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„Am fost un copil
sărac într-o familie
de lăutari. Viaţa
mea era bătută în
cuie

Şcoala
românească
interzice
studierea
limbii materne?
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Când naiba 
am trecut de
partea cealaltă?

S
unt la o petrecere amestecată. că suntem acolo

persoane mature despre care s-ar zice că și-au

adunat toate mințile în cap, dar și mileniali din ăștia

cu ani de naștere imposibili, să zicem. Muzica e foarte

tare, dansante de la care bâțâi din picior pe sub masă. Stau

cu un pahar de vin în față, cu niște amici la fel de expirați

ca mine și vorbim despre gagici amante neveste iubite

menopauziste ne repovestim a mia oară întamplări haioase

prin care am trecut împreună. Le știm la virgulă, dar ni le

repovestim de fiecare dată. Suntem într-atât de amabili, că

râdem, cu niște nuntașe necunoscute închingate în rochii

de lamé orbitor, cu fetițe dulci ca în București, la Vâlcea

cu românce frumoase și țigănci arzoaice. Alături, un grup

de din ăștia de douăzeci și ceva de ani se bâțâie și țopăie

cu mâinile ridicate pe sus, chirăie. Eu mă uit în paharul cu

vin și tare aș mai fuma o țigară, dar e interzis să fumăm.

Afară e frig și nu mă îndur să ies. Nimic mai trist decât să

te uiți la o fată subțire ca un pai cum dă gata un pahar de

cocktail și o pungă de cornulețe din alea umplute cu cremă

dulce, în timp ce tu mănânci niște pește fad cu trei legume

triste. Nimic mai trist. Când naiba am trecut de partea

cealaltă? Cine a tras linia asta despărțitoare între noi și ei?

Unde sunt vremurile când dădeam gata o pungă de covrigi

și aveam totuși abdomenul plat, lipit de șira spinării?

Acum sunt gras și ciufut... Și, mai ales, de ce nu mai

fumează nimeni în restaurante?

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Sorina, fetiţa
adoptată în
SUA, primul
mini-recital la
New York

Judecata
ţigănească: 
de la tradiţie 
la dreptate
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Harghita: Peste 4.000 de
preşcolari şi elevi romi
şcolarizaţi în judeţ

Peste 4.000 de preşcolari şi elevi romi
sunt şcolarizaţi în Harghita,
înregistrându-se o scădere a abandonului
şcolar şi o creştere a numărului tinerilor
care îşi asumă identitatea.

Datele furnizate presei de Kari Attila,
inspector şcolar pentru romi la
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ)
Harghita, arată că în anul şcolar 2019-
2020 există un total de 4.126 de
preşcolari şi elevi până la nivel liceal.

Dintre aceştia, 940 sunt preşcolari,
1.907 sunt la nivel primar, 1.052 sunt la
nivel gimnazial, 210 în licee şi şcoli
profesionale. De asemenea, 20 de
cursanţi romi sunt înscrişi în Programul

“A doua şansă”.

Pe scurt

Peste 4.000 de preşcolari
şi elevi romi sunt cuprinşi în
sistemul educaţional din
Harghita. Numărul celor care
urmează cursurile la nivel
liceal şi profesional este în
creştere. 

Inspectorul şcolar pentru
minoritatea romă, Kari
Attila, îşi aminteşte că în ʾ97,
când a venit în Harghita,
exista o singură clasă
destinată alfabetizării
romilor în judeţ, înfiinţată
„cu chiu, cu vai”, unde
învăţau să scrie şi să citească

de-a valma copii şi tineri de
la 8 la 18 ani. De atunci, cu
răbdare, sprijin şi multă
muncă de convingere,
lucrurile s-au schimbat, iar
astăzi 4.126 de preşcolari şi
elevi romi sunt cuprinşi în
sistemul educaţional din
judeţul Harghita, începând de
la grădiniţă şi până la nivel
liceal. Potrivit datelor oferite
de Inspectoratul Şcolar
Judeţean (IŞJ) Harghita, 940
dintre aceştia sunt preşcolari,
1.907 învaţă în ciclul primar,
1.052 la nivel gimnazial, iar

210 în licee şi şcoli
profesionale. Alţi peste 20 de

cursanţi romi sunt incluşi în
Programul „A doua şansă”.

