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POSTUL CRĂCIUNULUI
LA RROMI

Carevasăzică, suntem în Postul Crăciunului. Brusc, iluminat
de explozia unui obuz spiritual, rromul își aduce aminte de

bietul Iisus. Bine, jumătate de ţară crede că “de Crăciun,
sărbătorim Învierea sau ceva”. Aceeaşi jumătate e convinsă că,
de Paşte, sărbătorim Naşterea Domnului, dar asta e, nici un
rrom nu e perfect.

Când ne cauţi, suntem creştini până în măduva sufletului.
Aşa o fi, cu toate că stăm prost şi cu teoria, şi cu practica.

În primul rând, norocul altuia e otravă pentru cetăţeanul mai
mult sau mai puţin turmentat. Dacă noi am păţit ceva, să
păţească şi alţii, că aşa e democratic! Să-i crape capra-n patru.
Pătrunşi de iubirea (şi mai ales de frica) faţă de Dumnezeu, cam
o cincime din rromii anunţă, cu pioasă fonfăială, că va respecta
Postul Crăciunului. Buuun. Cum procedăm? Simplu. Nu
renunţăm la cărniţă prea devreme. Uite, cică toată tevatura a
început pe 15 noiembrie. Deci am ratat primele două săptămâni
de smerenie? Asta e, nu se pune ca fiind păcat, deoarece noi nu
am ştiut când a început postul şi, dacă am greşit, a fost fără de
voie. Dumnezeu ne-a dat un purcoi de bani. Iar El ne-a dat doar
cât să avem cu ce ne cumpăra mâncare, spirtoase, vile cu
turnulețe, mașini bengoase că așa îl reprezintă pe un țigani
baștanii care se respectă. Cât despre rromii săracii, Dumnezeu
cu mila. În rest, a trebuit să ne descurcăm singuri. Ok, ce nu
avem noi voie să halim în post, ce zice popa? Nici carne, nici
lactate, nici ouă? Ăsta e tratament inuman, o să facem anemie,
. Nici sex? Nici alcool? Păi alcoolul e de post, căci nu conţine
proteine animale! Şi nu e fabricat prin tăieri de capete. A, şi era
să uit. În post, trebuie să fim mai buni. Cât de buni să fim, nu
suntem destul? Ieri, i-am aruncat 5 lei unuia care cânta în stația
de autobuz. N-avea voce, dar n-avea nici ce mânca, deci m-am
îndurat de sufletul şi de burta lui. A fi mai bun înseamnă să-ţi
iubeşti aproapele şi să-l ajuţi? Dar el mă iubeşte pe mine? El mă
ajută? Nu. Atunci, să mă lase în pace.

Alexandru Diamant

EDITORIAL
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Educația din școală, conturată 
în suflet de copil

Emisiunea are rolul de a face

cunoscute situațiile din învățământul

românesc, cu precădere educația din

rândul copiilor rromi, care sunt creionați

în spațiul ediției de astăzi.

Rolul școlii este de a educa, de a

pregăti copiii pentru viață, pentru

societate, pentru a ne asigura viitorul.

Pentru formarea acestora, școala se

implică din toate punctele de vedere,

încurajând și susținând elevii să învețe

pentru a merge mai departe, înscriindu-i

și participând, cu aceștia, la diverse

concursuri în urma cărora se întorc și cu

premii importante în școală.

Elevii știu să învețe, să recite, să

interpreteze, să-și aleagă valori, repere în

viață, mulți dintre aceștia continuând

liceul în Tecuci și Galați, reprezentând

mândria profesorilor din școală.

Pe scurt

Nu este loc pe acest

pământ unde Dumnezeu să

nu-și facă simțită prezența,

chemând la mântuire pe

ucenicii săi.

O astfel de lucrare

mântuitoare o găsim și în

comuna Buciumeni, județul

Galați, unde Dumnezeu este

viu și prezent în sânul

comunității, dar mai ales

conturat în opera

iconografică a maestrului

Florin Iordan.

Sacrul se unește cu

materialul, într-o vie

conlucrare, prin prezența

harică a lui Dumnezeu, în

lucrările iconografului Florin,

unde Dumnezeu adevărat

“grăiește” din icoanele

acestuia, îmbiindu-i parcă la

o întoarcere la credință, la o

recunoaștere a divinității într-

o lume a haosului, a

dezordinii, a desfrâului.

Mare este minunea lui

Dumnezeu, întrucât omul nu

a fost dăruit doar cu harul

vederii spirituale în pictură, ci

a fost înzestrat și cu glas

îngeresc, pentru a transmite

mesajul creștinilor, într-un

glas divin, direct îngerilor și

lui Dumnezeu Atotputernic.

Despre frumusețea

picturilor, dar și despre viața

uni om modest, care

reprezintă modelul omului

care își caută identitatea prin

artă, veți afla doar urmărind

emisiunea.

Fâstâci și invităm la dialog pe

doamna profesor de limba franceză

Irina Dănilă, directorul unității școlare

din comună, care ne va prezenta

situația reală a comunității rrome

vorbind atât despre partea pozitivă

care vizează succesul rromilor, cât și

despre partea negativă, sărăcia, lipsa

banilor care-i marginalizează și nu le

dă șansa elevilor să studieze mai

departe, rămânând în comunitate.

Dincolo de acestea, există proiecte

frumoase pe care le desfășoară

dascălii – cu măiestrie și pricepere – în

școală, dovedindu-și calitățile pe care

trebuie să le aibă.

Doamna director ne vorbește

despre elevii din școală, spunându-ne

că peste jumătate dintre aceștia sunt de

etnie rromă, având de-a lungul anilor

și momente de împlinire profesională,

pentru că mulți s-au prezentat la

olimpiadele și concursurile locale,

județene și naționale.

Interlocutorul nostru ne amintește

și de oamenii responsabili de soarta

copiilor de etnie rromă – de la

învățători, profesori până la cadrele

medicale – întrucât mulți elevi sunt

singuri, având părinții plecați în afara

granițelor țării, iar, acasă, din păcate,

nu are cine să-i supravegheze,  această

situație, de cele mai multe ori,

reflectându-se în rezultatele școlare.

Uniți pentru educație 
și sănătate în comuna
Cozmești, Vaslui

Contopirea iconografului cu icoana în Dumnezeu
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Kher vă invită la inaugurarea
expoziţiei „Viaţa romilor. Lungo Drom”,
care va avea loc miercuri, 13 decembrie,
orele 18:30, la Instituto Cervantes din
Bucureşti (Bd. Regina Elisabeta, 38).

Evenimentul va include şi un recital
de poezie în limbile spaniolă, română şi
romani, în acompaniament de chitară şi
ţambal, susţinut de artişti de etnie romă,
moment oferit de Centrul Naţional de
Cultură a Romilor–Romano Kher.

Expoziţia este împărţită în două mari
capitole: „Viaţa trăită” – trecutul,
începând cu migraţia iniţială din India şi
până la finele anilor ’70 în Spania, şi
„Viaţa viitoare” – o radiografie a
prezentului şi a ceea ce se aşteaptă de la
relaţia dintre romi şi restul populaţiei în
anii ce vor veni. „Vidas Gitanas” (Viaţa

romilor) spune povestea poporului rom
spaniol, dincolo de prejudecăţi şi clişee,
prezentând moştenirea lăsată de acesta şi
profundele sale influenţe asupra culturii
spaniole. Expoziţia aduce în prim-plan
viaţa de zi cu zi a romilor, atât de puţin
cunoscută: felul în care trăiesc, meseriile
practicate, îngemănarea trecutului cu
prezentul, modul în care au trecut peste
greutăţi până în zilele noastre şi
provocările cu care se confruntă.

Romii reprezintă cea mai importantă
populaţie minoritară din Europa, dar şi
una dintre cele mai puţin cunoscute de
societăţile majoritare. În ciuda istoriei
grele pe care au parcurs-o timp de secole,
aceştia au rămas aproape necunoscuţi, la
aceasta contribuind şi faptul că au fost
respinşi de societăţile în care au trăit.

VERNISAJ EXPOZIŢIE „Viaţa
Romilor. Lungo Drom”

Fanfara, tradiţie și
continuitate în satul 
Fâstâci – Viaţa Rromilor cu
Dumitru Șerban

Astăzi, dragi prieteni, revenim – așa
cum v-am promis – în comuna Cozmești
din Județul Vaslui, pentru că atenția
noastră se îndreaptă și de data aceasta
asupra comunității rrome.

Intrăm în incinta Școlii Cezar Botez
din satul Fâstâci și stăm de vorbă cu
Domnul Dumitru Trufia, institutor în
învățământul primar, profesor de limba
romani, lider al etnicilor rromi din
comună.

Dumitru Trufia ne descrie
comunitatea etnicilor rromi din localitate,
prezentându-ne atât viața bătrânilor, cât
și a tinerilor, cu tradițiile, datinile și
obiceiurile pe care le au în zestrea
spirituală.

Etnicii rromi din această comuna
vasluiană sunt ursari, iar în prima
intervenție audio pe care o difuzăm,
aflăm de la interlocutorul nostru – cine au
fost și cu ce se ocupă aceștia?

Astăzi, iubiți auditori,
invitat la microfonul Radio
Iași îl avem pe domnul Mihai
Neacșu, director al Centrului
Național de Cultură a
Romilor Romano Kher din
București, instituție aflată în
subordinea Agenției
Naționale pentru Rromi și a
Secretariatului General al
Guvernului României. Ne
vorbește despre Caravana
Marii Uniri, care se va
desfășura, la Iași, în perioada
26 – 27 octombrie, unde
organizatori sunt repre -

zentanții Centrului Național
de Cultură a Rromilor,
Secretariatului General al
Guvernului României cu
sprijinul celor ai  Instituției
Prefectului Județului Iași și ai
Asociației Partidei Rromilor
Pro-Europa, Sucursala Iași.

Aula Bibliotecii Centrale
Universitare Mihai Eminescu
din Iași va fi gazda, vineri, 26
octombrie, începând cu ora
18 și 30 de minute,
evenimentului de amploare
unde vom asista la un concert
extraordinar susținut de

Ansamblul de dansuri
RomaFest și Orchestra de
cameră Romano Kher, unde
pe scenă vor fi  maeștrii

Giani Lincan, țambal,
respectiv Emy Drăgoi,
acordeon, nume grele în
istoria muzicii.

România Centenară prin ochii culturii rrome
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În emisiunea de astăzi
poposim acasă la rromii din
Bârlad, județul Vaslui și
dialogăm cu Sorin Răducanu,
consilier local, președinte al
Partidei Rromilor ProEuropa,
care ne face un istoric al
comunității rrome, prezen -
tându-ne modul în care a ajutat
160 de familii, oferindu-le
locuințe sociale, despre comu -
ni  tatea în sine, precum și de -
spre educația din sânul etniei
rrome.

Din primul episod audio pe
care-l difuzăm aflăm că
Bârladul a cunoscut o înflorire
socio-educativă, astfel rromii
care locuiau în centrul orașului
într-un ghetou au fost mutați în
case, oferindu-li-se locuințe,

fiind astfel responsabilizați și
obligați să respecte anumite
reguli în comunitate și
societate, câștigând la capitolul
educației morale și sociale, dar
și la conturarea unei imagini a
societății în schimbare,
dovenind că se poate.

Bârladul a cunoscut o
perioadă înfloritoare prin
viziunea modernă a
administrației locale, care și-a
dorit ca cele 7000 de suflete să
beneficieze de o altfel de viață,
pentru că până la urmă nu
contează etnia, ci contează să
suntem cu toții oameni și
trebuie să ne bucurăm măcar
de condițiile normale de viață.

Aflăm de la Sorin
Răducanu, consilier local,

președinte al Partidei Rromilor
ProEuropa, că o dată cu
civilizarea grupurilor etnice,
unii dintre aceștia și-au renegat
originile, datorită unora care
nu fac cinste comunității,
numărul acestora scăzând,
reprezentând un impediment la
accesarea fondurilor europene.

