un nivel scăzut de educaţie comparativ
cu cei care au unul ridicat, de exemplu
un nivel terţiar de educaţie.

Educaţia terţiară este nivelul de
educaţie oferit de universităţi,
universităţi tehnice, institute de
tehnologie şi alte instituţii care acordă
diplome academice sau certificate de
competenţă profesională superioară.

Eurostat: Cu cât nivelul educaţiei
este mai ridicat, cu atât rata
şomajului este mai scăzută

Pentru sesiunea de admitere ianuarie
2020, Jandarmeriei Române i-au fost
aprobate în vederea scoaterii la concurs un
număr de 360 de locuri pentru admiterea
la Şcolile Postliceale ale Ministerului
Afacerilor Interne, după cum urmează:

* Învăţământ postliceal pentru
formarea subofiţerilor, învăţământ cu
frecvenţă, durata studiilor: 1 an

a) Şcoala Militară de Subofiţeri
Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica”
Drăgăşani – 190 locuri (din care 3 locuri
pentru romi şi 2 locuri pentru alte
minorităţi), astfel:

* 150 locuri alocate Jandarmeriei
Române;

* 5 locuri alocate IGAv;

* 35 locuri alocate SIE.
b) Şcoala Militară de Subofiţeri

Jandarmi “Petru Rareş” Fălticeni – 170
locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2
locuri pentru alte minorităţi), astfel:

* 150 locuri alocate Jandarmeriei
Române;

* 5 locuri alocate IGAv;
* 15 locuri alocate SIE.
Pentru a participa la concursurile de

admitere la instituţiile de învăţământ ale
Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii
trebuie să îndeplinească, conform
Ordinului MAI nr. 177/2016 privind
activitatea de management resurse umane
în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne, cu modificările şi

completările ulterioare, următoarele
condiţii şi criterii specifice:

a) să aibă cetăţenia română şi
domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi
vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de
exerciţiu.

Admitere în instituţiile militare de învăţământ ale Jandarmeriei Române
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Statutul inspectorilor
şcolari pentru romi ar putea fi
modificat din toamna
aceastui an. Solicitarea a fost
adresată Ministrului
Educaţiei, Sorin Câmpeanu,
de către deputaţii Nicolae
Păun şi Mădălin Voicu. În
cadrul discuţiilor, la care a
participat şi consilierul
ministrului, prof. Univ. Vasile
Burtea, au fost propuse
soluţii pentru ca Legea
Educaţiei Naţionale să fie în
concordanţă cu prevederile
Strategiei Naţionale de
Incluziune a Cetăţenilor
Români aparţinând

minorităţii rome.
Deputatul Nicolae Păun

anunță în ediția de sâmbătă, 4
iulie, a emisiunii ” Și eu m-
am născut în România” ce
modificări sunt posibile.
Invitat în platoul emisiunii, în
cadrul rubricii ” la un ceai cu
rom”, reprezentantul romilor
în Parlament face un bilanț al
sesiunii parlamentare din
primavara-vara acestui an.

Președintele Partidei
Romilor vorbește despre
intrarea în vigoare a legii
amnistiei fiscale pentru
anumite datorii către Casa de
Asigurări de Sănătate, dar și

despre efectele acestei legi. O
altă lege importantă, care a
intrat în vigoare de la 1 iulie,
și despre care deputatul

romilor dă detalii, este cea
prin care sunt mărite pensiile
pentru supraviețuitorii
Holocaustului.

Deputatul Nicolae Păun anunță 
ce schimbări solicită în statutul
inspectorilor școlari pentru minorități

Sfinţii romi

Romii au o viață spirituală bogată, care
este percepută de cei din jur ca fiind una
specială.

În tradiția lor se mai regăsesc și azi
ritualuri vrăjitorești, descântece, blesteme.
Cu toate acestea, o bună parte a romilor se
declară creștini. Mai exact, romii din vestul
Europei (dar şi cei din America de Sud) sunt
în cea mai mare parte catolici practicanţi,
cei mai mulţi dintre ei celebrând-o pe Sfânta
Sara Kali (în data de 24 mai).

Sara Kali – Sara cea Neagră

Singura lor sfântă până de curând a fost
Sara Kali – Sara cea Neagră. Tradiția
catolică spune așa: în 41 d.Hr., Irod Agripa
Întâiul, de fapt mezinul lui Irod cel Mare,
devine rege al iudeilor, evident cu ajutor de
la stăpânii romani. Este un rege care
continuă șirul de persecuţii asupra
comunităţii de adepți ai lui Isus.

Președinte Partidei Romilor„Pro
Europa” Dolj, Romeo Tiberiade, nu
mai vrea căsătorii între copiii romi, o
campanie în acest sens fiind derulată în
județ, timp de o lună.

Romeo Tiberiade a spus că astfel
de situații sunt foarte multe în județul
Dolj și că oamenii ar trebui să
înțeleagă că aceste căsătorii nu ajută cu
nimic copiii.

„Noi ne aflăm, acum, într-o
campanie de informare. Vom merge
peste tot în comunitate, vom da și
pliante și vom sta de vorba cu romii.

Trebuie să le explicăm la ce riscuri își
expun copii atunci când hotărăsc să ii
căsătorească devreme. Mulți din ei nu
știu carte și atunci și astfel îi vom ajuta
noi să înțeleagă că nu este bine cum
procedează. Nu toți romii își
căsătoresc copii de la vârste fragede.
Ne dorim însă ca fenomenul care este
destul de grav în Dolj sa scadă și chiar
să fie stopat. Trebuie să se respecte
legea, să se căsătorească la 18 ani dar
nu la 9,10,11 ani cum se întâmplă
acum. Vom lupta cu acest fenomen cât
de mult se poate”, a declarat Tiberiade.

Copilărie Furată. Spune nu
căsătoriilor timpurii” – O campanie a
Partidei Romilor “Pro-Europa” Dolj
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Când uiți parola de la mail

O vecină și-a făcut al 4-lea lifting
facial. Acum când zâmbește , i se ridică
piciorul stâng de la atâtea cusături..Văd
din ce în ce mai multe femei care-și
schimbă fața, își pun alt nas, își umflă
buzele, pomeții, își pun gene 4D, 5D.. sau
chiar 8D... Apropo de gene, astea cu gene
4D/ 6D/ 8D, clipiți mai rar, că de la voi
vin vijelii, tornade, uragane... Ați dat
clima peste cap.. Acum ceva timp era o
rimă la modă : “ochii mari, gurița mică,
trăsături de păpușică”. Acu’ e: “ochi
păroși ,buze umflate, trăsături de
pițipoancă..O să ajungeți să vă schimbați
buletinul înainte să expire, că n-o să mai
puteți ieși din țară cu el și când veți vrea
să-l schimbați , instituțiile o să trebuiască
să vă identifice după adeverințe medicale
eliberate de medicii esteticieni care v-au
operat și întrebări cheie, ca atunci când

uiți parola de la mail.

Pe scurt

Povestea Loredanei
Gangos din Satulung :
Femeile rome de succes
trebuie să devină modele
pentru tinerele fără
perspective!

Loredana Gangos este
o tânără femeie, mama și
soție, aparțînând etniei
rome din comuna
Satulung, care a reușit să
rupă barierele sociale,
prejudecățile și
stereotipurile – devenind
o antreprenoare de succes.

În vara anului 2019 a
reușit să deschidă porțile
unei afaceri locale în
domeniul biroticii,
papetăriei și rechizitelor
școlare 

Toți cei care o
întâlnesc sunt emoționați
de perspectiva ei
optimistă asupra vieții,
mereu are un zâmbet pe
buze și un cântec în inima
ei. Tăria ei se vede în tot
ceea ce face. Deși a trecut
prin multe dificultăți, încă

luptă pentru un viitor mai
bun pentru ea însăși și
pentru cei care îi sunt
dragi, în special pentru
familia ei!“Intenţionez să
fiu o voce pentru cei care
au cuvinte și nu pot
vorbi…sau care vorbesc
dar nu primesc niciun
răspuns , cheia succesului

este seriozitatea, munca și
multă implicare . Este
important să îți dorești cu
adevărat ceea ce faci. De
cele mai multe ori,
asociem inconştient
terme nul „ţigancă” cu o
serie de atribute: ghici -
toare, murdară, împuţită,
opulentă, obraznică.

Povestea Loredanei Gangos din
Satulung : Femeile rome de
succes trebuie să devină modele
pentru tinerele fără perspective!

Actriţa, regizoarea şi
producătoarea Carmen
Chaplin va regiza “Charlie
Chaplin, a Man of the
World”, un documentar care
va explora faţete mai puţin
cunoscute ale celebrului ei
bunic, creatorul şi interpretul
lui The Trump (Vagabondul),
unul dintre cele mai renumite
personaje din istoria
cinematografiei, inspirat din
originile şi apartenenţa lui
Charlie Chaplin la cultura
romă, informează site-ul
revistei Variety.

Este pentru prima dată

când familia Chaplin se
implică din punct de vedere
creativ şi industrial (la nivel
de distribuţie internaţională)
în realizarea unui film despre
Charlie Chaplin.

Carmen Chaplin, o
nepoată a celebrului cineast
american, va şi coscenaristă a
acestui documentar
cinematografic. Scenariul va
fi scris în colaborare cu
Amaia Remirez, la rândul ei
coscenaristă a filmului
“Another Day of Life”,
desemnat cel mai bun
lungmetraj animat la gala

European Film Awards 2018.
Documentarul “Charlie

Chaplin, a Man of the
World”, descris de
producătorii săi ca un film
care “reinterpretează radical
opera lui Chaplin dintr-o
perspectivă romă şi care

examinează persecuţia
ţiganilor prin intermediul
viziunii sale”, este produs de
compania Wave of
Humanity, Dolores Chaplin,
Ashim Balla şi companiile
Kanaki Films şi Atlantic
Pictures.