Ce este o normă? Cînd spunem că
ceva sau cineva este „normal“ sau în
normă, sau în regulă? De exemplu,
temperatura „normală“ a corpului
omenesc este de 37 de grade Celsius.
Înseamnă că majoritatea oamenilor au
această temperatură și că cei care nu o
au – excepțiile – sînt bolnavi     În
timpul regimului comunist, dar chiar și
în postcomunism, foarte mulți dintre
noi jinduiam după ceea ce numeam o
„viață normală“. Asta însemna ceva ce
n-aveam, care nu reprezenta deloc legea
instituită de regim, ci ceva ipotetic,   Să
luăm arta    Ce e normalitatea în artă?
Este ea dată de majoritatea operelor sau
numai de o mică minoritat  buna

guvernanță, onestitatea politicienilor,
competența, respectul față de cetățean
Din nou, normalul e
minoritar.Majoritatea oamenilor nu sînt
nici foarte buni, nici foarte răi, ci
mijlocii. exprimă, într-adevăr, o normă
majoritară, dar „iubește-ți aproapele“ Și
atunci, cine este omul „normal“? Să fie
el omul mijlociu, comun, situat prin
toate trăsăturile sale în partea bombată
Sau, mai curînd, este eroul, adică
specimenul singular   moral, artistic,
politic, intelectual, religios – și pe care
restul omenirii îl adoră, îl urăște, îl
ascultă, îl ucide, îl contestă, îl evocă, îi
preia învățăturile,acești oameni, iar nu
celelalte miliarde, sînt normalii noștri.

Lupta cu știrile false

A scăzut abandonul şcolar şi absenteismul în rândul copiilor şi adolescenţilor romi
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Centrul de Resurse Juridice
lansează studiul de caz Comunităţile
de romi din zona Hotar- Municipiul
Aiud care prezintă situaţia privind
locuirea pentru comunităţile de romi
care locuiesc la marginea oraşului
(denumită informal Hotar), o parte de
peste 80 de ani (“comunitatea Bufa),
iar o altă parte din 2010, în urma
evacuării lor de către autoritatea locală
din centrul localităţii şi relocate în
zona Poligon, fără a primi vreun
sprijin (“comunitatea Poligon”). “Aş

dori să am un contract pe casă pentru
că, de când m-am născut, nu este un
contract pe casă, aş dori (să am) unde
să pun gunoiul şi o canalizare, pentru
copii, pentru baie, să avem posibilitate
să facem baie; (…), dar nu am niciun
contract pe casă şi nicio aprobare de la
Primărie. Plătim impozitul pe pământ,
dar nu avem acte pe locuinţă …
Drumul ar trebuie asfaltat sau pus
pietriş până unde ne luăm mancare şi
ce ne trăbe”.” (persoană intervievată
în 2019).

Centrul de Resurse Juridice
lansează studiul de caz
Comunităţile de romi din
zona Hotar- Municipiul Aiud

Hunedoara: Peste 14.200
de persoane vor primi
pachete cu produse de
igienă printr-un program
european

Peste 14.200 de persoane cu probleme
sociale din judeţ vor primi pachete cu
produse de igienă în cadrul Programului
Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate (POAD) 2019-2020, livrarea
acestora urmând să înceapă din data de 22
ianuarie, a anunţat, vineri, Prefectura
Hunedoara.

Faţă de anii precedenţi, programul a
suferit mai multe modificări, cele mai
importante vizând categoriile de produse
distribuite şi categoriile de beneficiari
eligibili.

“Începând cu anul 2020, beneficiarii vor
primi atât pachete cu alimente, cât şi pachete
cu produse de igienă. În această fază, în
judeţul Hunedoara va începe distribuţia
pachetelor cu produse de igienă, urmând ca
beneficiarii să fie informaţi din timp de către
autorităţile administraţiei publice locale cu
privire la distribuţia pachetelor cu produse
alimentare”, se arată într-un comunicat.

Active Citizens Fund
România organizează la Cluj-
Napoca, în data de 11
februarie, o sesiune de
informare pentru potenţialii
solicitanţi/parteneri în cadrul
celor 8 apeluri de proiecte
deschise în prezent.