În orice comunitate un loc

aparte îl ocupă educația, de
aceea și aici în Bârlad
educația de calitate a dat
societății oameni de vază,
astfel încât în ultimii ani din
rândul rromilor s-au ridicat
tineri, care au studiat și s-au
întors pe diferite posturi,
făcând cinste comunității
rrome.

Schimbări majore în comunitatea
rromă din Bîrlad

Destinul tragic al lui Cirikli,
copilul țigan, încercat de Ghil-
Thagar – basm 

Narațiunea are toate trăsăturile unui
basm, prezentând lupta dintre bine și rău,
terminându-se cu victoria binelui asupra
răului, acesta având acțiunea plasată pe
momentele subiectului în ordine
cronologică, indici spațiali și temporali vag
precizați, având formulele specifice
basmului.

Formula inițială ne introduce în lumea
supranaturalului, făcându-ne cunoștință din
incipit cu personajul principal, Cirikli, un
copil de rrom înzestrat peste măsură cu
aptitudini muzicale lăutărești.

Formula a fost odată ne introduce în
lumea irealului, făcând cunoștință cu micul
copil, căruia i se ghicește și i se prevestește
talentul de mânuitor al cântecului.

Astăzi, dragi prieteni, am luat-o
la picior pe colinele Iașiului și am
deschis ușile localului – La Taifas –
din cartierul Tătărași, unde lumea cu
suflet mare știe să se distreze și să
privească viața cu optimism, fiind
mulțumiți cu atât cât le-a dat
Dumnezeu. Poate, o lecție de viață
pentru unii, care au prea mult și de
prea mult bine întorc spatele vieții,
iar acești oameni, mici pe scara
socială, dar cu o stare pozitivă și un
caracter frumos, te învață să trăiești

viața, arătându-ți că din puținul lor
poți face un preaplin.

Aici, La Taifas, nu întâmplător,
numele predestinat parcă, îmbie
lumea să purceadă la vorbă la fel ca
în Hanul Ancuței, unde fiecare pe
rând devine povestitor în narațiune.

Atmosfera de bine este
întreținută, pe note de acordeon și
darabană, de Munteanu Pardaian și
fiul domniei sale, Vișan, având în
sânge muzica țigănească lăutărească
și nu numai, moștenită de la înaintași.

Taifasuri, la ceas de seară, cu ţiganii
lăutari din cartierul ieșean Tătărași
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Proiectul „Incluziune socială şi
îmbunătăţirea condiţiilor de
viaţă a romilor şi a altor grupuri
vulnerabile“ – acces la educaţie,
sănătate şi viaţă decentă pentru
4.600 de beneficiari

Peste 4.600 de persoane din 7 judeţe au
primit ajutor considerabil pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi pentru
integrarea în comunitate prin proiectul
implementat de Consorţiul HEKS,
împreună cu peste 70 de primării şi alte
instituţii locale. Proiectul “Incluziune
socială şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a
romilor şi a altor grupuri vulnerabile” are
drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi
facilitarea incluziunii sociale în
comunităţilor de romi din judeţele Cluj,
Mureş, Bihor, Alba, Covasna, Sălaj şi
Harghita. Bugetul total al proiectului a fost
de 7.01 milioane CHF (5.86 milioane de
euro), dintre care 4.6 milioane CHF (3.84
milioane Euro) Contribuţia Fondului
Tematic Elveţian, iar 2.4 milioane CHF (2
milioane de euro) contribuţii proprii.
Principalele domenii de intervenţie au fost:
Educaţie, Sănătate şi asistenţă socială,
Calificare, angajare şi îmbunătăţirea
veniturilor, Îmbunătăţirea condiţiilor de
locuit. La capitolul Educaţie, obiectivul a
fost integrarea copiilor romi în sistemul de
educaţie, prin acordarea de sprijin

educaţional suplimentar.

Flash

În România, una din opt mame la
prima naştere este adolescentă, iar în
restul Uniunii Europene doar una din 28
de mame la prima naştere are sub 20 de
ani, potrivit raportului ‘’Child Rights
Now!’’ România, ce a fost prezentat
miercuri, de Ziua Mondială a Drepturilor
Copilului.

 Raportul face parte din iniţiativa
globală “Child Rights Now!”, care are ca
scop evidenţierea progresului înregistrat
privind drepturile copiilor din lumea
întreagă la 30 de ani de la intrarea în
vigoare a Convenţiei ONU privind
Drepturile Copilului.

Raportul pentru România a fost
pregătit de organizaţiile membre ale

iniţiativei globale din România: Fundaţia
Terre des hommes - Elveţia, Salvaţi
Copiii România, SOS Satele Copiilor
România şi World Vision România.

“Fetele care devin mame la vârsta
adolescenţei au o probabilitate mai mică
să îşi continue şcoala şi şanse mai mari
să rămână sărace. Sarcinile timpurii sunt
de asemenea asociate cu complicaţii de
natură medicală, atât pentru mamă, cât şi
pentru copil. (...) Din totalul bebeluşilor
născuţi de mame cu vârsta între 10 şi 14
ani din toată Uniunea Europeană, 37%
sunt născuţi de mame din România, deşi,
dacă nu am ţine cont de vârsta mamei,
doar 4% dintre bebeluşii din UE se nasc
anual în România”, se arată în raport.

Raport: În România, una
din opt mame la prima
naştere este adolescentă

Copiii din România sunt
abuzaţi, trăiesc în sărăcie şi
mor pe capete, relevă un
amplu Raport privind
respectarea drepturilor
copilului în România (2019),
realizat de Salvaţi Copiii
România şi Avocatul
Poporului. Potrivit
documentului, care a fost făcut
public ieri, mortalitatea în
rândul copiilor ne situează pe
primul loc în Uniunea
Europeană, cu o rată a
mortalităţii de două ori mai
mare decât media UE pentru
populaţia între 0-19 ani.

„În România, rata
mortalităţii în 2017 a fost de
61,69 la 100.000 de copii şi
adolescenţi, în timp ce media
Uniunii Europene a fost de
31,60”, se arată în Raport. La
fel de rău stăm şi la
mortalitatea copiilor cu vârste
sub un an. Astfel, în 2018, în
România, s-au înregistrat
1.214 decese ale copiilor sub
un an, cu o rată a mortalităţii
infantile (numărul deceselor
raportat la 1.000 de naşteri) de
6,5‰. Mai mult de jumătate
dintre decesele sub un an se
produc în prima lună de viaţă

(mortalitate neonatală).
Foarte grav este că o

analiză a factorilor favorizanţi,
realizată de Institutul Naţional
de Sănătate Publică, arată că o

parte dintre aceste decese ar fi
putut fi evitate printr-o mai
bună monitorizare antenatală,
care ar fi permis atât intervenţii
în sarcină.

România, fruntaşă în UE la mortalitatea în rândul copiilor
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Un studiu realizat de
ONG-ul „Rețeaua femeilor și
fetelor roma din Moldova”
despre situația aproape fără
ieșire a acestora.

Analfabetismul, şomajul
şi accesul limitat la servicii
de sănătate sunt doar câteva
probleme cu care se
confruntă comunitatea romă
din R. Moldova, în special
femeile. 40 la sută din feme -
ile rome din țară nu au studii,
marea majoritate nu au un loc
de muncă, iar fiecare a patra
nu au fost la medic în ultimii
cinci ani, arată datele unui
sondaj realizat de Rețeaua
Femeilor și Fetelor Rome din

Republica Moldova.
Creșterea ratei de

încadrare în câmpul muncii a
romilor a fost una din țintele
programului guvernamental.
În realitate însă 86 la sută
dintre femeile rome continuă
să fie șomere sau să muncesc
neoficial, spune Cristina
Răducan, președinta Rețelei
Femeilor Rome din Moldova:

„De la asta suferim nu
doar noi, femeile rome, dar şi
bugetul statului, ceea ce este
foarte important pentru că
trăim în aceeaşi ţară.”

Una din cauze este
analfabetismul, or patru din
10 femei rome nu au nici

patru clase terminate, în
consecință nu ştiu să scrie şi
nici să citească, deşi 60 la
sută dintre ele ar dori să facă
studii. Nici la capitolul
îmbunătățirea nivelului de

sănătate în rândurile romilor
prin informarea acestora,
prevăzut în planul de acţiuni,
nu s-au înregistrat progrese,
cel puţin în cazul femeilor
rome, spune Cristina R.

R. Moldova: Fiecare a treia femeie
romă nu are studii, fiecare a patra nu a
fost la medic, peste 80% nu au de lucru

Gradinite estivale pentru
copiii din medii defavorizate

Dintre cei 1.000 de copii care au frecventat
in 2018 gradinitele estivale, 90% au avut
rezultate bune si foarte bune. In total, in cei 19
ani de gradinite estivale pentru copiii din medii
defavorizate, peste 8.000 de copii au fost
inclusi in programele. Anul acesta, Salvati
Copiii deschide usa gradinitei estivale pentru
600 de copii din medii sociale vulnerabile.

In 2019, scolile care si-au deschis portile
pentru programul gradinitelor estivale sunt:
Scoala Gimnaziala nr. 127 din Bucuresti,
Scoala Gimnaziala Prejmer /Brasov, Scoala
Gimnaziala Vistea de Jos/ Brasov, Scoala
Gimnaziala nr. 7 Resita/Caras- Severin, Scoala
Gimnaziala nr. 31 Constanta si Scoala
Gimnaziala nr. 1 Mangalia/ Constanta, Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto Craiova/Dolj,
Scoala Gimnaziala nr. 1 Lupeni si Centrul de zi
Salvati Copiii Petrila/Hunedoara.

S-a întâmplat sâmbătă, 12
octombrie 2019, în cadrul unui proiect
ce urmărește valorificarea patri -
moniului local, implementat de
Asociația „Voluntariat pentru Viață” din
Mărășești. Mai multe amănunte apar
într-o postare activată pe contul de
facebook. Redăm în continuare
conținutul acestei postări.

Asociația „Voluntariat pentru Viață”
din Mărășești continuă proiectele de
valorificare a patrimoniului local, prin
Proiectul „Pe aici nu se trece!”, în
cadrul Programului „Corpul European

de Solidaritate”, proiect menit să
susţină ideea de educaţie pentru valorile
patrimoniului cultural local şi naţional
şi care promovează contactul direct cu
comunitatea şi cultura romani, prin
intervenţia directă în rândul elevilor
romi şi neromi, printr-o abordare
integratoare.

Într-o frumoasă zi de octombrie
2019, la Mărășești a fost organizat un
atelier „hand made” de realizare a
obiectelor tradiţionale din lemn,
specifice tradiției romilor lingurari din
comunitatea Modruzeni din Mărăşeşti.

Romii lingurari din Mărășești și-au prezentat tradițiile și
au realizat o demonstrație practică a meșteșugului lor
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Connect-R și Misha,
din nou împreună

Connect-R și Misha, din nou
împreună pe platourile de filmare

Connect-R, Misha și Maya au
petrecut împreună vacanța de vară, semn
că cei doi artiști au rămas foarte buni
prieteni după divorț. Recent, Connect-R
și Misha au petrecut ore bune pe
platourile de filmare pentru cel mai nou
proiect muzical al artistei. Fanii au crezut
că cei doi s-au împăcat, însă Misha a
făcut lumină în acest caz.

„Toată lumea mă întreabă dacă ne-am
împăcat. Atâta vă spun: eu tot divorţată
sunt! Dacă asta vreţi să ştiţi. Avem o
relaţie ok, după cum vedeţi”, a declarat

artista.

Pe scurt

Elevii cu cerințe educative speciale
au nevoie de subiecte adaptate și de
locuri speciale la licee, așa cum au alți
elevi din alte categorii defavorizate. Și
când au talente speciale și, mai ales, când
nu au”, spune Ana Dragu, vicepreședinta
Federației pentru Drepturi și Resurse
pentru Persoanele cu Tulburări în
Spectrul Autist.