Carmen Chaplin, inspirată de o vizită în România, va regiza un documentar
dedicat lui Charlie Chaplin
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La sediul Partidei
Romilor „Pro Europa”
Bistriţa-Năsăud a avut loc
şedinţa Consiliului Director
lărgit al PRPE. Invitatul de
onoare a fost preşedintele
PRPE, Nicolae Păun. După
mai multe ore de discuţii,
liderii romi din întreg judeţul
Bistriţa-Năsăud au votat în
unanimitate propunerea
preşedintelui Nicolae Păun
de a participa la alegerile
locale din 2020 pe liste
separate.

“Romii îşi caută propria
identitate politică! La
alegerile locale din 2020 vom
candida liste separate.
Trebuie să fim pregătiţi să
depunem liste în toate
comunele unde avem

comunităţi, să mergem cu
liste la toate consiliile
orăşeneşti dar şi la Primăria
municipiului Bistriţa. De
asemenea, Partida Romilor
va găsi candidat pentru lista
cu care ne vom prezenta la
Consiliul Judeţean”, a
declarat preşedintele PRPE,
Nicolae Păun.

Nicolae Păun a reamintit
faptul că Partida Romilor va
declanşa o campanie sub
numele de “Vrem respect”:

“Vă reamintesc că
începem campania în luna
septembrie şi aveţi de
îndeplinit o serie de obiective
specifice cum ar fi, pe de o
parte identificarea situaţiei
sociale, economice a
comunităţii de romi, într-un

mod cât mai real şi nu
abstract. Ne vom deplasa în
toate localităţile din Bistriţa-
Năsăud şi vom completa în
dialog cu oamenii o fişă a
comunităţii care să reflecte
situaţia lor economică,
socială, culturală, cu lucrurile

bune şi mai puţin bune, cu
realităţile în care trăiesc.
Toate aceste date vor fi
interpretate şi vom elabora un
raport de cercetare pentru
fiecare localitate, în care vom
avea şi soluţiile pentru
problemele identificate”.

Partida Romilor “Pro-Europa” va avea
candidați proprii la alegerile locale din 2020

Gutău și Vețeleanu 
pierd alegerile

Nu sunt eu in masura sa va dau lectii
si va rog sa ma iertati daca am lasat
impresia asta. as putea sa va invat inca
multe. Pentru ca sant ziarist stiu multe
sant trecut prin ciur si darmon Nici nu
vreau sa bravez sau sa ma dau eu miez.
Sunt si eu un rom pacatos care uneori
devine foarte “tigan”.. Ca jurnalist .cred
ca  alegatotorii Îl vor   bat pe Gutau și pe
Veteleanu  mar   are adversari puternici
Academia de vraji și ghicit    fabrica de
Înpachetat fum și  Institutul   de stins
chibrite   fabrica de ace și gamali
Fundatia   de frecat menta  fabrica de
chiloti tanga   Adversari  sai  politici sant
un cocoș jumulit  o gaina beata  și vrio doi
martafoi.

Îi zic că dacă ajungem în 30 de
minute e de bine las  masina me  în
Militari    chem un taxi   sa  mergt  mai
repede  .  la  Anbasada  Americana    Mă
pun ca boul în scaunul din față. Are o
coajă de mașină, din aia de nu vrei să te
lași greu în scaun ca să nu te trezești cu
curul pe stradă.Pornește cam tare, dar
mă gîndesc că o avea pantofi din ăia de
cocostîrc și durează un pic pînă se
obișnuiește. După vreo zece minute
încep să mă gîndesc că ea crede că
destinația e chiar aia finală. Mai zic, așa
cum pot, cu dinții încleștați, și că, în
opinia mea, Ambasada Americana    nu
e Raiul 

Rîde cu entuziasm și ia mîinile de
pe volan. nene  sant buna   Clar, crede

că tocmai i-am spus că e reîncarnarea
lui Sena.

Mă bucur, uitîndu-mă în oglindă, de
faptul că aș putea trece drept blond la cît
de alb sîn    Îmi vine să urlu la ea să țină
mîinile pe colacul ăla, că e singura
noastră speranță    

Sînt convins că evitarea mașinilor
se face nu cu capul, ci cu volanul

Îmi zice, gesticulînd lejer, că
ajungem la timp

Mă gîndesc să-i spun că nu are rost
să mai mergem, că nu cred că m-ar
primi căcat pe mine în  Ambasada  

Dar nu vreau să risc să o fac să rîdă
Decid că, totuși, traficul ăla

nenorocit al lui Firea nu ar fi chiar așa
de rău, mai ales acum.

Ambasada americană și taximetrista
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Vaslui: Peste 400 de familii 
au rămas fără alocaţii de
susţinere din cauza absenţelor
copiilor de la şcoală

Peste 400 de familii au rămas
fără alocaţia de susţinere de la stat
din cauza absenţelor nemotivate
ale copiilor de la cursuri, iar în
cazul a aproximativ 500 de familii
beneficiare de alocaţie de sprijin,
plata a fost diminuată, au informat
reprezentanţii Agenţiei Judeţene de
Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS)
Vaslui. “În luna august a fost
suspendată plata alocaţiilor de
susţinere a familiei pentru un
număr de 427 de familii, suma
aferentă fiind de 88.741 lei.
Alocaţia pentru susţinerea familiei
a fost diminuată de la plată în
proporţie de 20%, respectiv 50%
pentru un număr de 539 de familii
cu suma de 25.716 lei. Numărul
total de absenţe şcolare nemotivate
transmise de Inspectoratul Şcolar
Judeţean către instituţia noastră a
fost de 1.869”, a declarat marţi,
pentru AGERPRES, directorul
executiv al AJPIS Vaslui, Sorin

Prepeliţă.

Pe scurt

In timp ce viceprimarul din Eforie se
lauda cu isprava facuta in presa locala,
aratand ca familiile evacuate se bucura de
conditii mai bune de locuit, alte trei
familii au ramas fara acoperis, ei fiind
nevoiti sa doarma sub cerul liber.

Peste 50 de persoane au fost mutate
fortat, luna trecuta, dintr-o scoala
abandonata unde fusesera mutate tot de
autoritatile locale in toamna anului trecut,
in containere.

Motivul mutarii, sustine viceprimarul
Ion Ovidiu Brailoiu, este ca locuintele
provizorii nu mai indeplineau conditiile

igienico-sanitare necesare unui spatiu de
locuit, dar si din cauza sesizarilor
repetate ale cetatenilor din zona.
Majoritatea persoanelor evacuate nu au
un loc de munca, iar copiii nu
frecventeaza cursurile scolare conform
declaratiilor oferite de domnul
viceprimar unui cotidian local.

Pe de alta parte, Centrul European
pentru Drepturile Romilor (ERRC) atrag
atentia ca numai opt din cele 10 familii au
fost relocate in containerele modulare de
tip locuinta, in timp ce doua familii au
ramas sub cerul liber.

Evacuarea fortata a 10 familii de romi din Eforie a dat
nastere unui nou

Scandal între autoritățile
locale și organizațiile
pentru drepturile omului

Daca iubirea si fericirea
ar fi la fel de certe ca si
moartea, am sta ca o closca
pe cuibar si-am astepta, nu-i
asa, sa ne vina rindul la
huzur si la gindacul de aur.
Doar ca norocul nu e . daca
nai amantă  sau sotie  singur
printre toti imperecheatii si
indragostitii si fericitii, nu
inseamna ca viata va rezerva
si pentru tine o amanta
ascunsă pe raftul de sus al
dulapului, ca pe un borcan de
dulceata.ca universul  si ne
va trimite, fie catre amurgul
vietii, iubirea perfecta, banii

perfecti, copiii perfecti.Poti
sa-ti tocesti plaivazul scriind
acatiste si rugaciuni
caligrafia tragica a unor
visuri    Sunt oameni care au
dat din iad in foc si din rug in
spini.   Dupa cum exista si
exemplare umane carora nu
li se infunda niciodata.
Cheltuim impulsiv si apoi
biziim in fata portofelului
nud, indecent. Iubim cu
obstinatie acelasi gen  de
domnite cucuiete    Bine ca
nu se mai poarta pernele din
fulgi de gaina, care miroseau
a ferma plouata, cind le

imbibam de lacrimi    inima
incinsa de doruri si disperari
majore.   Exista numai urechi
bune, care aud semnalul de
trezire, si urechi proaste, care
nu vor sa stie si sa afle, vor

doar sa traga la nesfirsit de o
idee si de-o dragoste, intr-o
surzenie totala. Apoi
innebunim cind vedem ca
„noua nu ne este dat sa fim
fericiti”.

Eu m-aș cam apuca de renovat… 
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Ministrul spaniel al

Educaţiei, Isabel Celaá a

declarat că Istoria comunităţii

rome va fi predată în şcoli

pentru ca elevii de etnie romă

să nu se mai simtă

marginalizaţi sau excluşi.

“Vom alcătui un

curriculum odată ce noua

Lege a Educaţiei va fi

aprobată, pentru că este

fundamental ca elevii de etnie

romă să se simtă bine-veniţi

în şcoli, aşa cum şi

comunitatea lor este

recunoscută în Spania, astfel

încât să eliminăm orice fel de

stereotip negativ.”, a declarat

ministrul spaniel al Educaţiei,

Isabel Celaá.

Această măsură face parte

din campania “El Pupitre

Gitano” lansată de către

Roma Secretariat Foundation,

ce propune o serie de măsuri

care să combată neglijarea

copiilor de etnie romă în

şcolile spaniole.

Populaţia de etnie romă

numără 700.000 de persoane

în Spania. Un raport al

Consiliului Europei din 2018

estima că mai puţin de

jumătate dintre copiii romi

din Spania termină cele patru

clase elementare şi a cerut

guvernului de la Madrid să ia

măsuri de urgenţă pentru a

remedia această problemă.

Potrivit unui raport al

Roma Secretariat Foundation,

situaţia este însă şi mai gravă:

6 din 10 copii romi

abandonează şcoala.

Istoria comunităţii rome va fi
predată în şcolile din Spania

MEN: Procedura de asigurare a
condiţiilor de egalizare a
şanselor pentru elevii cu
deficienţe specifice de
învăţare care susţin examenele
naţionale în anul 2020

Procedură de asigurare a condiţiilor de

egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe

de vedere/deficienţe de auz/tulburare de

spectru autist/tulburări specifice de învăţare

care susţin examenele naţionale în anul 2020.