Mama unui copil cu autism care a dat
zilele acestea examenele de Evaluare
națională și mai departe vizează
admiterea la un liceu de arte, pe
specializarea muzică, Ana Dragu anunță
că va da în judecată Ministerul Educației.

“Înveți 8 ani după programă
adaptată, dar apoi examenele nu sunt
adaptate”, spune Ana Dragu, pentru
Edupedu.ro. Aceasta a anunțat că va face

plângere la Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării (CNCD) și
apoi are în vedere un proces împotriva
Ministerului Educației, pentru că nu se
alocă locuri speciale la licee, pentru
copiii cu dizabilități.

“Nu știu câți oameni pot înțelege prin
ce trecem în aceste zile ale examenelor
de capacitate și ce înseamnă pentru un
copil diagnosticat cu autism să
primească la evaluări aceleași subiecte
naționale, neadaptate din punct de vedere
al conținutului, ca elevii tipici. Cu
siguranță nu Ministerul Educației
Naționale, nu reprezentanții noștri în
Parla mentul Romaniei – Camera Depu -
taților, nu artizanii distrugerii sistematice
a sistemului de învățământ românesc”, a
scris Dragu, pe pagina sa de Facebook.

Ana Dragu va da în judecată
Ministerul Educației

Cred că aveam 5 ani când
tataie Fusuleţ mi-a pus pentru
prima dată vioara pe umăr şi
degetele pe arcuş. Mi-am spus
atunci că eu voi cânta pe
marile scene ale Europei, şi nu
la nunţi şi botezuri.” Repetă
două, trei, uneori chiar şi patru
ore pe zi la vioară şi studiază
partituri ca un violonist
experimentat. „Iar atunci când
nu îmi mai simt degetele sau
umărul şi vreau să mă opresc,
aud cuvintele lui tataie
Fusuleţ: «Vrei să fii un mare
violonist? Sau vrei să îndoi
fierul, să fii gunoier şi să cânţi
manele la nunţi?». Şi nici nu-i

răspund, mă apuc imediat să
repet până ce fiecare notă sună
perfect. Ştiu că tataie nu a avut
posibilitatea să înveţe şi este
fie rar betonist, iar uneori
lăutar la nunţi, dar şi că el
iubeşte cel mai mult tot vi oa ra.
Despre el, oamenii spun că
este «un lord deghizat în
ţigan», dar pentru mine
rămâne tataie Fusuleţ.”

Sunt cuvintele unui băieţel
de 13 ani. Când îl vezi, ai zice
că-i un copil obiş nuit, care
încă visează să înscrie un gol
decisiv într-un derby Steaua –
Di namo. Însă, imediat ce ia
vioara în mână, descoperi –

fără a fi neapărat un
cunoscător al muzicii clasice –
că el este, fără a face risipă de
cuvinte mari, un geniu.
Comparat deja, de unii, cu
Paganini ori cu Enescu.

Este greu să ţi-l imaginezi
pe scena Filarmonicii din
München. Însă el a fost acolo.
Şi a cântat singur cu renumita
orchestră Clasica Filarmonica
Armonia, din Alexandria.

Micul Paganini
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Lideri ai unul clan de
romi din Lugoj, judeţul
Timiş, Titus Căldăraş zis
„Ghiţă” şi Ioan Popescu zis
„Turculiţ” au fost implicaţi în
cursul anului trecut în mai
multe scandaluri dintre
clanurile ţigăneşti din Lugoj.
De fiecare dată, Turculiţ şi
Ghiţă erau acuzaţi de
familiile rivale că au solicitat
„taxe de şmecher” de sute de
mii de euro. Dacă autorităţile
române nu au reuşit să le vină
de hac celor doi, au reuşit
autorităţile italiene. S-a
întâmplat săptămâna trecută,
în oraşul italian Bassano,
unde Ghiţă şi Turculiţ au fost

arestaţi preventiv într-un
dosar de tenativă de omor în
care sunt acuzaţi că i-au
atacat pe membrii unui clan
rival cărora le-au cerut „taxă
de şmecher” în valoare de
150.000 de euro. Surse din
rândul romilor au declarat
pentru „Adevărul” cum au
ajuns Ghiţă şi Turculiţ să fie
arestaţi. Potrivit surselor
„Adevărul”, cei doi romi l-au
contactat pe rivalul lor din
Italia şi l-ar fi ameninţat că
dacă nu îi dau 150.000 de
euro o să îi taie urechile.
Bărbatul ar fi anunţat
autorităţile italiene, cărora le-
ar fi predat şi o înregistare.

Bărbatul nu a fost, însă, luat
în serios, iar la lăsarea serii
Ghiţă şi Turculeţ, însoţiţi de
alte 13 persoane, printre care
s-ar afla şi recidivişti ieşiţi
recent din închisoare, au dat

atacul asupra ginerelui
bărbatului de la care a fost
solicitată „taxa de şmecher”.
Incidentul s-a petrecut în
plină stradă, în oraşul
Bassano.

Culisele operaţiunii în urma căreia liderii
unui clan de romi au fost arestaţi în
Italia: „taxa de şmecher“ şi tăiatul urechii

Am gasit satul unde s-a
pus pofta in cui si nu se mai da
un sfant ajutor social!
Barbulestiul de Ialomita
inghitea, pana mai ieri, in mod
ilegal, un milion de lei. Pe
luna! Si poate ca robinetul cu
bani ar fi curs si astazi daca
intr o buna zi, cineva nu ii
vedea pe amaratii amaratilor
iesind din vile cu etaje si
urcand in masini luxoase. Era

bine sa dea la toata lumea
ajutor social ca sa nu mai
plecam in Germania. Mergem
la cersit ca nu avem ce sa
mancam. E bine sa furam sa
mancam?”, spune o femeie
suparata foc. Se vaita cu zece
guri, dar cand o intrebi de
munca, e sfioasa ca o fata
mare... a o lasam pe acesta
doamna ca stie una si buna:
statul sa ii dea, statul sa ii faca.

În urmă cu 16
ani, căsătoria a
doi copii de
rromi, cu ”sânge
regal” avea să
declanșeze cel
mai mare scandal
international de
acest fel. Regele
Cioabă își
căsătorea fiica de
12 ani.Nunta
fiicei lui Cioabă a
provocat la acel
moment un
scandal mondial:
Consiliul Euro -
pean şi baroneasa Emma Nicholson (raportorul UE pentru
România) au acuzat statul român de încălcarea atât a
legislaţiei româneşti, cât şi a normelor internaţionale.
Comisia de anchetă a Direcţiei pentru Drepturile şi
Protecţia Copilului din Sibiu a decis ca cei doi “soţi” să
locuiască separat şi să înceteze orice relaţie de natură
maritală, până când tinerii vor împlini vârsta legală pentru
căsătorie. Florin Cioabă a acceptat această decizie atunci.

Cum arată acum prințesa rromilor Ana
Maria Cioabă, cea care a declanșat cel
mai mare scandal internațional după ce
a fost măritată forțat la 12 ani

Plini de aur din cap pana in picioare, romii
din Barbulesti se plang ca nu mai primesc
ajutor social: “Trebuie sa mergem la cersit
ca nu avem ce sa mancam”
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Să recunoaștem 
că binele există și în
educația din România

Am scris recent M-am referit

atunci în special la acei profesori

care fac o treabă excelentă din

motive care transcend

recompensele primite ulterior. Ele

sunt insignifiante, atunci când

există (fie că e vorba de salariu,

statut social sau alte avantaje

posibile).

Printre ideile anunțate în acel

articol era chiar aceasta: să

recunoaștem că binele există. Că se

face educație de calitate în

România. Revin acum cu câteva

exemple de persoane, instituții,

inițiative care sprijină, promovează

sau fac de-a dreptul educație de

calitate în țară la noi.

Pe scurt

„Paradoxul vremurilor noastre este că

avem o structură înaltă, dar o toleranță

scăzută; autostrăzi largi, dar vederi înguste.

Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin;

cum părăm mai mult, dar ne bucurăm mai

puțin.

Avem case mari, dar familii mai mici;

comodități mai bune, dar timp mai puțin.

Avem cea mai bună educație, dar mai

puțină minte; cele mai bune cunoștințe, dar

evaluăm situația din ce în ce mai rău. Avem

mai mulți experți, dar mai multe probleme;

cea mai bună medicină, dar o stare de

sănătate mult mai rea.

Bem prea mult, fumăm prea mult,

cheltuim prea iresponsabil, râdem prea

puțin, mergem prea repede,  ne supărăm

prea ușor, ne culcăm prea târziu, ne trezim

prea devreme, citim prea puțin, privim prea

mult televizorul și ne rugăm prea rar.

Avem cerințe prea înalte, dar valoare

redusă. Vorbim prea mult, iubim prea rar și

urâm prea des. Știm cum să supraviețuim,

dar nu știm să trăim. Adăugăm ani la viața

umană, dar nu oferim viață anilor.

Cucerim spațiul cosmic, dar nu și

sufletul omului drag. Facem mai multe

lucruri, dar nu și mai bine.

Curățăm aerul, dar poluăm sufletul.

Scriem mai mult, dar învățăm mai puțin.

Plănuim mai multe, dar realizăm mai

puține.

Am învățat să ne grăbim, dar nu și să

așteptăm.

Este timpul fast-food-urilor și

alimentației incorecte, oamenilor mari și

sufletelor mici, profitului rapid și relațiilor

dificile.

Vorbim prea mult, iubim
prea rar și urâm prea des!

Agenția Națională pentru Romi

împreună cu Ministerul Administrației

și Internelor și Ministerul Fondurilor

Europene caută soluții pentru

rezolvarea problemelor cu care se

confruntă populația de etnie romă din

țara noastră. Prin intermediul unor

întâlniri regionale, reprezentanții celor

trei foruri stau de vorbă cu

reprezentanții romilor din județe și

consemnează problemele semnalate.

O astfel de întâlnire a avut loc luni,

3 iunie, la Satu Mare, cu participarea

președintelui ANR, Daniel Rădulescu și

a reprezentanților ANR din județele

Bihor și Sălaj.

Prin intermediul întâlnirilor

regionale, reprezentanții ANR află de la

fața locului cu ce fel de probleme se

confruntă populația de etnie romă din

județe. Se dorește ca datele consemnate

să contribuie la elaborarea unei noi

viziuni strategice referitoare la

incluziunea socială a romilor. Daniel

Rădulescu, președintele ANR spune că

strategia actuală, valabilă pînă în 2020,

nu prea a dat roade din cel puțin trei

motive, de aceea se caută noi modalități

de abordare:

Din păcate, strategia nu prea avut

aplicabilitate, iar motivele sunt lipsa

finanțărilor necesare, lipsa implicării

factorilor locali și mecanismul de

implementare insuficient clarificat! De

aceea, noi ne deplasăm în teritoriu și

încercăm să venim cu o nouă viziune

care să răspundă nevoilor cu care se

confruntă oamenii.

Romii din Satu Mare sunt supăraţi: ”Autorităţile își amintesc de noi doar la alegeri”
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Un parlamentar din Norvegia, care
face parte din Partidul Progresist, ce
militeaza impotriva imigratiei, a declarat
ca granitele tarii ar trebui inchise pentru
rromi, francezi si bulgari, despre care el
crede ca sunt cei mai periculosi infractori.

Per Sandberg, numarul doi in
formatiunea aflata in Opozitie, a propus
implementarea imediata a trei masuri
destinate sa opreasca fluxul de cersetori si
infractiuni, transmite expatica.com, care
citeaza AFP.

“La granita, politia poate sa nu le mai
permita sa intre in tara grupurilor de
francezi, rromi si blugari, pentru ca stim
deja ca ei sunt foarte periculosi”, a
precizat parlamentarul, care, insa, nu a
explicat cum vrea sa implementeze
masurile propuse.

In Norvegia are loc o dezbatere
aprinsa, in ceea ce priveste interzicerea

cersitului.
Statul scandinavic, care este unul din

cele mai instarite din lume, va organiza
alegeri legislative in septembrie, iar
sondajele arata ca Partidul Progresist ar
putea veni la putere, in coalitie cu

conservatorii.
Potrivit presei locale, textul lui

Sandsberg viza initial doar populatia
rroma, insa i-a introdus si pe francezi si
bulgari, pentru a nu parea prea
discriminatoriu.

Parlamentar din Norvegia: Tineti rromii,
francezii si bulgarii afara din tara!

Refugiatii, noii rromi ai Europei:
Cetatenii “terorizati de tigani” si
musulmanii “imposibil de integrat”

Ceva suna cunoscut in limbajul antirefugiati
folosit de unii politicieni din Europa Centrala: este
aproape la fel ca atacurile la ordinea zilei impotriva
rromilor, cea mai dispretuita minoritate a regiunii
de multa vreme.

Premierul ungar i-a justificat refuzul de a
accepta imigranti musulmani spunand ca tara sa
este deja impovarata, in mod nejustificat, de propria
populatie rroma, se arata intr-o analiza 

Prim-ministrul Slovaciei Robert Fico a mizat pe
un stereotip familiar despre rromi - ca sunt
autoizolati si dependenti de ajutoare sociale - cand
a insistat asupra faptului ca 90% dintre solicitantii
de azil ajunsi in Europa in luna septembrie a anului
trecut sunt “migranti economici”.

Cătunul Atârnaţi, de la
marginea comunei Vaideeni,
județul Vâlcea, este inundat
aproape an de an. Micul Luncavăţ,
doar un pârâu în mod normal,
ajunge să se reverse în gospodăriile
oamenilor la ploile severe și să le
dea viețile peste cap. Un reporter
Libertatea a însoțit 400 de voluntari
care au făcut un prim pas pentru a-i
ajuta pe cei loviți de soartă și, prea
adesea, și de furia naturii.

Cea mai dramatică inundaţie
din Atârnați a fost în 2014. Aproape
80 de familii au avut casele distruse
parţial sau complet de ape. Unii
oameni încă trăiesc, cinci ani mai

târziu, în containere ale
Ministerului de Interne sau în
bordeie de 6 metri pătraţi. Zona
Atârnaţi este locuită în cea mai
mare parte de romi. Este o zonă
foarte săracă, în care inundaţiile nu
au făcut decât să agraveze o situaţie
şi aşa dezastruoasă. Majoritatea
locuitorilor câştigă bani din
alocaţiile copiilor, ajutor social şi
munca la zi. În octombrie, zece
familii au primit ajutor de la
organizația Habitat for Humanity,
care le-a ridicat case noi. Se vor
putea muta însă, din containerele și
din bordeiele în care stau acum,
abia anul viitor.

Atârnaţi în Vaideeni. În lumea romilor uitaţi de statul
român, miracol înseamnă doar o căsuţă în care e cald
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Polițistele din Iași au

intrat în comunitățile de

rromi din județ, pentru a le

explica regulile de bază ale

traiului în civilizație. O

acțiune derulată de polițiștii

specializați în prevenția

infracțiunilor a început în

comunele din județ, cu

scopul de a reduce faptele

antisociale. Mai multe

polițiste au fost alese să

răspândească mesajul, mai

ales în rândurile femeilor

din comunitate. Pentru

început, întâlnirile

polițiștilor cu rromii au avut

loc în comuna Zanea, la

școalăe și în centrul

localității.

Poliţiştii au desfăşurat

activităţi specifice la Şcoala

gimnazială nr. 2 din Zanea,

precum şi în zona centrală a

comunităţii. To to  dată, la

unităţile comer ciale şi

instituţiile din zonă au fost

publicate afişe cu caracter

preventiv. La aceas tă

activitate au parti cipat 1.800

de membri ai co mu nităţii de

rromi şi elevi ai Şcolii

gimnaziale Lunca Cetăţuii

2, care au primit pliante şi

broşuri“, se arată într-un

comunicat al IPJ Iași.

Polițistele din Iași au
intrat în comunitățile
de rromi din județ

Percheziţii masive
la locuinţele
romilor din Podu
Iloaiei și Târgu
Frumos

Zece locuinţe din Podu Iloaei

si Targu Frumos sunt răscolite în

această dimineaţă de către

oamenii legii. Sunt vizate caselor

romilor care sunt bănuiţi că sunt

implicaţi în diverse infracţiuni.

La faţa locului au mers angajaţi

ai Jandarmeriei, DIICOT şi

crimă organizată. Mai multe

persoane vor fi aduse la audieri.

Este vizată o grupare de crimă

organizată care se ocupă cu

traficul de ţigări.

Femeia a plecat din casa

părinților, nu înainte de a

propune reprezentanților

Ministerului Afacerilor Interne

să le cedeze gratuit spre

folosință locuința, pentru

înființarea unei secții de

jandarmi. Acolo ar putea

funcționa secția destinată

menținerii ordinii publice în

localitate, relatează

vremeanoua.ro. Totul a pornit

de la refuzul victimei de a le

vinde casa unor vecini, care

erau dispuși să ofere numai

30.000 de lei în schimbul

proprietății. După ce a făcut

mai multe plângeri, asistenta

medicală a cerut ajutorul

populației pe Facebook.

Femeia susține că a fost

amenințată că va primi 40 de

lovituri de cuțit în piept, iar

geamurile locuinței i-au fost

sparte cu pietre. „Sunt

disperată, sunt consternată, de

tupeul țiganilor! Mi-au furat și

sistemul de alarmă, am fost

nevoită să plec să nu intre peste

mine noaptea să mă omoare. Ei

ar vrea să le vând lor casa –

care este foarte mare, are mult

loc, pot locui trei familii lejer

în ea, cu 30.000 de lei! Nici să

nu aud așa ceva! O cedez gratis

la Jandarmi să-și facă aici

sediu și lor nu le-o dau! Și nici

nu retrag nicio plângere de la

Poliție” a declarat asistenta

medical.

Secție de jandarmi la Murgeni Vaslui, înființată chiar în casa unei femei care a fugit de frica rromilor
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Duminică la prânz, în

ziua în care românii se

duc la urne ca să-şi

exprime votul pentru

primul tur al alegerilor

prezidenţiale, pe uliţele

comunei Pătrăuţi, din

judeţul Suceava erau

puţini oameni. Rar trecea

câte o maşină, iar la secţia

de votare de la primărie

ajunseseră să-şi exercite

dreptul fundamental mai

puţin de 100 de alegători.

Un procent destul de mic,

având în vedere că

localitatea are peste 5.700

de locuitori, iar pe listele

permanente de vot sunt

aproape 4.000 de oameni.

Oficial, în Pătrăuţi

locuiesc 600 de persoane

de etnie română.

Neoficial, romii sunt

majoritari, 54%. Cei mai

mulţi s-au declarat români

la recensământul din

2011. Reprezentanţii

etniei sunt împărţiţi în trei

mari familii: Buduja,

Răscol şi Hariga. Pentru

alegerile prezidenţiale, în

comună au fost amenajate

două secţii de vot. Romii

au votat în mare parte la

grădiniţa „Constantin

Morariu”, care a fost

recent modernizată. Nici

aici nu a fost o prezenţă

foarte mare la orele

dimineţii, însă nimeni nu

s-a mirat. „Trebuie să iasă

ai noştri, ortodocşii, de la

biserică şi pe urmă şi

pocăiţii”, a spus cu voce

tare unul dintre membrii

comisiei de votare.

Vot într-o comună cu etnici
romi: „Să puie bani la
alocăţii, la ajutoare. Să se
mărească pensiile!”

E cumplit să fii celebru, 
să strănuți dolari și 
să expectorezi euro

Poate credeți că titlul e o ironie

șontoroagă, ca alea împroșcate de către

filosofii amatori. Că tata a fost un pârlit

de inginer și mama o amărâtă de

profă”, așa mi-a piuit o cunoștință, de

a mea  fată mare, care fusese premiată

de tăticul ei cu o mașină sport. Babacul

efectuase acest gest pentru ca

progenitura lui deșteaptă ca o găină

porumbacă să uite trauma de la bac,

unde nemernicii de profesori  au altoit-

o cu media 4,22 desi   e mai deșteaptă

decât Adobe și proprietară de sâni cât o

pereche de pomello – mi s-au văicărit

că frumusețea e un blestem. 

Sunt condamnata să nu știe dacă

aleșii inimii și ai portofelului o doresc

pentru ceea ce au în cap sau pentru

fundul lor bombat ca pernuța de ace.

Când vin cu votarea

spune că ne face canalizare,

ne asfaltează, dar numai gura

e de ei. Eu nu am votat

niciodată și nici nu o să

merg. Restul merg, că n-au

ce să mănânce. Tânăr de 23

de ani: Este vocea unui tânăr

care nu va merge la vot ceea

ce, pentru el, este un act de

mândrie. A vota, în viziunea

lui, înseamnă a ține partea

unui politician care ulterior

oricum îl va dezamăgi. 

Pe de altă parte, Daniel

Drăgulin, primarul orașului

Călărași, spune că el nu le-a

cerut votul. Iar argumentul

lui suprem este: „Eu n-am

fost niciodată în zonă”. ”Se

duc angajații de la asistența

socială, odată la două luni.

Eu nu am trimis pe nimeni în

zonă să ceară voturi pentru

mine, însă ce fac oamenii de

la primărie în timpul lor liber

e treaba lor. E posibil să fi

mers oameni de la alte par -

tide ca să ceară voturi. E nor -

mal. Așa se întâmplă în cam -

pania electorală“, a de cla rat

primarul pentru Libertatea.

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.

Ei nu-și fac milă și pomană să vină la noi în cartier când plouă. Să vadă cum ne ducem
copiii în braţe ca să nu se murdărească
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Raport Salvați Copiii:
Peste 150.000 de copii
români merg la culcare
flămânzi

Ce trist! România are cea mai
mare rată a mortalității în rândul
copiilor din Uniunea Europenă, iar
peste 150.000 de copii merg seara
la culcare flămânzi. Sunt
concluziile unui raport privind
drepturile copilului în România,
realizat de Organizația Salvați
Copiii România și Avocatul
Poporului.

Analiza situației copilului și a
drepturilor sale în România scoate
în evidență faptul că progresele
înregistrate în ultimul deceniu sunt
fie modeste (rata mortalității
infantile, protecția împotriva
violenței, combaterea sărăciei,
sistemul de protecție), fie nule
(educație, protecție medicală,
protecția copiilor cu dizabilități),
arată documentul citat.

Mai mult, condițiile de viață și
de accesibilitate la servicii s-au
agravat în cazul copiilor de etnie
romă și a copiilor cu dizabilități.

“Copiii sunt expuși sărăciei
extreme în număr mai mare decât
adulții, iar clivajul rural/urban este
unul cronicizat, iar asta înseamnă
acces retricționat la servicii
medicale și de sănătate. Sărăcia are
consecințe grave și pe termen

lung”.

Flash

Faptele CTP a vrut să amendeze
mesajul xenofob al PSD-ului cu alt mesaj
şi mai dihai xenofob. PSD Sibiu a neglijat
să spună că toţi miniştrii din cabinetul
Orban au nume de “ţigani”, aşa că CTP s-
a gândit să le pună la colţ rasismul,
xenofobia şi stupiditatea, producând idea –
la fel de xenofobă, rasistă şi stupidă - că
Dăncilă ar fi purtătoare de nume
“ţigănesc”. Citind articolul său, publicat pe
republica.ro, mi-am amintit de
antropologul francez Martin Olivera care
constata că: “după Revoluţia din 1989,
românii spuneau despre Ceauşescu că era
un ţigan, concret ei nu voiau să spună că
este fiul unor ţigani, originar dintr-o
anumită regiune etc; cu alte cuvinte, ei nu
se refereau prin acest apelativ la vreun
aspect al identităţii lui personale, ci voiau
să spună că Ceauşescu a făcut atât de mult
rău ţării încât nu putea fi decât un ţigan.”
(Olivera, 2012, p. 87). La fel s-a întâmplat
şi cu Ion Iliescu sau Adrian Năstase, după
ce au devenit răul absolut, perceput la
scară naţională. Morala CTP - vrea, nu
vrea - este formator de opine; deci are

capacitatea, prin stilul editorial şi
personalitatea sa, să influenţeze modul în
care unele persoane din public se
raportează la societate, la politică, la
economie. De foarte multe ori,
mărturisesc, m-am trezit şi eu că-l aplaud
pe CTP pentru delirul de tip Joker pe care,
cu mult înainte de deja celebrul film,
domnia sa îl practică cu mare succes. Şi,
de multe ori, măcar în tenis, are dreptate.
De data asta, însă, m-a frapat stridenta
contradicţie dintre imaginea de Savonarolă
a moralităţii populiste, pe care o afişează
îndeobşte pe micul ecran, şi pretenţia de
umorist şugubăţ şi moralist din familia lui
Hasek, pe care şi-o asumă prin această
şarjă fără cap şi coadă.