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat

procedura prin care este asigurat cadrul

normativ necesar susţinerii examenelor

naţionale (Evaluarea Naţională pentru

absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional

de Bacalaureat – sesiunea 2020) de către elevii

cu deficienţe de vedere/deficienţe de

auz/tulburare de spectru autist/tulburări

specifice de învăţare.

Studenţii şi studenţii doctoranzi vor

beneficia, începând din noul an

universitar, de dreptul de a li se

recunoaşte creditele transferabile

obţinute la alte programe de studii din

cadrul aceleiaşi instituţii de învăţământ

superior.

Până acum, ei beneficiau de

recunoaşterea creditelor transferabile

dobândite în condiţiile legii la alte

instituţii de învăţământ superior

acreditate/autorizate provizoriu din ţară

sau din străinătate. Potrivit unui

comunicat de presă publicat pe site-ul

Ministerului Educaţiei Naţionale,

mobilitatea poate fi pentru toate

formele de învăţământ internă sau

internaţională, respectiv definitivă sau

temporară.

Flexibilizarea mobilităţii academice

a studenţilor, reglementată prin noua

metodologie şi aprobată prin ordin de

ministrul interimar al Educaţiei

Naţionale, Valer-Daniel Breaz, este un

răspuns la solicitările mediului

academic”, precizează sursa citată.

Mobilitatea academică se poate efectua

ca urmare a demersului studen -

tului/studentului doctorand, în baza

existenţei unor acorduri interinstitu -

ţionale, cu acceptul instituţiilor de

învăţământ superior acreditate/auto -

rizate provizoriu, după caz, de

provenienţă, respectiv primitoare.

Facilităţi suplimentare pentru studenţi pe segmentul
de mobilitate academică
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Şcoala Bogdan Petriceicu Haşdeu şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi au fost în
atenţia CNCD după o sesizare a Centrului de
Advocacy şi Drepturile Omului (CADO) din
aprilie 2016 cu privire la faptul că majoritatea
elevilor de etnie romă înscrişi la acea unitate
de învăţămânţ au fost repartizaţi într-un
singur corp de clădire.

„Motivele specifice pentru depunerea
plângerii au fost că în cadrul acestei şcolii
elevii învaţă în 7 corpuri de clădire, însă
majoritatea elevilor de etnie romă au fost
repartizaţi în corpul C, ajungând potrivit
datelor oferite de către şcoală la peste 50% din
numărul total al elevilor din acel corp. Un grup
de părinţi de etnie romă s-au plâns de calitatea
actului educaţional din corpul C, unde
majoritatea copiilor chiar şi după finalizarea
clasei a IVa nu pot citi şi scrie corect şi de

faptul că majoritatea cadrelor didactice sunt
suplinitori sau pensionare reîncadrate. Pentru
acest motiv, părinţii au încercat să
înscrie/transfere copii la alt corp şcolar din
cadrul aceleiaşi unităţii de învăţământ însă au
fost refuzaţi.”, se arată într-un comunicat al
Centrului de Advocacy şi Drepturile Omului
(CADO) din ianuarie 2017.

În urma acestei sesizări, CNCD a
amendat atât şcoala cu 3000 de lei, cât şi
Inspectoratul Şcolar Iaşi cu 5000 de lei.
Potrivit sursei citate, Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării a decis că
separarea pe clase şi aşezarea copiilor romi
într-un singur corp de clădire, atunci când
şcoala are mai multe clădiri, dar şi faptul că
Inspectoratul Şcolar a tolerat acest lucru
reprezintă discriminare şi încălcarea dreptului
la deminitate.

Inspectoratul Şcolar din Iaşi a
fost amendat pentru discriminare

Să vină oameni noi 
care sunt cinstiți în
Parlamentul României  

România are nevoie de un
președinte care să reconcilieze
societatea, care să unească
națiunea, nu să o dezbine. România
are nevoie de un președinte care să
transmită mesaje pozitive, 

Neîncrederea este principalul
aspect al felului în care mai mulţi
cetăţeni se raportează la partidele
politice. Politicienii sunt asociaţi
aproape în exclusivitate cu termeni
negativi. Atunci când sunt rugaţi să
avanseze primul cuvânt care le
vine în minte, când se gândesc la
politica Romaniei  „Din partea mea
aş alege un singur   deputat,
Cristina  Covaci  o femeie  de
onoare și de caracter   care nu
uraste romii   și ajuta familile
sarace   defavorizate  noi romi nu
ne intereseaza partidu din care face
parte doar  omul  Cristina     Nu mai
votam  cu ochii închişi”. De căt pe
Cristina  luptatoare   pentru o  viata
mai buna a cetatenilor valceni.

Ministerul Sănătăţii
lansează, începând de miercuri,
prin direcţiile de sănătate
publică, o campanie care are ca
obiective informarea
profesioniştilor din sănătate
asupra importanţei îngrijirilor
medicale în condiţii de
siguranţă, conştientizarea
medicilor asupra necesităţii
utilizării corecte a tehnologiilor
şi instrumentelor pentru
realizarea unui act medical mai
sigur, cu efecte secundare
reduse, dar şi informarea
pacienţilor şi aparţinătorilor

acestora asupra importanţei
implicării eficiente în îngrijirea
lor în cursul terapiei.

Conform unui comunicat
de presă transmis cu ocazia
Zilei Mondiale pentru
Siguranţa Pacientului, campa -
nia cuprinde recoman dări
pentru pacienţi în vederea
administrării unui tratament
corect al pacientului, precum şi
informaţii esenţiale pentru
profesionişti în vederea
prescrierii unui tratament
corect şi pentru comunicarea
cu aceştia.

În acest context, ministrul
Sănătăţii, Sorina Pintea, a
afirmat că în ultimii doi ani au
fost făcuţi paşi importanţi
pentru creşterea siguranţei
pacientului în unităţile sanitare,
precum protocoale şi ghiduri,

printre cele mai importante
fiind ghidul de gestionare a
sângelui pacientului în
perioada pre-operatorie şi cel
referitor la siguranţa
pacientului în specialitatea
anestezie – terapie intensivă.

Ministerul Sănătăţii: Campanie de informare cu tema ‘Îngrijirile medicale 
în condiţii de siguranţă’
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Scriam, în urmă cu două luni un
articol numit „Arhitecţi de Dumping”, în
care mă plângeam de prestaţia moralo-
economico-profesională a unii arhitecti
din Primaria Rmnicului Stârnind
oarecare reacţii mă gândesc că ce
probleme Il preocupă pe acest domnl
arhitect sef Mihailescu de la primaria
oras Ramnicului

Îmbarcaţi pe traseul– calitate slabă a
proiectelor – spaţiu public distrus, o nu
mică parte a arhitecţilor patriei
contribuie din plin la discreditarea
masivă a breslei, Scriu cu oarecare
iritare, articolul pentru ca arhitectul sef
Mihailescu  refuza rromi si romanii si
sant refuzati categoric de nenumarate ori
si inventeaza  ca mie personal nu imi
place casa   ta   motive puierile sau acte
ce trebuie aduse sa i plinbe pe cetateni
anii in siri pentru a emite acea

autorizatie de constructie pe care noi
avem nevoie de ia dar noi cei din presa
stim in ce ape se scalda si care este
cercul de arhitecti si cum se inpart bani
intre ei pe proiecte.

De ce nu avem încredere în
arhitectul primăriei Râmnicu Vâlcea

Cum e să fii mireasă săracă

Văd cum se distribuie masiv o
fotografia asta și toată lumea râde până
rămâne fără aer. “S-a măritat țiganca”,
“așa se poartă, e cu model”, “jeguri
penale” sunt doar câteva dintre
comentariile lăsate la poza asta.

Dragii si dragile mele, aveți în fața
voastră sărăcia moștenită. Două copile
sărace, din părinți săraci, din bunici săraci
ce vor naște prunci veșnic săraci, așa cum
se întâmplă pe la noi. Români și țigani
deopotrivă. Așa arată sărăcia... Mulți nu
aveți de unde să o cunoașteți pentru că ați
fost crescuți în boluri de cristal, iar acum,
imaginea asta grotească vă amuză, pentru
că nu știți cum e să fii în pielea unui om
sărac. Nu vreți nici măcar să vă imaginați
cum este să nu ai apa caldă la nas, căldură
iarna și mâncare bună la orice oră din zi
sau din noapte. Tot ce este altfel față de
viața voastră roz luați în batjocură, pentru
că e mai simplu decât să ajutați. Iar asta
este atât de trist...

Niciun om nu își dorește să mănânce
cartofi o viață întreagă, sau sa fie afundat
până la genunchi în noroi, chiar în ziua
nunții sale.

Niciun om nu își dorește să adoarmă
flămând, sau să își privească părinții
murind pentru că nu au bani de medic.
Dar voi nu aveți de unde să știți, sau cum
să înțelegeți ce se întâmplă în jurul vostru
dacă priviți prin ochelarii de cal ce vă
arată doar ce viață bună aveți voi!

Casă de piatră, Să ai noroc și fericire!
La fel și toți cei ce te înțeleg! Iar celor ce
te iau în batjocură, le doresc să nu aibă
nici măcar o zi viața și chinul tău, și mai
ales, le doresc să li se lumineze mintea!

Iubeşte-te exact aşa cum eşti şi lasă
dracului la o parte perfecţiunea pentru că
vrei să ştii ceva, femeie? Tu eşti perfectă
în toată splendoarea imperfecţiunilor
tale, iar cine nu e în stare să le iubească,,
să plece şi să-şi găsească perfecţiunea.
Cine-l opreşte? Nu sunt perfectă, dar sunt
mândră de mine!