Despre responsabilitatea socială a
unui formator de opinie. Cazul
becisnicului xenofob CTP

Într-un sat din Bihor, în școala privată
așezată în mijlocul comunității din Tinca,
copiii romi prind curaj să viseze. Am ajuns
în timpul orelor, așa că intrăm mai întâi în
sala cu masă ovală unde, aveam să aflăm
mai târziu, la final de zi adulții se întâlnesc

să schimbe vorbe despre cum s-a desfășurat
ziua. Aici copiii intră și ies când doresc,
uneori se așează pe scaunul directoarei, îi
folosesc telefonul să se joace în pauză sau
vin să negocieze ceea ce le lipsește cel mai
mult – hrana sau biscuiții din programul
național care, în acest început de an școlar,
nu au mai ajuns la ei; școala face eforturi să
acopere din fonduri proprii golul din
stomacul copiilor, asta pentru că își dorește
să-i și educe. După ore, dacă nu revin în
curtea școlii, unii copii se strecoară tot aici.
Pe coridorul școlii ne întâmpină steagul
romilor și câteva panouri permanente care
vorbesc despre originea, dezrobirea și
Holocaustul romilor.

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.

Școala romilor din Tinca: “poporul rom poate să se
dezvolte dacă mișcarea pornește din interior”
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Centrul Naţional de

Cultură a Romilor – Romano

Kher, prin editura proprie,

publică în fiecare an mai

multe cărţi ale unor autori

romi sau având ca punct de

plecare istoria şi cultura rome.

Perioada 18-24 noiembrie

2019 este pentru Centrul

Naţional de Cultură a

Romilor Săptămâna Cărţii din

acest an. Pe 23 noiembrie,

CNCR-RK în parteneriat cu

Roma Education Fund

lansează trei cărţi (două

dicţionare şi o antologie) la

Rin Grand Hotel, sala

Strasbourg, între orele 10.00

şi 13.00. Cărţile fac parte din

programul “Producţie

Editorială Romă” şi sunt

rezultatul unor cercetări şi

pregătiri de durată.

Dicţionarul trilingv rrom-

român-englez are un rol

foarte important atât în

lingvistică, prin conservarea

şi documentarea ştiinţifică a

limbii romani, cât şi în

practică, pentru vorbitorii

nativi de romani şi pentru cei

care îşi doresc să înveţe

această limbă. Noutatea adusă

de dicţionar este lista extinsă

de cuvinte de plecare în

romani traduse în română şi

în engleză, limba romani

consolidându-şi în felul

acesta statutul de limbă

oficială şi normată lingvistic.

Autorii dicţionarului sunt

Gheorghe Sarău şi Elena-

Alexandra Vidraşcu.

Profesorul Gheorghe Sarău

este iniţiatorul primului curs

universitar de limba romani

din România şi autorul sau

coordonatorul mai multor

lucrări de specialitate

dedicate limbii romani.

Centenarul Naţional de Cultură 
al Romilor – Săptămâna Cărţilor

Vrancea: Peste 700 de persoane
frecventează şcoala în cadrul
programului “A doua şansă”

Peste 700 de persoane din judeţul

Vrancea cu vârste cuprinse între 15 şi 60 de

ani sunt înscrişi, în anul şcolar 2019 – 2020,

în cadrul programului “A doua şansă”,

potrivit reprezentanţilor Inspectoratului

Şcolar Judeţean (IŞJ) Vrancea.

”Există diferenţe majore între vârstele

beneficiarilor programului ‘A doua şansă’,

acestea variind între 15 şi 60 de ani.

Raportarea la program din perspectiva

vârstei este diferită, cei tineri gândindu-se la

program mai degrabă prin prisma

posibilităţii continuării studiilor şi angajării,

cei de vârstă medie mai degrabă pentru a se

putea angaja şi pentru a-şi ajuta copiii, iar

pentru vârstnici reprezintă posibilitatea de a

dobândi competenţe esenţiale de viaţă, în

acest caz, alfabetizarea fiind un scop în

sine”, a declarat Maria Costache, inspector

pentru minorităţi în cadrul IŞJ Vrancea.

Asociaţia Partida Romilor “Pro-

Europa” în parteneriat cu Centrul

Naţional de Cultură a Romilor –

Romano Kher organizează conferinţa

academică “Despre rasă şi rasismul

faţă de romi în perioada interbelică”.

Conferinţa urmează să fie susţinută

de istoricul Marius Turda, profesor la

Facultatea de Ştiinţe Umane şi Ştiinţe

Sociale a Univeristăţii Oxford

Brookes (Faculty of Humanities and

Social Sciences, Oxford Brookes

University). Evenimentul va avea loc

la Bucureşti în data de 21 noiembrie

2019, începând cu ora 18.00, la

Institutul Cultural Român (Aleea

Alexandru nr. 38, sector 1).

Profesorul Marius Turda va

aborda în cadrul conferinţei un

subiect mai puţin cunoscut publicului

larg şi chiar şi specialiştilor, rasismul

faţă de romi în perioada

dintre cele două războaie

mondiale. Tratat de regulă în

contextul mai larg al

antisemitismului, rasismul faţă de

romi în perioada interbelică necesită

o analiză diferenţiată, cu accent pe

atitudinile manifestate direct faţă de

această etnie, considerată un pericol

“disgenic” pentru societatea

românească. Conferinţa va include şi

două prezentări susţinute de Lect.

Univ. Dr. Delia Grigore (Romii ca

străini în spaţiul românesc) şi de Dr.

Gelu Duminică (Romii în timpul

regimului antonescian ca minoritate

“balast”) şi va fi urmată de o sesiune

de întrebări şi răspunsuri.

Departe de o epuizare a

implicaţiilor rasismului în general şi

ale rasismului faţă de romi în special,

societatea românească are nevoie în

continuare de cercetări şi dezbateri în

jurul temei rasismului şi, cu plecare

de aici, de schimbări consistente de

mentalitate.

Rasismul faţă de romi, subiect de conferinţă
academică
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Liderii vâlceni PSD și PNL
sunt aronganți cu supușii lor

Tonul dezbaterilor e acela al
îmbrîncelilor de gang,
vocabularul e de bodegă,
ironiile  liderilor  PSD și PNL
– simple obrăznicii de periferie.
Toți arborează un aer suficient
arogant și cîinos, toți se întrec în
bășcălie și vrajeli. Iar cei care
păstrează, problemele rromilor
si romanilor cît de cît, măsura
ce nu se vad. Limbajul și
stilistica luptei electorale se
simt libere de orice exigență.
Unul vorbește ca un caporal
nervos, altul ca un răcan de
provincie. Respectul pentru
votantii rromi a disparut si dacă
faci un comentariu, iti spune
raspicat ”ba tiganilor, sunteti
mâncati, v-am taiat ajutorul
social a lui ma-ta si al lui tac-to,

ca eu sunt mai frumos”.

Flash

Sute de persoane
tremură în blocurile de
locuințe sociale din Panciu.
În prag de iarnă, primarul a
decis stoparea furnizării de
agent termic în
apartamente. Oamenii spun
că dl. Primar Iulian Nica a
început să plătească
anumite polițe de la
alegeri!

Către Primăria
Orașului Panciu

În atenţia D-lui
Primar Nica Iulian

Având în vedere:
• prevederile statutare

de la art. 5 din Actul
Constitutiv care
reglementează scopul
Asociaţiei de reprezentare
şi apărare a intereselor
romilor la nivel naţional şi
european;

• interesul major
demersurile efectuate de
Asociaţie la nivelul
Primăriei Panciu prin

reprezentantul său legal, în
numele comunităţii de romi
în legătură cu plata chiriilor
lunare restante aferente
locuinţelor sociale de stat
ce fac obiectul contractelor
de închiriere;

• intenţia noastră
manifestata expres de
identificare a unor mijloace

legale de soluţionare pe
cale administrativă (ami -
abila) a acestor situaţii
sociale grave în scopul
stin gerii debitelor, respec -
tiv a sumelor restante cu
titlu de chirii utilităţi
evitării stagnării curentului
electric a căldurii din
locuințe în prag de iarnă.

Romii din Panciu susţin că
Primăria a sistat căldura în
apartamentele sociale

Ministrul Educaţiei şi
Cercetării, Monica Anisie, a
declarat că sunt primiţi în
grădiniţe şi copiii de 2 ani, dar
nu se alocă bani pentru ei şi că
va discuta şi acest aspect,
marţi, la Guvern.

Întrebată de jurnalişti,
duminică, cu prilejul prezenţei
sale la un eveniment, referitor
la copiii cu vârste între 2 şi 3
ani pentru care nu se alocă
bani privind grădiniţele, ea a
răspuns: “Am avut deja o
discuţie prealabilă cu
reprezentanţi ai sindicatelor,
mi-au semnalat acest lucru, şi
cu asociaţia părinţilor, de
asemenea. Au pus această
problemă, vom avea o

întâlnire, marţi dimineaţă, la
Guvern împreună cu premierul
şi cu vicepremierul şi vom
discuta mai multe puncte,
printre care şi acest punct – să
vedem care este soluţia în aşa
fel încât să asigurăm copiiilor
ceea ce e cel mai bun pentru
ei”.

Anisie a afirmat că se va
lupta pentru a primi alocările
necesare pentru aceşti copii în
bugetul pe 2020. “Eu mă voi
lupta pentru a primi aceşti
bani. Am avut şi o întâlnire cu
ministrul Finanţelor pentru a
discuta, aşa, în mare, o
proiecţie bugetară, dar a rămas
ca săptămâna viitoare să ne
întâlnim şi cu grupurile de

lucru de la nivelul Ministerului
Educaţiei şi Ministerului
Finanţelor, să vedem care sunt
soluţiile pentru a avea un buget
mai mare, pentru că
întotdeauna am fost o
luptătoare şi cândva mi s-a

spus că sunt exagerată în ceea
ce priveşte lupta aceasta pentru
a avea cât mai mulţi bani
alocaţi educaţiei şi mă lupt în
primul rând ca învăţământul
preuniversitar să primească
mai mulţi bani”.

ME: Sunt primiţi în grădiniţe şi copiii de 2 ani, dar nu se alocă bani pentru aceştia
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Lil e kurskoro : Romane rute

Fokusea ki Utarpurabali Europa a
palo odova migracijaja tari diaspora
olakoro lil dikhel I muzika ko romane
jekhina o dživdipe I kariera taro akala
perfektno muzičaria em o marketing tari
muzika ko elektronsko mediumia em o
koncertno rota tari “elitno muzika”.

Sar protagonist thaj prezenteri taro
lumiakoro muziokakoro profile o
Silverman kergja aktivno buti ki romani
jekhin pobuter taro duj decenieem kip li

them em ki diaspora.

Pe scurt

• Copiii romi se confruntă
încă din clasele primare cu
manifestările rasiste și cu
discriminarea. 

Acestea vin de multe ori, din
nefericire, chiar din partea dascălilor,
prejudecățile fiind apoi adoptate ca
model de conduită de ceilalți copii.
Comunitate de romi în cartierul
Craica din Baia Mare | Foto: EPA Iar
abandonul școlar se pare că nu a fost
perceput, nici până astăzi, ca o
consecință directă a segregării în ceea

ce privește locuirea. Autobuzul
școlar, se știe, nu ajunge în „țigănie”.
Lipsa accesului pe piața muncii,
cauzată tot de excluziune, este un alt
factor care contribuie la creșterea
riscului de abandon școlar. Dar
acestea sunt doar statistici culese
pentru rapoartele despre sărăcie și
analfabetism și nu reprezintă o sursă
convingătoare pentru politicieni,
oricum, în cea mai mare parte,
neinteresați să producă politici
corespunzătoare pentru cei mai
vulnerabili dintre noi.

Acum câţiva ani am făcut
puţin teren în zona Iaşi:
lucram la o documentare
despre cerşetori pentru cartea
mea „Bandiţii”. Aşa am
descoperit cartierul Dallas.
Auzisem despre el, dar nu-l
văzusem. În cele din urmă am
ajuns în Dallas, la Iași, am stat
o perioadă. E un cartier peste
Bahlui, în vecinătatea
cartierelor Mircea cel Bătrân
și Dacia. Este cel mai sărac
cartier din Iași și poate printre
cele mai sărace din țară. Dar
nu se compară cu Pata Rât din
Cluj. Pata Rât este etalonul.
Repet pentru clujeni&co: poți
tu ca oraș să ai toate
festivalurile de top din țară
pentru că atât timp cât ai Pata
Rât nu prea poți emite
pretenții. Dacă nu poţi rezolva
Pata Rât, eşti un banal oraş de
„lumea a III-a”. Revenim la

Dallas. Ce am văzut acolo m-
a deprimat profund: multă
sărăcie şi multă mizerie. Dar
nu asta m-a întristat cel mai

mult. Am mai văzut lucruri
din acestea. Cel mai mult m-a
deprimat lipsa de orizont,
lipsa de viitor al copiilor

mulţi, frumoşi şi foarte isteţi.
În ciuda acestor calităţi aceşti
copii erau damnaţi pentru
eternitate la sărăcie.

Dallas de Iaşi, locul unde trăiesc copii invizibili
și oameni care nu sunt nici măcar cetățeni

Autobuzul școlar nu ajunge în ţigănie
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73 de tineri s-au înscris până acum
pentru admiterea la şcolile militare de
subofiţeri de jandarmi – cei interesaţi mai
au la dispoziţie doar 11 zile 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 trebuie 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 şi 35 locuri S.I.E.).

La ambele unităţi de învăţământ
postliceal câte 3 locuri sunt pentru romi,
respectiv câte două pentru minorităţi.

Probele eliminatorii sunt vizita
medicală, testul psihologic şi probele de
aptitudini fizice. Perioada în care se va
efectua vizita medicală şi testul psihologic
va fi stabilită după finalizarea perioadei
de înscriere.

Locuri pentru tinerii romi
la Jandarmeria Română

Ce este mediatorul
şcolar şi cum se poate
obţine calificarea

Mediatorul şcolar acţionează
ca agent al comunităţii în relaţie
cu şcoala, reprezintă comunitatea
în şcoală şi şcoala în cadrul
comunităţii.

Sarcina principală a
mediatorului şcolar este să
sprijine participarea tuturor
copiilor din comunitate la
învăţământul obligatoriu, prin
încurajarea implicării părinţilor în
educaţia copiilor şi în viaţa şcolii
şi prin facilitarea cooperării între
familii, comunitate şi şcoală.

Mediatorul şcolar este
angajatul şi subordonatul unită -
ţilor de învăţământ preuniversitar
sau al centrelor de resurse şi de
asistenţă educaţională, înfiinţate
şi organizate conform Ordinului
Ministrului Educaţiei şi Cercetării
nr. 5418/2005. Angajarea
mediatorului şcolar se face la
solicitarea şcolii şi/sau a comu -
nităţii, la propunerea inspec -
toratelor şcolare judeţene/al
municipiului Bucureşti, la cererea
autorităţilor publice locale, a
organizaţiilor guvernamentale şi
non-guvernamentale.

Îndrumarea metodologică a
activităţii mediatorului şcolar
revine centrului judeţean de
resurse şi de asistenţă
educaţională, iar coordonarea şi
monitorizarea activităţii acestuia
conducerii unităţii/unităţilor de
învăţământ preuniversitar în care
mediatorul îşi desfăşoară
activitatea.

Acuzaţii de segregare făcute ieri în mod
oficial la Iaşi. Asociaţia Partida Romilor
„Pro Europa“ - Centrul Regional Iaşi a
organizat în cursul zilei de ieri o dezbatere pe
tema „Educaţia elevilor romi între ignorare
şi îngrijorare. Impactul segregării şcolare în
procesul de incluziune educaţională“, la

eveniment participând reprezentanţi ai mai
multor organizaţii pentru apărarea
drepturilor romilor, dar şi reprezentaţi ai
romilor din cadrul Ministerului Educaţiei, de
la Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării, de la Agenţia Naţională pentru
Romi, dar şi reprezentanţi ai romilor din
Botoşani, Galaţi şi Iaşi. În cadrul întâlnirii a
participat şi un reprezentant al
Inspectoratului Şcolar. „Nu am ştiut că
problema este atât de gravă pe cât mi-a fost
prezentată aici“, a admis reprezentantul
ISJ.Întâlnirea care a avut loc în cursul zilei de
ieri, de la ora 11.30, la Hotel Ramada, Sala
New York, a adus la masa de discuţii
reprezentanţi ai mai multor organizaţii
pentru apărarea drepturilor romilor din judeţ,
dar şi din zona Moldovei şi din Bucureşti.

Pauze la ore diferite pentru ca elevii romi să nu
interacţioneze cu ceilalţi copii din școală?
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Bărbatul-nucă pare liniştit
ca un motan sătul. Crăcănează
un ziar în faţa lui, dar nimeni
nu ştie că undeva, într-o foaie,
a făcut o găurică prin care
spionează tot ce-i afară. Omul-
prună îţi deschide uşa şi patul,
îţi descheie bluza cu dorinţă
sinceră, îţi aduce portofelul lui
şi te serveşte cu un împrumut
(sau cadou) proaspăt. Îţi gâdilă
visurile. Şi te trezeşti într-o zi
că eşti femeia care-şi poate
oferi trupul cu du(b)ioasă
degajare unui om abil la vorbă.
Dar pe când el planifică să te
dezbrace şi altădată la fel de
uşor, tu planifici să fii mireasă.
Iar aici, lucrurile se mototolesc
şi trebuie călcate. Tu asta ai
crezut, că el vrea să se
însoare? are mai multă
acurateţe. Omul-piftie e

adorabil. Faci ce vrei din el,
până în clipa când realizezi că
totuşi gelatina are ceva
respingător. Bărbatul te adoră
(din păcate pentru el), te
mângâie şi te pupăceşte. Dar
mâna lui e neplăcut-ezitantă,
buzele lui sunt ca gura unui
calcan chior. Degeaba e bun la
suflet, femeile se plictisesc de
sacrificii stupide. Inima
damelor trebuie prăjită bine
înainte de a fi înfulecată.
Altfel, pică greu la stomacul şi
la libertatea masculului. Dar
am bocit cu sughiţuri…Ia să
vedem, există şi femei-nuci,
femeiprune şi femei-piftii?
Veşti bune, domnilor. Da,
există. Femeia-nucă are un
sutien care se desface greu.
Dar, odată ce-i rupi
încuietoarea, ajungi direct la

Starea Civilă, printr-o
grandioasă coproducţie
amantă-soacră. Femeiaprună
nu există, v-am păcălit. Cea
care şi-a deschis porii şi bluza
îşi deschide imediat şi
buletinul, ca să-i schimbi
numele de familie cu al tău –

care se termină boiereşte în
“rescu”, “reanu”, “riu” sau
“rovici”. Nu în “roiu”, ca al ei.
Cât despre femeia-piftie, ea e
o capcană superbă. Dincolo de
moliciune vin oasele uitate în
compoziţie. Oase care-ţi rup
dinţii, contul şi inima.

Omul-Piftie e adorabil

Al Jazeera, pe urmele romilor
din ”satul scandinav al
României”. Poveste despre
”secole de sclavie”, cerșit și
”incredibila ospitalitate”

Televiziunea Al Jazeera a realizat un
reportaj în comuna băcăuană Valea Seacă,
pe care o prezintă drept ”satul scandinav
al României”, datorită numărului mare de
romi care au plecat la muncă sau cerșit în
țări precum Norvegia și Suedia. Jurnaliștii
vor să înlăture, ”fie și cu puțin”,
prejudecățile legate de romi, vorbind
despre ”secolele de sclavie” și
discriminarea la care sunt supuși, peste tot
în Europa. Reporterii Al Jazeera remarcă
”incredibila ospitalitate” a romilor și
încearcă, astfel, să prezinte lucrurile și din
perspectiva ”celui mai dezavantajat grup
minoritar din Europa”.

Fata din localitatea Slobozia
Bradului, care provine dintr-o familie
de rromi, a fost răpită joi seara de
patru persoane, printre care și un tânăr
de 20 de ani care voia să se însoare cu
ea. Tatăl fetei a fost cel care a sunat la
112 și a anunțat că patru persoane pe
care le cunoaşte, respectiv un bărbat şi
o femeie, fiul acestora în vârstă de 20
de ani, împreună cu încă un tânăr, în
vârstă de 29 de ani, au intrat în casă,
fără acordul proprietarului şi apoi au
fugit cu fata. „Din cercetările

efectuate a rezultat că încă din data de
15 august a.c. între cele două familii
au avut loc întrevederi şi discuţii, în
vederea căsătoririi copiilor lor, însă
cererea în căsătorie a fost în cele din
urmă respinsă.26 de poliţişti au
desfăşurat activităţi specifice pentru
identificarea minorei, iar în urma
acestora fata a fost depistată pe raza
comunei Slobozia Bradului, în
prezenţa tânărului în vârstă de 20 de
ani”, potrivit IPJ Vrancea, citat de
Adevărul.

Fată de 17 ani răpită de viitorul soţ
pentru că familia ei nu a acceptat nunta
după tradiţia ţigănească
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Discriminarea la care sunt supuşi
romii din Uniunea Europeană (UE)
atinge cote atât de înalte încât mulţi
dintre ei se confruntă cu situaţii
comparabile cu cele regăsite în ţările în
curs de dezvoltare, în pofida faptului că
romii sunt cetăţenii uneia dintre regiunile
cele mai bogate din lume, informează
vineri EFE, potrivit agerpres.

Astfel sună acuzaţia formulată de
Agenţia Drepturilor Fundamentale
(FRA) a Uniunii Europene într-un raport
publicat vineri, cu două zile înaintea
marcării Zilei Internaţionale a Romilor.
Documentul, intitulat „O îngrijorare care
persistă: rasismul împotriva comunităţii
roma ca obstacol în calea includerii
sale”, evaluează amploarea discriminării
faţă de romi în nouă ţări – Bulgaria,

Croaţia, Cehia, Grecia, Portugalia,
România, Slovacia, Spania şi Ungaria -,
unde trăiesc cinci din cele şase milioane
de romi din U

O parte importantă din populaţia
romă continuă să lupte cu provocările
despre care ne place să credem că nu mai
există în UE. Cămine fără apă şi
electricitate, lipsa asigurării medicale şi
chiar foametea continuă să fie realităţi
pentru un procent inacceptabil din
comunitatea romă într-una din regiunile
cele mai bogate din lume”, acuză
directorul FRA, Michael O’Flaherty. O
discriminare care reprezintă „o barieră
formidabilă în faţa eforturilor de a
îmbunătăţi oportunităţile şi calitatea
vieţii populaţiei rome”, avertizează
expertul irlandez.