Toţi acei oameni minunaţi sau egoişti
şi reci pe care i-am iubit, dar pe care n-
am putut să îi opresc atunci când au dorit
să plece, m-au învăţat, pe lângă faptul că
merit mai mult, că merit altceva şi anume
să mai şi primesc iubire, nu doar să ofer,
să mai fiu şi egoistă sau rece, nu doar
naivă şi bună, să mai fiu şi indiferentă, nu
doar cu iubirea prin buzunare , m-au
învăţat că dacă ei nu mă pot iubi aşa cum
sunt, atunci trebuie să o fac eu şi să îmi
fie de ajuns.

Toţi acei oameni care m-au
dezamăgit, m-au îndepărtat foarte mult
de ei, dar m-au apropiat şi mai mult de

mine însămi. Poate chiar am defecte
enervante şi imperfecţiuni peste care nu
se poate trece foarte uşor, dar ştii ce? N-
am spus niciodată că sunt un om uşor de
iubit, ci din contră, sunt al dracului de
greu de iubit pentru că te vei trezi mai
mare certitudine Şi poate că de fapt cu
toţii avem defecte greu de suportat sau
iubit,  Cine e nemulţumit nici măcar nu
mai e binevenit şi e liber să plece, chiar e
invitat, poftit sau chiar obligat să plece
pentru că nu se mai poate aşa! 

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.

Scrisoare către redacția ziarului Vocea Romilor, trimisă de
o româncă trădată în dragoste
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Admiterea la şcolile
militare de subofiţeri
ale Jandarmeriei

La Bistriţa-Năsăud 31 de tineri
s-au înscris până acum pentru
admiterea la şcolile militare de
subofiţeri de jandarmi – cei
interesaţi mai au la dispoziţie doar
6 săptămâni pentru a-şi depune
cererile

Cererile de înscriere se depun
la sediul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud
până la data de 15 noiembrie 2019,
pentru şcolile militare de subofiţeri
la care examenul de admitere va fi
organizat în ianuarie 2020.

Dosarul complet va trebui
depus până la data de 12 decembrie
a.c..

Unităţile de învăţământ care
pregătesc viitorii subofiţeri
jandarmi au scos la concurs un
număr de 360 de locuri la cele
două şcoli de subofiţeri. (Şcoala
Militară de Subofiţeri de Jandarmi
“Petru Rareş” – Fălticeni – 170
locuri Jandarmeria Română – din
care 5 locuri IGAv şi 15 locuri
S.I.E., respectiv Şcoala Militară de
Subofiţeri de Jandarmi “Grigore
Alexandru Ghica” – Drăgăşani –
190 locuri Jandarmeria Română –

din care 5 locuri IGAv.

Flash

În Liban, în anul 1983, s-a născut
cântăreţul rom Bin Bella Al-Hunteer, zis
Bilal. Numele lui este cunoscut mai puţin
la noi, dar în lumea arabă este un apreciat
artist. De altfel, Bilal este chiar numit
Prinţul “Țigan” al arabilor. El cântă
muzică orientală, cu influenţe rome, iar
pasiunea sa pentru acest gen muzical este
datorată cu precădere faptului că artistul
provine dintr-o familie de romi nomazi.
Acesta este şi motivul pentru care Bilal
cântă nu atât în arabă, cât mai ales în
domari, limba părinţilor şi a neamului său.

Înainte de a deveni muzician cunoscut,
Prinţul rom al arabilor de astăzi lustruia pe
stradă pantofii celor bogaţi. Acesta a fost,
în fond, marele său noroc: într-o zi, în timp
ce făcea pantofii unui client, undeva pe o
stradă din Beirut, micul Bilal de atunci a
început… să cânte. Se întâmpla în 1997,
pe când avea doar 14 ani. Michael
Elefteriades, omul politic şi producătorul
muzical greco-libanez l-a auzit atunci
cântând şi a înţeles pe loc că puştiul va

avea mare succes nu în lustruitul
pantofilor, ci… în muzică.

Şi încă ceva: Bilal este singurul artist
care cântă în dialectul domari, despre care
spune că este foarte asemănător cu romani,
limba vorbită de romii din România,
Bulgaria şi fosta Iugoslavie.

Bilal – Prinţul
“Țigan” al arabilor

Peste 800 de reprezentanţi ai etniilor
din România şi artişti din Grecia au
evoluat, timp de trei zile, în cadrul celei de
a VII-a ediţii a Festivalului “Alfabetul
Convieţuirii”, proiect iniţiat de Uniunea
Elenă din România în parteneriat cu
Primăria Municipiului Ploieşti, Consiliul
Judeţean Prahova şi Filarmonica “Paul
Constantinescu” din Ploieşti.

“Şi în acest an festivalul se desfăşoară
la Ploieşti, sub înaltul patronaj al
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale, având ca principal organizator
şi co-iniţiator Uniunea Elenă din România.
(…) Peste 800 de artişti vor evolua pe
scena aflată în partea de sud a bulevardului
Independenţei din Ploieşti, zona

Monumentului Vânătorilor. Cei care vor fi
prezenţi la festival vor gusta şi la propriu şi
la figurat din plăcerea muzicii şi dansurilor
româneşti şi ale minorităţilor naţionale.
Avem foarte mulţi invitaţi din Grecia, îi
aşteptăm cu drag pe toţi cei care doresc să
fie alături de noi într-o sărbătoare a
tradiţiilor şi bucuriei”, a declarat, vineri,
preşedintele Uniunii Elene din România,
Dragoş Zisopol.

Menit să promoveze dialogul
intercultural şi unitatea în diversitate,
festivalul a debutat vineri, la ora 17,00, cu
o defilare a ansamblurilor participante şi
parada costumelor tradiţionale. Ulterior, în
prezenţa autorităţilor şi a invitaţilor, a avut
loc deschiderea oficială a evenimentului.

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.

Peste 800 de artişti la Festivalul interetnic “Alfabetul Convieţuirii”
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Unităţi ale poliţiei şi

jandarmeriei bulgare au fost

desfăşurate miercuri

dimineaţă într-un cartier locuit

majoritar de romi în oraşul

bulgar Gabrovo, după ce sute

de persoane au pornit acţiuni

violente în acest cartier drept

răzbunare pentru o agresiune

care se presupune că a fost

comisă de trei membri ai

minorităţii rome, relatează

agenţiile BTA şi EFE.

Tensiunile au izbucnit

după ce pe reţelele de

socializare a fost distribuită o

înregistrare video în care apar

trei persoane, semnalate ca

fiind de etnie romă, agresând

cu brutalitate un angajat al

unui magazin non-stop pe 7

aprilie. Cei trei suspecţi au

fost reţinuţi pentru 24 de ore

şi apoi puşi în libertate fără să

fie formulate acuzaţii

împotriva lor.

Un protest paşnic a avut

loc în faţa primăriei din oraş,

cerând insistent detenţia

atacatorilor. Tensiunile au

apărut atunci când mai multe

sute de protestatari au

încercat să intre în clădirea

serviciului local de

investigaţii şi o parte dintre ei

au ajuns în cartierul de romi şi

au atacat mai multe case

nelocuite.

După proteste, cei trei

romi au fost arestaţi din nou

pentru 72 de ore şi acuzaţi de

huliganism şi vătămare

corporală. Toţi cei trei au

antecedente penale, a declarat

joi Procuratura din Veliko

Turnovo.

Violenţe împotriva romilor în Bulgaria.
Vicepremierul de la Sofia a convocat o reuniune
extraordinară a organismelor de aplicare a legii

Avocatul Poporului solicită
lămuriri MAI şi MEN

Avocatul Poporului solicită lămuriri

Ministerului Afacerilor Interne şi

Ministerului Educaţiei Naţionale, după

apariţia unor suspiciuni privind modul în

care poliţia cercetează ocuparea locurilor

speciale pentru elevii romi din învăţământul

liceal de stat din judeţul Galaţi, fapt relatat

de către deputatul Partidei Romilor Pro-

Europa, Daniel Vasile şi Asociaţia Partida

Romilor Pro-Europa

Avocatul Poporului solicită lămuriri

Ministerului Afacerilor Interne şi

Ministerului Educaţiei Naţionale, după

apariţia unor suspiciuni privind modul în

care poliţia cercetează ocuparea locurilor

speciale pentru elevii romi din învăţământul

liceal de stat din judeţul Galaţi. Cazul a fost

adus la cunoştinţa Avocatului Poporului de

către domnul deputat Daniel Vasile, care a

primit o petiţie în acest sens de la Asociaţia

Partida Romilor Pro-Europa.

După cum se ştie, de-a lungul

vremii, au activat în context

românesc, o serie de personalităţi ale

vieţii istorice, sociale, ştiinţifice,

culturale şi artistice din rândul

rromilor, ca de pildă: domnitorul

Ştefan Răzvan, cărturarii Ion Budai

Deleanu, Petru Maior, Anton Pann,

dr. Victor Babeş, scriitorul Gheorghe

Lăzurică-Lăzureanu, actorul Ştefan

Bănică, violoniştii Grigoraş Dinicu,

Ion Voicu, ŞtefanRuha, Costache

Constantin, vestiţi lăutari şi

instrumentişti, ca Barbu Lăutaru

(Vasile Barbu), PetreCreţul Solcan,

Cristache Ciolac, George Boulanger

(Vasile Pantazi), Sava Pădureanu,

Angheluş Dinicu,Fănică Luca,

Damian Luca, Florea Cioacă, Toni

Iordache, Fărămiţă Lambru, Ilie

Udilă, Marcel Budală,Ion Onoriu,

Ionel Budişteanu, Ion Drăgoi,

Nicuşor şi Victor Predescu, Nicu

Stănescu, Alexandru Ţitruş,Ion

Albeşteanu, Fraţii Gore ş.a., străluciţi

solişti vocali precum Zavaidoc

(Marin Teodorescu), CristianVasile,

Dona Dumitru Siminică, Florică

Roşioru, Măriuca Matache, Romica

Puceanu, GheorgheLambru ş.a.

Dintre liderii şi militanţii rromilor

din perioada interbelică îi cităm pe

Gheorghe Niculescu, Marin I.

Simion, Naftanailă Lazăr,

Arhimandrit Calinic Popp Şerboianu

ş.a., iar dintre cei care s-au remarcat

în perioada comunistă îi menţionăm

pe Ion Cioabă, cercetătorul sociolog

Gheorghe Nicolae, prof. Petre

Rădiţă, scriitorul Valerică Stănescu,

sociologul şi economistul Vasile

Burtea, profesoara InaRadu, Ion

Mirescu, Mihai Ilie, sociologul şi

economistul Vasile Burtea, Aurel

Buceanu – ultimii fiind arestaţi cu

prilejul demonstraţiei de la Braşov

din 15 nov. 1987, iar Buceanu

strămutat cu domiciliul forţat în

Ialomiţa).

Personalităţi rome din spaţiul geografic românesc
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Peste 100 de copii vor
fi sprijiniţi pentru a
avea acces la educaţie

Peste 100 de copii vor fi

sprijiniţi pentru a avea acces la

educaţie printr-un parteneriat al

Hope and Homes for Children

(HHC) şi o companie.

Potrivit unui comunicat al

HHC, Pepco România susţine

programul de prevenire a separării

copilului de familie desfăşurat de

Fundaţie în judeţele Maramureş,

Bistriţa, Botoşani, Suceava, Iaşi,

Neamţ, Sibiu, Bihor, Hunedoara şi

în Bucureşti, Sectoarele 3 şi 4, cu

o componentă de educaţie.

“Parteneriatul se va desfăşura

până la finalul anului 2019 şi are o

valoare de 60.000 euro. Fondurile

acoperă cheltuielile necesare

pentru ca 110 copii din programul

de prevenire a separării copilului

de familie derulat de Fundaţie să

aibă acces la educaţie, să nu

abandoneze şcoala şi să poată să

îşi continue studiile. Datorită

fondurilor direcţionate către

această componentă din

programele Fundaţiei, cei 110

copii vor fi ajutaţi să aibă acces la

şcolile pe care le frecventează – li

se vor plăti cheltuielile de

transport, cele legate de cazare şi

taxe de şcolarizare acolo unde este

cazul, li se vor achiziţiona

rechizite, computere, manuale şi

alte materiale necesare studiului,

precum şi îmbrăcăminte,

încălţăminte şi produse de igienă

personală”, se precizează în

comunicat.

Flash

Ionel Budişteanu, după numele său real

Naie Ion Voicu, a fost violonist şi mare

dirijor de muzică populară românească şi

romă. Drept recunoaştere pentru

contribuţiile sale muzicale, Statul Român

i-a conferit titlul de „Artist al Poporului”.

Ionel Budişteanu este născut pe 16

octombrie , 1919, la Bucureşti, şi provine

dintr-o foarte cunoscută familie de lăutari,

din neamul Voicu, originari din satul rrom

Budeşti, astăzi un orăşel din judeţul

Călăraşi, aflat la 30 km. de Bucureşti, spre

partea sudică a României. Din această

„dinastie de lăutari” a neamului Voicu vine

şi renumitul violonist, Ion Voicu, care a

fost văr cu Ionel Budişteanu.

Budişteanu a fost Vasile Voicu -

Budişteanu, un maestru al ţambalului, care

a cântat în orchestra condusă de dirijorul

Grigoraş Dinicu la Expoziţiile Universale

de la Paris (aprilie -1 nov. 1937) şi de la

New York (1939), după cum aflăm din

cartea Lâutarii de ieri şi de azi, scrisă de

Viorel Cosma şi apărută în anul 1996.

Ionel Budişteanu şi-a făcut studiile

muzicale la Academia de Muzică şi de

Artă Dramatică din Bucureşti cu

profesorul Vasile Filip şi, mai departe,

realizând alte studii la Conservatorul

particular „Pro-Arte”, cu profesorul Alex

Theodorescu. în acelaşi timp, el era

violonist în orchestra condusă de Victor

Predescu, care realiza concerte la Radio

Bucureşti.

Ionel Budișteanu –
instrumentist şi
dirijor

Peste 1.000 de femei din sate aflate în

judeţe din vestul ţării vor beneficia de

testări gratuite pentru depistarea

cancerului mamar, în cadrul unei

campanii ce se va desfăşura timp de două

luni cu ajutorul unor medici şi studenţi.

Testările gratuite vor fi oferite în

cadrul Caravanei “Nu am făcut destul”,

care va fi prezentă în judeţele Timiş,

Hunedoara, Arad, Satu Mare şi Bihor.

“Caravana strânge, pentru al şaselea

an la rând, medici şi studenţi la Medicină

care vor oferi consultaţii şi informaţii în

14 sate. Pe lângă testările pentru cancerul

de sân (examinare clinică, ecografie

mamară, mamografie), medicii şi

studenţii voluntari fac analize pentru

inimă (tensiune, puls, EKG), controale

ale aluniţelor suspecte, spirometrii pentru

a verifica funcţia plămânilor, asigură

calcularea indicelui de masă corporală

(pentru gradul de obezitate) şi fac teste

pentru diabet (măsurarea glicemiei)”, se

arată într-un comunicat al organizatorilor

campaniei.

Peste 1.000 de femei din vestul ţării vor fi testate gratuit pentru
depistarea cancerului mamar
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Ion Iliescu, ca multi alti cetateni,
isi reneaga originile

Intr-un interviu in care vorbeste
despre problemele de perceptie cu care se
confrunta etnia rroma in Romania, dar si
in strainatate, Madalin Voicu arunca
bomba: “Daca la Ion Iliescu se duce
cineva sa-l intrebe ce este, tigan sau
roman, el declina faptul ca are si origini
tiganesti si o sa spuna ca e roman.
Cetateni romani suntem cu totii, dar
originea e altceva”. Deputatul PSD
sustine ca asa cum Ion Iliescu nu-si
recunoaste originile, sunt multi rromi
care fac la fel si se declara romani pentru
a nu fi tinta “discriminarii civile” din

partea majoritarilor.

Pe scurt
Klaus Iohannis – PNL, Viorica

Dăncilă – PSD, Dan Barna – Alianța
USR-PLUS, Mircea Diaconu –
Alianța UN OM, Theodor Paleologu
– PMP, Viorel Cataramă – Dreapta
Liberală, Kelemen Hunor – UDMR,
Ramona Bruynseels – Partidul
Puterii Umaniste (social-liberal),
Cătălin Ivan – Alternativa pentru
Demnitatea Națională, Bogdan
Stanoevici – candidat independent,
John-Ion Banu – Partidul Națiunea
Română, Sebastian-Constantin
Popescu – Partidul Noua Românie,
Alexandru Cumpănașu – candidat
independent, Ninel Peia – Partidul
Neamului Românesc

Noi, platforma Aresel, cea mai
mare rețea  proactivă a romilor, cu
peste 60.000 de susținători, solicităm
tuturor candidaților la alegerile
prezidențiale să își asume public o
serie de măsuri pentru dezvoltarea
comunităților de romi și evitarea
discriminării rasiale.

Vă solicităm:

Să sancționați public rasismul și

discriminarea romilor, atât în
România cât și la nivel internațional.  

Să creați criterii de integritate
referitoare la discriminarea romilor
și să respingeți numirea în funcții de
demnitate publică a unor persoane
care au avut manifestări publice
antirome. 

Să creați un grup de lucru sub
egida Președinției pentru găsirea unor
soluții în problematica lipsei actelor
de identitate și de stare civilă ale unei
părți semnificative din populația
României. Lipsa actului de identitate
are efecte dramatice în accesul la
toate libertățile și drepturile sociale,
economice și politice asociate
cetățeniei.

Pentru a marca 78 de ani
de la începerea deportării
evreilor din România în
Transnistria şi 75 de ani de la
deportarea evreilor din
Ardealul de Nord la
Auschwitz, Institutul
Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România
„Elie Wiesel” organizează în
Bucureşti o ceremonie de
depunere de coroane şi mai
multe activităţi culturale şi
educaţionale.

Ceremonia de depunere
de coroane va avea loc pe 10
octombrie, de la ora 10.00, la
Memorialul Victimelor
Holocaustului, unde vor
participa reprezentanţi ai

Preşedinţiei, Camerei
Deputaţilor, Guvernului, ai
Corpului Diplomatic, ai
comunităţii evreieşti şi ai
societăţii civile.

În perioada 11-12
octombrie, Institutul „Elie
Wiesel” va organiza
colocviul internaţional
„Memo rializarea în contem -
poraneitate a Holocaustului
în Europa Centrală şi de Est”.
Conferinţa interdisciplinară
reuneşte experţi din cinci ţări
care vor discuta despre forme
contemporane de memo -
rializare a Holocaustului,
urmărind aprofundarea
subiec tului privind meca -
nisme ale memoriei.

Manifestări dedicate Zilei Naţionale
de Comemorare a Victimelor
Holocaustului, la Bucureşti

Manifestul romilor pentru România
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Ansamblului Mitropolitan din Iași a

găzduit un eveniment special dedicat

comunității rome. Sectorul de Misiune al

Arhiepiscopiei Iașilor, prin Departamentul

Minorități, a organizat o conferință ce l-a

avut ca invitat pe drd. Lăcătuș Crăciun

Ioan, președintele Asociației „Sfântul

Moise Arapul” a Arhiepiscopiei Clujului,

Vadului și Feleacului.Conferința a fost o

provocare în cadrul instituţional faţă de un

domeniu de misiune și pastorație delicat,

sensibil, precum cel al Pastorației Bisericii

Ortodoxe printre romii din România.

Această primă conferinţă reprezintă şi

pionieratul unei înfrăţiri în scopul

dinamizării instrumentelor de misiune

printre etnicii romi din România, care va fi

consfinţită printr-un parteneriat între

entităţile responsabile cu misiunea şi

pastoraţia romilor din cele două centre

eparhiale, Iaşi şi Cluj, cu binecuvântarea

celor doi ierarhi, (Departamenul de

Minorităţi  Arhiepiscopia Iaşilor şi

Asociaţia Ortodoxă Social-Misionar-

Culturală pentru Romi „Sfântul Moise

Arapul”, din cadrul Arhiepiscopiei

Clujului)”, a declarat domnul Lăcătuș

Crăciun Ioan în cadrul conferinței.