Raport UE: Discriminarea
îi face pe romi să trăiască
în condiţii mizere

Am fost la protestul față
de rasismul antirom din
România, Italia și Ucraina și
protestatarii mi-au povestit
cum au fost discriminați în
țară

România permitea, până
în anii ‘90, crime și violență
precum incendierea unor
sate întregi de romi. Cazul
Hădăreni e cel mai cunoscut.
Tot România, în 2018,
reacționează timid când un
bebeluș român e împuşcat în
brațele mamei sale de un
carabinier. Mulțimile

revoltate de cazul Bodnariu,
care știau atunci ce e mai
bine pentru copil, au pierdut,
probabil, știrea din media
românească despre fetița de
un an împușcată. Altfel, nu
îmi explic tăcerea și lipsa
protestelor de amploare. Sau
contează că, în cazul de luna
aceasta din Italia, fetița era
romă?

n ultima perioadă s-au
întețit atacurile unor grupări
de extremă dreaptă în
Ucraina împotriva unor
comunități de romi. Oameni

sunt uciși. Iar Uniunea
Europeană și statele
naționale nu dau semne să se
implice. În acest context a
apărut protestul Aresel!,
desfășurat sâmbătă, în
București. Cei aproximativ

900 de participanți au strigat
„Ajunge!”/ „Aresel!” în fața
ambasadelor Italiei, Ucrainei
și Guvernului României și au
cerut ca cetățenii romi de
pretutindeni să fie protejați și
să poată trăi în siguranță.

Tineri romi mi-au spus cele mai rasiste momente pe care
le-au trăit în România

Farmece si alte vraji de protectie
Atunci cand un om a pierdut totul, sau

a fost jefuit, suspiciunea planeaza asupra
tuturor. Atunci cand dovezile lipsesc si nu
poate identifica vinovatul, tiganul are sa
apeleaze la superstitie, vraji si misticism.
Iata ce descantec foloseau tiganii de
origine ungara pentru a putea recupera un
animal furat. Imprastiau excremente catre
Est si catre Vest in timp ce rosteau
cuvintele magice:

Kay tut o kam dikhel:
Odoy ává kiyá mánge!
Soarele cum te-o vedea,
La mine sa te intorci!
O metoda de pedepsire a unui hot este

legarea norocului acestuia, folosind noduri
de salcie. Atunci cand un tigan intra un
posesia unui animal este nevoie de un
ritual de protectie, care va asigura
sanatatea acestuia. In acelasi timp ritualul
functioneaza pe post de bariera pentru
potentialii hoti. Animalul este trecut prin
fata focului si este marcat pe spate cu un

bat innegrit in carbune.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Sigur ai mâncat măcar o dată, la
mahmureală, o ciorbă la Papa la Șoni, în
Vama Veche, de ai zis că ăsta-i gustul lui
Dumnezeu. Și sigur nu te-ai gândit
niciodată de unde-s cazanale alea imense
în care se gătește sau polonicele cu care-ți
torni în strachină. Îți zic eu: vin de departe,
dintr-o curte din comuna Brateiu, pe lângă
Mediaș. Le-a făcut Emil cu mâinile lui, în
săptămâni cu mii de bătăi de ciocane, în
timp ce Maria, nevastă-sa, avea grijă să-i
facă mereu focul potrivit pentru cazanul
perfect. Uite un trivia bun cu care să agăți,
data viitoare, în Vamă.

La 30 de ani, Emil Coppersmith,
cum își zice pe Facebook, e cel mai
popular căldărar din sat. Are și de ce: e

ambițios, vorbește fluent engleză și are
niște ochi verzi și-o mustăcioară de-ar
plânge toți hipsterii din Control. Ce să
mai zic de pălăria care i-a devenit
extensie, că o asortează la toate
outfiturile lui, fie tradiționale, fie cât se
poate de britanice: jeans, cămașă-n
carouri și un hanorac vintage pe
deasupra. Lumea-n sat îi mai zice și
„Pro TV” pentru că a venit odată Proul
să facă un material în sat și comunitatea
l-a împins pe el la microfon.

Chiar dacă n-ai auzit de Brateiu, să știi
că e faimos în România, pentru că aici mai
trăiesc câteva familii de romi care se
încăpățânează să ducă mai departe
meșteșugul vechi de secole al căldărarilor.

Cel mai cool căldărar din România
mi-a explicat de unde vin banii
pentru palatele cu turnulețe

În Brateiu, căldărarii și-au ridicat
tot felul de case ale poporului. Rămâi
prostul comunității dacă nu-ți faci și tu
una. Emil zice că nu vrea ceva foarte
mare, dar mai vedem la vară dacă și-a
turnat sau nu palat cu turnuleț.

Bărbatul ridică o namilă la care
construiește de 12 ani. De când cu
Emiluț în viața lor. Acum a făcut bani
în Londra și s-a întors să-și pună

acoperișul. „Spun sincer: am lucrat la
negru, la un iranian, desfăceam diverse
construcții, de exemplu, un
supermarket.”.

A lucrat „mai multe” și la clubul de
noapte deținut tot de același iranian.
Dar important e că s-a întors cu 4 600
de lire.

„- De unde au bani toți căldărarii?
- Ăștia au făcut bani când stăteau la

cort. Țineau porci, vite, cai, mai ales
cai. Pe ăștia îi vindeau. Și dup-aia și-au
construit case.

- Nu cred că s-au îmbogățit atâta
din animale.

- Unii romi au ajuns să-și câștige
banul într-un mod mai puțin demn.

- Să fure?
- Nu, nu e furt, mai degrabă profită

de naivitatea oamenilor.”

Cerșitul ca formă de muncă

Pumnal - Berbec Pe plan profesional,
nativii zodiei punal au parte de multe
tensiuni la locul de muncă. Intrigile și
incertitudinea nu vor lipsi pe tot parcursul
lunii noimebrie. Partea bună este că pe plan
sentimental totul pare să mergă foarte bine.
Momentele de tandrețe vor fi cheia relației.

Coroana - Taur 
Cei din zodia Taur trebuie să tragă tare.

Vor avea multe lucruri de făcut. Vor fi tot
timpul în priză pentru că sarcinile vor veni
din toate părţile. Sfârşitul lunii va fi unul mai
relaxat. Este posibil să apară câteva tensiuni
în cuplu la sfârșit de lună.

Sfeșnic - Gemeni
Luna noiembrie, pentru nativii din zodia

sfeșnic, va fi una plină de probleme în cuplu.
Tensiunile se vor accentua pe la jumătatea lui
noiembrie. Nici cu sănătatea lucrurile nu
merg prea bine, oboseala și stresul își spun
cuvântul.

Roata - Rac
Nativii Rac din zodiacul ţigănesc vor fi

puşi în faţă unor provocări uriaşe. Anumite
persoane încearcă să le destabilizeze
relaţiile. Racii vor fi nevoiţi să dea dovadă de
multă maturitate luna asta.

Stea - Leu
Răsare soarele pe strada Leilor(Stlelor),

luna aceasta vor avea parte de câștiguri
materiale considerabile cu eforturi minime.
Pe plan sentimental totul va fi liniștit și lipsit
de evenimente neplăcute importante.

Clopot - Fecioară
Este o luna plină de schimbări pentru

Fecioare. Aceşti nativi vor fi provocaţi să
facă faţă unor situaţii complicate la fiecare
pas. Vor trece cu brio de obstacole.

Monedă - Balanță
Balanţele se vor lovi de o serie de situaţii

neprevăzute. Au parte de multe lovituri de la
viaţă, însă totul va fi în avantajul lor. Vor
avea multe de învăţat la începutul acestei
primăveri. Problemele acumulate în această
perioadă, stresul și grijile le va afecta starea
de sănătate.

Cuțit - Scorpion
Nativii zodiei Scorpion care sunt

implicaţi într-o relaţie trebuie să dea dovadă
de multă înţelegere în relaţiile lor de cuplu.
Tratați toate problemele cu înțelepciune și
totul se va rezolva de la sine.

Topor - Săgetător
În luna noiembrie va curge lapte şi miere

pentru nativii Săgetător. Nimeni nu le va
putea stă în cale în realizarea proiectelor care
îi încânta atât de mult. Este o perioadă bună
pentru a începe o dietă sau o cură de
detoxifiere.

Potcoavă - Capricorn
Din punct de vedere amoros lucrurloe

vor fi puțin confuze în prima perioadă a lunii
noiembrie. Toată atenția ta va fi canalizată
spre dezvoltare personală și promovare la
locul de muncă. Ai grijă la virozele din luna
noiembrie.

Cupa - Vărsător
Vărsătorii vor avea o luna bună în linii

mari, însă vor avea de luat câteva decizii
importante pentru sufletul lor. Stările
sufletești vor afecta și sănătatea . Cupa este
în pericol de a cădea într-o depresie de lungă
durată.

Capelă - Pești
Nativii zodiei Peşti vor avea ceva

norişori deasupra sectorului amoros. Trebuie
să fie pregătiţi oricând pentru o mică furtună.
La locul de muncă lucrurile decurg mai bine
decât s-ar fi aștepta iar câștigurile apar cu
puțin efort.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Tocmai pentru că târgurile nu le
aduc venituri constante, Emil și-a
regândit strategia.

Curtea lui devine loc de pelerinaj
pentru turiștii care „vin pe aici ca să
vadă câte un show demonstrativ.
Pentru ei e de fiecare dată ceva wow”,
povestește cortorarul.

Odată a oprit un autocar cu străini
și i-a intrat în curte o americană, pe la
20 și ceva de ani. „Mă-ntreabă unde
cresc cartofii. Îi arăt pământul și îi zic:
potatoes! Ea zice: no way! Și încep să
râd așa de tare că mă durea burta. Fata
aia credea că potatoes cresc în pomi”.

Îi zic lui Emil că nu-l cred, dar el

se jură pe mustața lui.
„Ăștia-s fascinați de oamenii ăia

care nu aleargă să se lupte cu timpul”,
spune Emil într-un moment de
filosofie pură, în jurul focului pe care
Maria l-a făcut să tragem niște poze
artistice. Femeia, care e de fapt mai
mică decât mine, are 28 de ani, îi zice
ceva în limba romani lui Emiluț.
Puștiul, într-o explozie de
multiculturalism, îi răspunde „Yes,
mom!” și fuge-n casă.

„Și eu și băiatu’ știm engleză,
Maria înțelege și ea, dar nu vorbește”,
îmi explică Emil când m-a văzut că
radiam. Și nu de la foc.

O americană a aflat
adevărul despre cartofi
la Emil în curte

Iubește-ți aproapele ca pe
tine însuți. Această poruncă
îi pune la încercare pe
locuitorii din Slovacia, o țară
cu jumătate de milion de
romi. Este o minoritate ce se
confruntă cu discriminare și
segregare chiar și în locurile
unde ar trebui să se simtă în
siguranță. Deși au aceeași
religie, romii nu se simt
bineveniți în biserică. Așa că
au ales să se izoleze în
comunitățile lor. Urmăriți un
reportaj marca „Focus Euro -
pa”, un proiect Digi24 şi
Deu tsche Welle. Emisiunea e

difuzată vinerea la ora 23:00
și în reluare sâmbăta de la
ora 19:30.

E o slujbă religioasă în
estul Slovaciei. Pare că toți
locuitorii din Pečovská Nová
Ves sunt la biserică. Noi
trebuia să ne întâlnim cu
Andrej Kuča, un etnic rom.
A vrut să demonstreze că
nimic nu-l împiedică să
asiste la slujbă. N-a mai
venit. Și în toată biserica nu
e niciun rom. Și sunt sute în
tot satul.

Pe Andrej Kuča l-am găsit
acasă. Spune că n-a avut timp

să vină. Chiar acesta să fie
motivul?

Oare romilor nu li se
permite să asiste la slujbe -
deși sunt catolici? Sunt foarte
mulți creștini devotați aici,

poate de aceea nimeni nu
îndrăznește să vorbească
despre o interdicție.

Dar nici nu li s-a adresat
vreodată o invitație clară, după
cum explică înțeleptul satului.

Romii din Slovacia, deși catolici, se plâng că nu sunt primiţi în biserici

TOCĂNIŢĂ ŢIGĂNEASCĂ
INGREDIENTE

800 g carne tocată (pulpă de porc)
2 legaturi ceapă verde
200 g pastă de ardei capia
600 g roşii
2 ardei iuţi
sare
cimbru uscat
piper roşu şi negru
1 lingurita zahăr
50 ml ulei de floarea- soarelui
MOD DE PREPARARE

Se curăţă ceapa, se spală, se taie mărunt
şi se pune într-o tigaie, cu puţin ulei, să se
călească. După ce a devenit sticloasă, se
adaugă carnea tocată. Cât timp se călesc,
este bine să se adauge apă puţin câte puţin,
ca să nu se lipească şi să strice gustul. După
ce s-a călit carnea, se adaugă pasta de ardei
capia şi roşiile tăiate cubuleţe. Se
condimentează, după gust, cu sare, piper
măcinat şi boabe şi cimbru măcinat. Se
bagă pentru câteva minute în cuptorul
încins. După ce a scăzut, se adaugă cimbru
şi ardei iute pe deasupra. Se serveşte cu
mămăligă sau cu pâine caldă. Se ornează

cu verdeaţă şi frunzuliţe de cimbru.

Sã halim bine



22
Anul VIII • nr. 2037

29 noiembrie 2019Vocea Romilor Actualitate

Într-adevăr, ceva “novum” pentru
România a existat marți seară, la
dezbaterea organizată de președintele
Iohannis, respectiv întrebarea adresată
de decanul Facultății de Științe Politice,
SNSPA, Cristian Pîrvulescu. Niciodată
în istoria României un candidat la
președinție nu a mai fost întrebat de
politica pe care dorește să o propună
pentru minoritatea romilor. Cristian
Pîrvulescu: “Domnule președinte, statul
de drept și independența justiției nu sunt
posibile fără democrație. România este

considerată astăzi o insulă de democrație
liberală într-o mare iliberală. Dar, chiar
și așa, și rezistența se datorează în mare
măsură dumneavoastră și coabitării pe
care jocul constituțional a făcut-o
posibilă, chiar și așa, constatăm că teme
nedemocratice devin din ce în ce mai
populare în România. Una dintre ele este
atacarea minorităților. Știm cu toții că
democrația nu înseamnă tirania
majorității, ci protecția minorităților. De
toate felurile: filosofice, sexuale, etnice,
culturale, religioase.

Iohannis, Dăncilă, romii și “novum”-ul

Problematica romilor apare
pentru prima oară într-o
campanie electorală

• Printre ele,
desființarea
adeverințelor pentru
sport și a condicii
pentru pontaj

Desființarea adeve rințelor
pentru sport, a condicii
pentru pontaj, precum și a
unei serii de comisii și
procese-verbale se află
printre ele. Vezi lista cu cele
29 de propuneri ale
Asociației Human Catalyst
pentru MEN, pe edupedu.ro.
Raportul a fost depus la
Ministerul Educației la prima
întâlnire de lucru a Comisiei

pentru debirocratizarea
activității didactice din
învățământul preuniversitar,
cunoscută sub numele de

„Comisia de tăiat hârtii”. În
același document a fost
inclusă și lista celor 42 de
hârtii, comisii, documente și

adeverințe sau registre
propuse pentru eliminare de
profesori și părinți. Astfel,
peste 300 de profesori și
părinți au spus care sunt
documentele pe care le
consideră inutile în școli și
care birocratizează excesiv
actul didactic. Răspunsurile
au fost centralizate într-o listă
cu 42 de puncte, în urma unui
chestionar online lansat de
Asociația Human Catalyst,
care face parte din Comisia
pentru debirocra tizarea
activității didactice din
învățământul preuni versitar,
cunoscută sub numele de
„Comisia de tăiat hârtii”.

te diloav te hohauatu – sã
înnebunesc dacã te mint

she – fa
haoarde – vino aici
pralo – frate
dau bule mule cea daca – futu-þi

morþii mãtii
cai – unde
so – ce
aves – la
same – avem
san – eºti
siman – am
kames? – vrei?
cares – faci
beshes – stai
mandea – eu
manta – cu mine
shau – bag
jucal – câine
susalie – pisicã
sosoi –iepure
ciriclie –gãinã
jas – mergi
chechi – cât
sovel – somn
moro – al meu

deshalo – zace
Devla – Dumnezeu
te bengav – sã înnebunesc
ciupidema – pupã-mã
san shukar – eºti frumos
shukar – frumos, frumoasã
san – eºti
detu draq – du-te dracu
detu – du-te
te dileos – sã înnebunesc
cimindaptu – te pup
te diloav te hohauatu – sã

înnebunesc dacã te mint
she – fa

Dicþionar româno-rrom

Primele propuneri primite de „Comisia pentru tăiat hârtii” din cadrul MEN
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Preotul și copiii romi

Petre Veţeleanu nu mai este de
foarte mult timp doar duhovnicul
care propovăduieşte învăţăturile
Sfintei Evanghelii, ci omul care a
coborât în mijlocul nevoiaşilor
romii și romanii  , în ciuda
vicisitutidinilor şi a propriei
suferinţe.  Împreună cu membrii
uneia dintre cele mai mari asociaţii
pentru apărarea drepturilor copilor
nevoiasi  

Românilor le lipseşte încă
educaţia şi consider că principalele
proiecte pe care trebuie să le
dezvolte Biserica sunt proiecte
educaţionale, de educare a tinerilor,
a oamenilor din România“,spune

preotul  Petre Veţeleanu.

Flash

Femeile cu dizabilități, dar și cele de
etnie romă sunt limitate în implicarea în
viața politică, mai ales în calitate de
candidate la poziții elective. Partidele
politice ezită să includă femeile rome și
femeile cu dizabilități pe lista de partid,
mai cu seamă pe locuri eligibile.
Constatările au fost făcute în cadrul a
două programe de capacitare politică a
femeilor din diverse grupuri, la care au
participat peste 40 de femei cu dizabilități
și în jur de 40 de femei de etnie romă,
transmite IPN.

Programele de capacitare, instruire și

ghidare politică au fost realizate în
perioada noiembrie 2018 – noiembrie
2019, de Centrul Național al Romilor și
Asociația „Motivație” din Moldova, în
parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite
pentru Egalitate de Gen și Abilitarea
Femeilor (UN Women). În cadrul unui
eveniment de totalizare, s-a menționat că
la alegerile locale din acest an, 13 femei
rome și șapte femei cu dizabilități au
candidat la funcțiile de primar și consilier.
Rezultatele alegerilor locale indică că șase
femei cu dizabilități și patru femei rome
au fost alese consiliere locale.

Femeile cu dizabilități și de etnie romă
sunt limitate în implicarea în viața politică
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Rezultatele testelor sunt
îngrijorătoare: un club din trei a
manifestat acte discriminatorii faţă de
persoane de diferite naţionalităţi şi etnii
(minoritate arabă, africană, turcă, romă).
Realizată la trei luni distanţă faţă de prima
testare europeană de acest fel, organizată
în martie 2011 de către EGAM,
rezultatele confirmă o intensificare a
practicilor de discriminare rasială şi etnică
ce privează milioane de cetăţeni europeni
de dreptul de a se bucura de un tratament

egal”, scriu reprezentanţii Romani CRISS
într-un comunicat de presă de luni. În
România, grupul „de testare” – format din
două echipe, una de romi şi alta din
persoane „cu tenul deschis la culoare” – a
mers, în noaptea de sâmbătă, 11 iunie, la
cluburile Kulturhaus si Belaggio.
Rezultatul descoperit de reprezentanţii
ONG-ului a fost că niciunul dintre acestea
„nu a permis cetăţenilor români de etnie
romă să beneficieze de serviciile oferite
publicului larg”.

Cluburi bucureștene, acuzate de discriminare faţă de romi
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Consilierul școlar rom care îi încurajează pe
copiii săraci din România că pot mai mult

„Me sem Rom” (eu sunt rom) este o
rubrică ce conține mai multe episoade cu
poveștile unor romi care au reușit în viață în
ciuda discriminării și a nepăsării statului
român. VICE vrea să-i arate pe cei care n-au
uitat de unde au plecat și astăzi fac tot pot
pentru a-și ajuta comunitățile defavorizate în
care au crescut.

Doru Dima are 40 de ani și este consilier școlar în două comunități din județul
Brașov. Obiectivul lui este să-i ajute pe copiii romi să aibă o mai mare stimă de sine,
fiindcă știe cât de dificil i-a fost lui fără încurajare și susținere.

Zilele trecute, Agenția Națională de
Integritate a constatat starea de
incompatibilitate în cazul lui Marinela
Ghiță, funcționar public în cadrul
Direcției de Protecție Socială Râmnicu
Vâlcea. Astfel, în perioada 1 ianuarie
2014 – 30 octombrie 2016, aceasta a
deținut și exercitat simultan funcția
publică de consilier în cadrul Direcției
de Protecție Socială Râmnicu Vâlcea și
calitatea de expert contabil judiciar în
cadrul Biroului Local de Expertize
Judiciare Tehnice și Contabile de pe
lângă Tribunalul Vâlcea, încălcând
astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a)
din Legea nr. 161/2003.

t
În 2020, serele Annabella de pe

bulevardul Dem Rădulescu vor
dispărea, iar firma va dezvolta acolo un
proiect imobiliar. Primăria Râmnicu
Vâlcea nu exclude să construiască, în
zonă, şi o piscină pentru copiii din
cartier.

t
Gheorghe Poenaru, șeful Gărzii

Forestiere Râmnicu Vâlcea, a câștigat
anul trecut circa 1 miliard de lei vechi, în
timp ce soția lui (care lucrează în aceeași
instituție) a ridicat 1,7 miliarde de lei
vechi, din care, cea mai mare parte, de la
firma I.I. Poenaru Cristina Gabriela,
conform declarației de avere. Familia
Poenaru mai deține la bănci depozite în
sumă de 3 miliarde de lei vechi, patru
terenuri (unul în Râmnicu Vâlcea și trei
în Golești), o vilă și un apartament în
Râmnicu Vâlcea, plus o casă în Golești.
Anul trecut, Gheorghe Poenaru a
acordat împrumuturi în nume personal
către Eugen Claudiu Drăghici în sume
de 10.000 euro și 5.000 de dolari.

Vrăjeli... 
adevărate!
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După ce au beneficiat de instruire şi ghidare politică, 13 femei rome şi
7 femei cu nevoi speciale au candidat la funcţii de primar şi consilier

Există o serie de obstacole ce împiedică
participarea femeilor de etnie romă sau a celor
cu nevoie speciale în procesul de luare a
deciziior. „Dacă ne referim anume la femeile de
etnie romă, am avut situaţii în care femeile au
suferit de discriminare etnică şi sexism,
aprtidele politice au ezitat să le includă pe lista

de partid, iar dacă le-au inclus, atunci femeile, de cele mai multe ori, au nimerit
la coada listei”, spune Natalia Duminică, director, Centrul Naţional al Romilor.

Stop discriminării romilor!

Aproximativ 100.000 de persoane
au semnat o petiţie pe care Amnesty
International o va înainta mâine
Comisiei Europene, prin care cer
luarea de măsuri pentru a stopa
discriminarea romilor în Europa.
Semnăturile acestor persoane au fost
strânse pe parcursul a două luni şi fac
parte din campania „Human rights
here, Roma rights now”.

Arta nu are etnie: Femeile
rome pictează viitorul

Multe femei rome sunt dublu
dezavantajate în Europa. Pe de o parte ca
femei, pe de altă parte ca membre ale
unei minorități discriminate. Roma
Institute for Arts and Culture (ERIAC) și
Institutul Cultural Român (ICR) din
Berlin au organizat o expoziție pentru
artiste rome din diferite țări europene.