Conferință la Iași: „Hristos în
viața comunităților de romi
de pe cuprinsul țării noastre”

Tot mai multi tigani
romani ajung in SUA cu
ajutorul mafiei
mexicane. Se plang in
presa americana ca
„suntem PERSECUTATI
in Romania”

Prestigioasa revista americana

Bloomberg publica un amplu

articol despre tiganii romani care

aleg sa emigreze ilegal in Statele

Unite. Jurnalistii sustin ca Europa

devine tot mai ostila fata de tigani.

Jurnalistii americani prezinta

povestea unui tigan de 52 de ani,

Viorel Romanescu, care a ajuns in

California prin intermediul mafiei

mexicane.Atunci cand Viorel

Romanescu si-a parasit anul

trecut satul sau din Romania,

acesta nu a ales sa urmeze drumul

cunoscut spre o viata mai buna in

Vestul Europei, in schimb si-a

vandut porcul si calul pentru un

bilet dus spre Mexic. Apoi, Viorel

si-a luat inima in dinti si a trecut

ilegal frontiera mexicana de la

Tijuana, iar inconjurat de

granicerii americani a depus o

cerere de azil in Statele Unite.

”Am decis sa plec pentru ca

aveam probleme sa

supravietuiesc. Nu am putut sa

suport modul in care eram tratati,

fara niciun respect”, spune

cetateanul roman de etnie roma,

care a decis la cei 52 de ani ai sai

sa inceapa o noua viata in

Riverside, California.In ultimele

noua luni, aproximativ 1.800 de

cetateni romani au fost retinuti la

frontiera sudica a Statelor Unite,

prin comparatie cu cei 400 de

romani descoperiti anul trecut de

granicerii americani la frontiera

mexicana.

Sociologul francez Jean-Pierre

Liegeois, unul dintre cei mai cunoscuţi

cercetători ai etniei, susţine că termenul

„rom“ nu a fost inventat după 1989, cum

ar crede mulţi, ci exista de cel puţin 200

de ani, fiind un cuvânt vechi al limbii

rromani, folosit pentru desemnarea

apartenenţei etnice. Şi în ţara noastră, în

secolul XIX, au existat studii care

înregistrau pentru spaţiul românesc

etnonimul „rom” folosit de ţigani. Mihail

Kogălniceanu pomenea chiar în 1837, an

în care a început demersurile pentru

procesul de dezrobire a ţiganilor, despre

acest termen, iar profesorul Barbu

Constantinescu, cel care a depus şi o

activitate de culegător de folclor ţigănesc,

documenta la 1878 existenţa cuvântului

rom: „Rom-ţiganul. Romnie-ţigancă.

Ţiganii către dânşii se numesc rom, iar pe

români îi numesc gagio”. Se spune că în

România termenul de rom a intrat cu

adevărat în uz în anul 1933, când s-a

înfiinţat  „Uniunea Generală a Romilor

din România”, condusă de G.A. Lăzurică.

Cum s-a ajuns de la ţigani la romi: „Ţiganii către dânşii se
numesc romi, iar pe români îi numesc gagio“
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In Ungaria a avut loc un

mars impotriva rromilor,

organizat de circa 1.000 de

neo-nazisti care au strigat

“Veti muri aici”, atunci cand

s-au oprit in fata caselor

despre care credeau ca sunt

locuite de rromi, aruncand cu

sticle cu apa si cu pietre,

pentru a-si sustine punctul de

vedere.

Pe 5 august, satul

Devecser, din vestul tarii, cu

putin mai mult de 5.000 de

locuitori, a fost invadat de

neo-nazisti, relateaza The

Economist.

Liderii grupurilor care au

marsaluit il includ pe Gabor

Ferenczi, membru al Jobbik,

un partid de extrema dreapta

care a castigat 16 la suta dintre

voturile exprimate la .

Partidul, care nu este totusi

strain de asemenea

manifestatii, s-a delimitat

anterior de anumite grupuri

neo-naziste.

De data aceasta, insa,

Zsolt Tyirityan, un conducator

al Armatei Proscrisilor, a stat

in fata bisericii din sat,

manifestand pentru razboi

rasial si pentru nevoia de “a

extermina rromii din viata

publica”.

Primarul localitatii,

membru al partidului de

guvernamant Fidesz, a spus ca

nu a putut impiedica adunarea,

despre care a crezut initial ca

este un mars pasnic. El a spus

ca cei 200 de politisti locali nu

erau antrenati sau echipati

pentru a face fata multimii

fioroase de neo-nazisti.

Miting anti-rromi în Ungaria:
“Veți muri aici!”

Mii de rromi din Ungaria stau
la coada la apa dupa ce s-au
oprit fantanile publice

Mii de rromi din orasul maghiar Ozd

cauta surse de apa dupa ce primarul a

inchis fantanile publice. Masura, luata in

timp ce valul de caldura a adus si-n

Ungaria temperaturi de 40 grade Celsius,

e pe cale sa incinga spiritele.

Guvernul ungar a ordonat primariei

din Ozd sa redeschida fantanile pentru ca

populatia rroma saraca care traieste la

periferia orasului Ozd a inceput sa

protesteze, relateaza New York Times.

Localnicii spun ca oprirea alimentarii cu

apa a venit fara niciun avertisment. “Ii

multumim foarte mult primarului. Data

viitoare ar putea sa ne taie si aerul” a

declarat Gyorgy Kiss, un localnic care are

cinci copii.

Sărbătoare mare în campusul de

romi la aflarea veştii că Matteo Salvini

nu mai face parte din actualul guvern

şi că nu va mai putea veni cu

buldozerele peste ei. Dacă nu mai e

Salvini, mă îmbăt, a spus unul dintre

ei.

Matteo Salvini nu mai este

ministru de Interne din 5 septembrie.

Cum au primit ştirea romii din

Milano? Pentru a afla, ziariştii de la

Libero au mers în campusul de romi

de la periferia de Nord a oraşului.

Printre gunoaie şi clădiri dărăpănate,

au pătruns în interior unde au cules

unele mărturii de le cei care locuiau

acolo.

”Eu nu mă pricep la politică şi n-o

urmăresc, dar dacă Salvini vrea să vină

aici cu buldozerele, să vină şi să radă

tot, noi îl aşteptăm”. Dar după ce a

aflat despre ieşirea din scenă a

”Căpitanului”, starea de spirit a

bătrânei locuitoare a campusului s-a

schimbat miraculos: ”Chiar nu mai e

ministru? Atunci trebuie să

sărbătoresc, mă îmbăt criţă…ăla voia

să ne extermine”.

Jurnaliştii de la Libero au luat pulsul taberelor
de romi din Milano. Cum au reacţionat la
aflarea veştii că Salvini nu mai este la putere
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Nelson Mondialu a luat

concurentii Puterea Dragostei la rand

si a spus ce crede el despre fiecare! Nu

o sa-ti vina sa crezi ce spune despre

Bianca si Livian

Nelson Mondialu, tatal lui Livian

de la Puterea dragostei, s-a gandit ca

ar fi momentul sa isi spuna parerea

despre fiecare dintre concurentii din

casa dragostei, fete si baieti.

Meniul lui Nelson Mondialu:

concurentii Puterea Dragostei pe

paine!

Hotarat si fara prea multe emotii,

tatal lui Livian si-a spus parerea

despre fiecare fata si fiecare baiat din

casa dragostei, pe rand”.

Meniul lui Nelson
Mondialu: concurentii
Puterea Dragostei pe
paine! Ce a putut sa
spuna tatal lui Livian
despre fiecare fata si
fiecare baiat din casa
dragostei

Trei barbati din Ungaria

au fost condamnati la

inchisoare pe viata, marti,

de justitia ungara, iar al

patrulea a primit 13 ani de

detentie, dupa ce au fost

gasiti vinovati de mai multe

crime rasiale.

Cei patru barbati sunt

vinovati de uciderea a sase

persoane de etnie rroma,

printre care si un copil in

varsta de cinci ani, intr-o

serie de atacuri rasiale 

Sapte neonazisti rusi

condamnati pentru crime

rasiale

Astfel, un tribunal din

Budapesta i-a condamnat la

inchisoare pe viata pe

Arpad Kiss, Istvan Kiss si

Zsolt Peto, in timp ce Istvan

Csontos, care a fost soferul

complicilor sai, are de

executat o pedeapsa de 13

ani de inchisoare. Sentinta

nu este definitiva, asa ca

judecatorii se asteapta ca

barbatii, cu varste cuprinse

intre 28 si 42 de ani, sa

atace decizia cu apel.

Pe parcursul anului de

violente, sase persoane au

fost ucise si cinci grav

ranite, toate de etnie rroma,

o cumunitate care

reprezinta pana la 8% din

populatia Ungariei, care

este de 10 milioane de

locuitori.

Inchisoare pe viata pentru crime rasiale: Au vrut sa extermine rromi, ucigand un copil

La ghicitoare, iscodind viitorul

Ghicitul in carti normale nu este numai
o practica dedicata celor versati in
divinatie sau cu un talent aparte. Chit ca
nu ai mai incercat niciodata sa iti ghicesti
viitorul, o poti face chiar incepand de azi,
fara “echipament” special. Cartile de joc
obisnuite, desi nu fac predictii atat de
precise ca cele de tarot, iti pot da indicii
despre ce iti rezerva viitorul. Nu trebuie
decat sa ai un pachet la indemana si,
desigur, sa crezi in tine, pentru ca daca iei
in ras practica ghicitului, nu te va ajuta
niciodata.

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.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Subiectul daunelor pe care statul
român ar trebui sau nu să le plătească
comunității rome a fost dezbătut în cadrul
Forumului Național al Dezbaterilor
Academice 2019. Am mers la această
dezbatere curioasă să văd cum
argumentează niște elevi de liceu atât
„pro”, cât și „contra” pe o temă delicată
pentru societatea românească.

De exemplu, într-unul din debate-uri
au dezbătut următorul subiect: „Statul

român ar trebui (sau nu) să plătească daune
financiare comunității rome pentru
nedreptățile istorice comise împotriva
acesteia?”

În cadrul concursului, această temă se
numește moțiune. Chief Adjudicators,
adică cei care propun și arbitrează
moțiunile și au rolul de a se asigura că
temele sunt echilibrate și nepărtinitoare, au
explicat care este importanța acestor teme
pentru societatea noastră.

Ce răspund niște liceeni
documentați la întrebarea:
„Ar trebui România să
plătească daune romilor
pentru nedreptățile istoriei?

Un voluntar care se ocupă de copiii
de etnie romă din Baia Mare spune că
a primit telefoane de la instituţia de
învăţământ unde trebuie să înveţe 12

elevi, prin care i s-a cerut ca micuţii să
fie duşi la şcoală abia marţi, 10
septembrie, sau miercuri. Motivul ar fi
fost evitarea unei revolte a celorlalţi
părinţi când o să îi vadă.

Pirita clasa pregătitoare, prin care
sunt rugată frumos să nu aducem copiii
de luni, ci doar de marţi-miercuri, să
nu se revolte părinţii celorlalţi copii
când o să-i vadă, pe ei şi pe părinţii lor,
chiar din prima zi. Despre
discriminarea instituţională cu care am
de-a face de trei ani încoace voi scrie
pe larg oriunde pot publica onorabil, că
acum sunt prea dărâmată să povestesc
cu amănunte”, a scris Claudia Costea
pe pagina ei personală de Facebook.

Mesaje primite de un voluntar care îngrijeşte copii
romi săraci: „Am fost rugaţi să nu-i aducem de luni la
şcoală, să nu se revolte părinţii celorlalţi elevi“

Zodia Pumnal(Berbec)
Zodia Berbec o să aibă norișori

deasupra sectorului relațiilor. Se anunță
vremuri grele în cuplu. Trebuie să ai cât
mai multă răbdare și să te gândești serios
unde ai greșit. Pe plan profesional pare să-
ți meargă mai bine.

Zodia Coroana(Taur)
Taurii vor avea o luna bună în linii

mari, însă vor avea de luat câteva decizii
importante pentru sufletul lor. Sănătatea
va fi o problemă destul de delicată pentru
acești nativi.

Zodia Sfeșnic(Gemeni)
Luna va fi destul de ambiguă din toate

punctele de vedere. Își va da seama că în
viața nu e pentru cine se pregătește, ci
pentru cine se nimerește. Planurile pot fi
făcute în zadar.

Zodia Roata(Rac)
Oamenii născuti sub acest semn au

determinarea de a face cât mai mulți bani
și de a adună cât mai multă avere și de cele
mai multe ori reușesc. Își doresc să
muncească doar pentru ei înșiși și pot fi
foarte încăpățânați și orgolioși. 

Zodia Steaua(Leu)
Ce ai zice să iei o pauză? pari puțin

prea solicitat de toate problemele apărrute
în ultima perioadă. Stările proaste apar de
nicăieri din cauza oboselii. Un weekend la
munte ți-ar prinde bine.

Zodia Clopotul(Fecioara)
La locul de muncă se ivesc tot mai

multe proiecte noi, responsabilități,
cerinșe, înșă salariul nu se schimbă. Asta
va fi problema pe care mintea ta o să o
cântărească luna viitoare. S-ar putea să-ți
schimbi locul de muncă.

Zodia Moneda(Balanță)
Balanța va suferi destul de mult în

luna octombrie. Cu dragostea nu va sta
bine deloc, ba chiar e posibil să sufere o
despărțire neașteptată.

Zodia Cuțitul(Scorpion)
Este o lună plină de schimbări pentru

zodia Scorpion. Familia o să vă susțină în
tot ce aveți de gând să modificați. Apare
posibilitatea unui job într-o altă țară iar
acest lucru vă face cu ochiul.

Zodia Toporul(Săgetător)
În luna octombrie norocul este de

partea acestei zodii. Indiferent de situașie
și împrejurări o să apară mereu o variantă
ajutătoare. Săgetătorul o să aibă o lună în
care muncește puțin și câștigă mult.

Zodia Potcoava(Capricorn)
Zodia Capricorn poate juca orice joc

de noroc. Astrele s-au așezat în așa fel
încât să-i aducă venituri din locuri
neașteptate. Cu toate acestea, nu exagera!

Zodia Cupă(Vărsător)
O lună dificilă va fi și pentru Vărsător

în luna august. Are de făcut alegeri
cruciale și dacă dă greș, lucrurile se vor
repara greu. Această situație poate să apară
la locul de muncă, dar și în viața de cuplu.

Zodia Capelă(Pești)
Pentru nativii zodiei Pești lucrurile nu

stau tocmai roz din punct de vedere
amoros. Trebuie să fie foarte atenţi mai
ales spre sfârșitul lunii. Apar semnele unei
infidelități.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Trei bărbaţi de etnie romă care
locuiesc pe Pirită, una dintre pungile de
sărăcie ale municipiului Baia Mare, s-au
plimbat beţi cu o maşină prin cartierul
Meda din Baia Mare. Poliţiştii i-au
întocmit dosar penal şoferului care avea
o alcoolemie de 1.75 mg/l alcool pur în
aerul expirat.

Cei trei au fost opriţi în trafic în seara
zilei de 3 octombrie de poliţiştii de la
Biroul Rutier, aceştia fiind sesizaţi de cei
de la Poliţia Locală. Ajunşi la faţa
locului, oamenii legii au constatat că la
volanul maşinii se afla un tânăr în vârstă
de 27 de ani.    „Concentraţia indicată de
aparatul etilotest a fost de 1.75 mg/l

alcool pur în aerul expirat, motiv pentru
care tânărul a fost condus la Spitalul
Judeţean de Urgenţă <> Baia Mare, unde
i s-au recoltat probe biologice în vederea
stabilirii îmbibaţiei alcoolice în sânge.
Totodată, poliţiştii au constatat că tânărul
nu deţine permis de conducere pentru
nicio categorie de vehicule”, a declarat
Florina Meteş, purtătorul de cuvânt al
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Maramureş.   Potrivit datelor obţinute de
poliţişti, şoferul şi-a plimbat cei doi
prieteni şi pe bulevardul Decebal din
Baia Mare, unde a efectuat manevra de
întoarcere şi a lovit o uşă de la un garaj,
pe care a distrus-o. 

Beţi şi fără permis,
trei romi au ieşit cu
maşina pe străzile
din Baia Mare

Unul dintre principalele
argumente contra
corectitudinii politice este că
aceasta exagerează și,
tocmai de aceea, oferă
argumente rasismului. ”În
momentul de față, sunteți
ofițeri de recrutare ai dreptei,
prin faptul că enervați și
supărați, în loc să luptați sau
să convingeți lumea”, s-a
adresat scriitorul și actorul
britanic Stephen Fry unor

apărători ai drepturilor
minorităților. La rândul lor,
aceștia au răspuns că lupta
pentru drepturi are la bază
realitatea suferinței unor
oameni lipsiți de apărare
atunci când ”tu ajungi să nu
mă tratezi pe mine ca pe un
individ”.  Și în România
această discuție publică
despre minorități a crescut în
ultimii ani, cu argumente pro
și contra.

Poliţistul și primarul zic că suntem jegoși. Dar suntem
amărâţi, nu jegoși”. Cazul elevei coborâte din autobuz:
discriminare sau corectitudine politică?

Tocana din organe de porc cu
mamaliguta

Ingrediente:
1 kg organe de porc (ficat, plamani,

inima, rinichi)
400 g limba de porc
250 g ceafa de porc
250 g muschiulet de porc
1 kg ceapa
500 g ardei capia
300 g malai,
250 ml ulei
2-3 foi de dafin
cimbru
400 g bulion Sultan
200 g orez cu bob mare
marar
patrunjel
Mod de preparare:
Se pun la fiert in apa cu sare, foi de dafin

boabe de piper si crengute de cimbru,
organele de porc si limba. Ceafa si
muschiuletul se taie in cuburi mici si se
prajesc in ulei. Se toaca ceapa tot marunt si
se adauga peste carnea prajita. Se amesteca
bine si se lasa sa se patrunda. Cand organelle
sunt fierte, se scurg si se toaca in cuburi cat
de mici, apoi se adauga in vasul cu carne si
ceapa. Se completeaza cu zeama in care au
fiert, cat sa fie acoperite si se lasa sa fiarba

pana cand toate sunt patrunse bine.

Sã halim bine
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După cazul pedofilului elvețian care
abuza copii ai străzii în București, o
istorie la fel de tulburătoare e cea a lui
Wendt Mayco Norbert, cetățean german
în vârstă de 55 de ani, care închiria un
băiat de 11 ani, de etnie romă, direct de
la „părinții lui adoptivi” din Șimleu
Silvaniei, relevă 

Fără sursă de venit, Rămona și
Augustin R. îl „luaseră de suflet” pe
fratele vitreg al femeii, copilul
reprezentând pentru ei un mijloc de a
face bani din cerșetorie. Mai târziu, cei

care îl aveau în grijă nu au avut nicio
problemă cu faptul că banii începuseră
să vină și din exploatarea sexuală a
minorului, cultivând relația cu pedofilul
german și chemându-l acasă pentru a
profita de „binefacerile” lui. Din
foloasele obținute, părinții adoptivi și-au
cumpărat patru porci și un televizor,
reușind să clădească și un coteț de lemn
cu fundație de beton, situație care a
stârnit invidia și revolta comunității de
romi. Nemaisuportând nedreptatea,
aceștia s-au plâns autorităților.

Pedofili străini în România. Neamțul
care închiria un băiat de 11 ani direct de
la părinții adoptivi, dându-le bani cât
pentru 4 porci și un coteț cu fundație

Au fost ţintite caravanele
şi dubele albe folosite de
comunităţile rome, mai mulţi

indivizi fiind atacaţi”, a
afirmat o sursă. „Atacurile
au fost motivate de zvonurile

online conform cărora romii
răpesc copiii din oraş”, a
adăugat sursa. Mai multe
postări cu astfel de
informaţii au apărut pe reţele
sociale precum Facebook
sau Snapchat. Drept urmare,
purtătorul de cuvânt al
poliţiei din Seine-Saint-
Denis a făcut apel la oameni
„să aibă grijă pentru că
începe o psihoză”.

Într-un comunicat, poliţia
a informat: „Zvonurile
conform cărora o dubă albă
este folosită pentru a răpi
copii nu au nicio bază”. „Nu

a fost dovedită nicio răpire.
Nu distribuiţi această
informaţie falsă, nu incitaţi
la violenţă”, se arată în
comunicat. Ofiţerii au
confirmat că 20 de persoane
au fost reţinute momentan în
legătură cu violenţele asupra
romilor iar trei persoane au
fost puse sub acuzare pentru
infracţiuni violente. Zvonul
privind duba albă a fost
numit un mit urban sau „ştire
falsă”, însă reflectă
prejudecata faţă de
comunităţile de romi din
Franţa.

Te trais but! – La muți ani!
Patradi bahtale! – Paște Fericit!
Dobroituca – Bunã ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te

sufar
Cyumydaptu ando muy te

dilearaptu pho tan – te pup direct în
bot sã te zãpãcesc de tot

Ciplecealma tuta – nu pot sã te
sufãr

Mai bes hatan – Stai puțin (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 sã

ne plimbãm
Camis te jas manta? – Vrei sã

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

afarã
Na mai des duma acate k dikel

so penau – Nu mai vorbi aici ca ne
aude ce vorbim

Tehala la ce ora intalnisaosame?
– Mâine la cât ne întâlnim?

Haida care – Hai acasã
Sar busos? – Cum te cheamã?
Chechibars satu? – Câți 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?
Magma an pace – Lasã-mã în

pace

Dicþionar româno-rrom

Ţiganii din Bulgaria şi România, atacaţi la Paris din cauza dubei
albe care răpeşte copii
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A început marea momire a
țiganilor din județ? Gulyaș,
alcool și promisiuni pentru
voturi

Țiganii din județul Satu Mare
există doar în statistici, nici măcar în
sondaje. Din nefericire, votul unora
se pare că depinde de cine le dă câte
un gulyaș, o bere sau un sac plin de
promisiuni. Mai ales când se apropie
campania electorală. Cert este că
unii lideri ai rromilor din Tășnad fac
apel la unitate și la a nu se mai lăsa
manipulați în perspectiva alegerilor
europarlamentare.  Din păcate,
marginalizați mereu de-a lungul
istoriei, sunt slab educați și sunt
săraci. Iar în ochii politicienilor,
totul este sinonim cu un vot sigur și

mai ales ieftin.

Flash

“Biserica Ortodoxă este singura instituţie
care, până acum, nu a acceptat nici măcar să-
şi ceară scuze pentru cei 500 de ani de
sclavie a romilor din motivele dumnealor.
Nu ştiu care sunt motivele, dar nouă, ca
activişti romi, ni se pare nedrept faptul că o
instituţie care valorizează iubirea faţă de
aproape, aceste sentimente şi credinţa în
Dumnezeu, a deţinut sclavi şi nu are puterea
acum - deşi există nenumărate dovezi
istorice - să zică ‘Ne cerem scuze! Ne pare
rău!’”, a declarat Necula pentru 

El a precizat că, deşi s-au făcut
nenumărate demersuri şi “s-a vorbit cu
Patriarhia de mai multe ori”, răspunsurile ar
fi “hilare, de tipul că, de fapt, ei i-ar fi protejat
pe romi prin sclavie sau altfel de invenţii care
ţin de cancan şi nu de adevărul istoric”.

Ciprian Necula a participat miercuri
la o slujbă de pomenire, organizată de
platforma civică #aresel, în memoria
sclavilor romi care au ajutat la ridicarea
Bisericii Zlătari, la care au participat
circa 20 de tineri activişti romi.

BOR este singura instituţie
care nu a acceptat să-şi
ceară scuze pentru cei 500
de ani de sclavie a romilor
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Când avea 11 ani, Gabriel* a fost
dat, “copil de suflet”, surorii lui vitrege.
În satul unde crescuse, el mergea la
școală și avea prieteni printre colegi. Dar
după ce tatăl lui a murit, mama l-a luat
deoparte într-o zi și i-a spus că nu mai
are cu ce-l ține, așa că trebuie să plece la
Șimleu Silvaniei. La Rămona R., care
era sora lui Gabriel doar după tată.
Măritată de nouă ani, femeia nu putea

face copii, așa că l-a luat pe băiat să-l
crească, ca și cum ar fi fost al ei.
Rămona și soțul ei, Augustin, locuiau în
cartierul de romi de la marginea
orașului. Nu l-au mai înscris pe Gabriel
la școală, i-au zis că patru clase îi ajung,
și l-au trimis să cerșească prin oraș.
Când s-a întâlnit pentru prima oară cu
pedofilul german, băiatul stătea cu mâna
întinsă, la intrarea într-un supermarket.

“Părinții” încasau procent din plata
pedofilului.

Au „închiriat” copilul de 11 ani unui pedofil, ca să-și cumpere patru porci! Iar
justiţia română le dă abuzatorilor de copii, români și
străini, pedepse fără executare!
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Pe data de 5 octombrie 2019, a avut loc
întâlnirea de lucru a sucursalelor APRPE Sud-
Vest Oltenia, sub coordonarea Iulian
Paraschiv, alaturi de domnii presedinti ai
sucursalelor Dolj -Tiberiade Romeo Tiberiade,
Gorj – Nelu Pavel, Olt- Sandu Curt, Mehedinti
– Ionescu Daniel, Valcea – Calin Diamant
Calin Diamant Alexandru, dna. Cristea Radu
Ana Maria Anne Anne – Inspector scolar
pentru minoritati in cadrul ISJ Dolj, dna. Delia
Iancu -Inspector scolar pentru minoritati in
cadrul ISJ Mehedinti, dna. Anca Mihaela Balcescu – coordonator Centru Comunitar
de Asistenta Medico-Sociala din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Slatina , Mihai
Cristina – expert BJR Olt, dl. Preda Florin Silviu – consilier pe problemle romilor in
cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean Dolj, Alin Vasile Bobu Expert BJR Gorj
, dl. Caldararu Marius – inspector limba rromani – Ministerului Educatiei Nationale,
in cadrul careia au fost stabilite principalele obiective.

PRPE Sud-Vest Oltenia continuă campania naţională VREM RESPECT

De mai mulți ani, locuitorii comunei
Bujoreni sunt nemulțumiți că primăria
nu a rezolvat nici până astăzi problema
acută a trotuarelor care ar fi trebuit
amenajate în totalitate pe marginea
drumului național DN7. Drept urmare,
pietonii sunt OBLIGAȚI să meargă pe
lângă drumul DN 7, o arteră europeană
intens circulată, la o… palmă de TIR-
uri și alte mașini care merg în viteză,
expunându-se mereu la accidente
rutiere grave. Ultimul accident a avut
loc la Bujoreni chiar zilele trecute, când
o bătrână a fost lovită de un TIR.
Femeia de 70 de ani, din Bujoreni,
traversa strada pe trecerea de pietoni în
momentul în care a fost acroșată de un
autocamion înmatriculat în Argeș.
Accidentul a avut loc pe DN7, la km
184+700 m, în zona Gura Văii.

t
Peste câteva zile, Consiliul Judeţean

va aproba lista cu membrii în Consiliul
de administraţie al Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea,
conform propunerilor de numire, după
cum urmează: Nicolae Vălimăreanu
(actual director), Ionel Nuță, Ioan
Florescu și Marin Tudor (ca
administrator şi reprezentant al
Consiliului Judeţean). Consiliul de
administraţie al RAJDP va fi completat
cu reprezentantul desemnat de
Ministerul Finanţelor. Durata man -
datului administratorilor este de 4 ani,
în timp ce cuantumul indemnizaţiei
lunare a membrilor consiliului de
administraţie va fi de 15 milioane de lei
vechi.

t
Lovin redivivus! După răsturnările

de situaţie şi cadre din ALDE, şef
interimar al ALDE Vâlcea este
neobositul Dumitru Lovin. Se zvoneşte
că printre primele măsuri ale acestuia
odată cu reîntoarcerea la cârma ALDE,
a fost şi îndepărtarea lui Emilian Frâncu
din proximitatea forurilor de conducere
(câte vor mai fi rămas după atâtea
frăsuneli). Asta, pe principiul ”noi nu
avem nevoie de puşcăriaşi în partid”.

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII Gheorghe
Dumbravă

Dumitru
Lovin

Tiberiu
Costea

Marius
Mărgărit

Nicu
Constantin

În centrul orașului Ujgorod, săptămâna
trecută s-au adunat reprezentanții
comunității de romi din Transcarpatia în
costume colorate, care au cântat cântece și
au dansat dansuri tradiționale acompaniate
de muzicieni. Apoi, coloana a pornit pe
străzile principale ale orașului spre râul Uj,
unde s-au aruncat coroane și flori ca simbol
al unității romilor de pretutindeni. Partea
oficială a festivalului s-a desfășurat la
Teatrul Muzical –Dramatic regional,
informează Inter Regio News.

Romii din Trascarpatia au organizat Festivalul Culturii Naţionale 

Noi proiecte pentru
romii din judetul Iasi

Autoritatile judetene au initiat o
serie de proiecte noi pentru
spijinirea comunitatilor de etnie
roma din judet. Sefii Prefecturii
iesene au purtat o serie de discutii
cu reprezentantii acestei etnii si cu
institutiile din judet pentru a pune la
punct implementarea unei strategii
in acest sens.

Demers inedit. Ghid pentru
alegeri în limba romani scos de
liderii romilor din Transilvania: „

Reprezentantul romilor din
Transilvania, Aurel Pascu, a declarat,
miercuri, în comuna Gilău, la
manifestarea de lansare a Ghidului
alegătorului rom că este important să
fie o Românie dreaptă, fără corupţi şi o
justiţie fără discriminări, de aceea
îndemnul este ca romii să voteze.