Evenimentul va aborda
următoarele aspecte:

• Prezentare generală
Active Citizens Fund
România

• Apeluri de proiecte
• Buget şi costuri eligibile
• Procedura de aplicare și

evaluare
• Sesiune de întrebări şi

răspunsuri
În mod special, în cadrul

evenimentului, vor avea loc
sesiuni dedicate
ORGANIZAȚIILOR MICI
(principalele secţiuni ale
cererii de finanţare, modalităţi
de completare şi evitarea
greşelillor frecvente) şi
PA R T E N E R I AT E L O R
(valoarea adaugată a
parteneriatelor naţionale şi
bilaterale). Întrucât aceste
sesiuni vor avea loc în paralel,

recomandăm organizaţiilor
mici* să participe cu un
număr de doi reprezentanţi
(*organizaţie mică –

organizaţie care are un buget
mediu de maximum 240.000
Ron – aproximativ 51.000
Euro, pentru ultimii 3 ani).

ACF România: Sesiune de informare la Cluj-Napoca
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Liderul partidului britanic

UKIP, Nigel Farage, face

speculatii privind afrimatiile

unui primar dintr-o comuna

din judetul Timis, Romania.

Edilul a spus pentru “Daily

Mail” ca jumatate din

populatia de rromi va pleca

spre Marea Britanie, dupa

ridicarea restrictiilor, la 1

ianuarie.

Nigel Farage, care este

liderul partidului care

conduce campania anti-

romani si bulgari din Marea

Britanie, a declarat ca “ruleta

ruseasca apropo de imigratia

romanilor si bulgarilor este

complet inutila. 

Chiar daca politicienii

nostri sustin ca nu vor veni

prea multi, iata ca un primar

din Romania anunta ca

jumatate din populatia

comunei sale se va muta in

Marea Britanie”.

“Este inadmisibil ca o tara

care are sute de mii de tineri

capabili, care nu au loc de

munca, sa fie invadata de

imigranti care vin sa traiasca

din ajutarele sociale”, a

declarat Farage, potrivit

Focus.

Daily Mail a relatat intr-

un reportaj faptul ca primarul

Koller Gabriel-Adrian sustine

ca jumatate dintre locuitorii

din comuna sa vor pleca in

Marea Britanie dupa 1

ianuarie 2014, atunci cand

vor fi ridicate restrictiile de

munca pentru romani si

bulgari.

“Cred ca este posibil ca

jumatate dintre locuitorii din

Berini si Uliuc, romani si

rromi, sa mearga in Marea

Britanie anul viitor. In special

tinerii vor merge, pentru ca ei

nu au nimic aici. Vor lucra in

agricultura si in constructii,

dar si pentru ajutoare”, afirma

primarul, potrivit publicatiei.

Liderul unui partid din Marea Britanie
face speculații legate de imigranții din
România

Bani pentru comunităţile rome

Oficiul Initiativa Romilor invita romii si

organizatiile pro-romi si retele formale sau

informale din Bulgaria, Republica Ceha,

Ungaria, Italia, Romania, Slovacia si Spania

sa solicite burse de advocacy.

Obiectivul general al programului

Extinderea parteneriatelor cu societatea

civila pro-roma si sprijinirea organizatiilor

dedicate comunitatilor rome pentru a

organiza interventii de advocacy care sa

propuna politici institutionale noi si sa

promoveze incluziunea sociala prin

experimentarea unor noi modele politice.

Obiectivul specific al programului

Propunerile depuse trebuie sa pledeze

pentru imbunatatirea absorbtiei fondurilor

UE dedicate reformelor de incluziune

sociala la nivel institutional, dar si

imbunatatirea politicilor ce vizeaza

incluziunea, scopul fiind cresterea calitatii

vietii persoanelor de etnie roma.

Tessa Dunlop, istoricul si

realizatorul de emisiuni de

televiziune din Marea Britanie, s-a

pronuntat contra mesajelor

antiimigratie lansate de o anumita

parte a presei engleze, dar si de unele

partide, precum cel pentru

Independenta Regatului Unit. Gurile

rele au avertizat ca imigrantii romani

si bulgari care vor veni in 2019 in

Regat reprezinta o amenintare.

Tessa Dunlop, experta in

Romania si autoare a lucrarii “To

Romania With Love”, a declarat ca

rromii reprezinta o mica parte din

popoarele roman si bulgar. In opinia

sa, UE ar trebui sa ii ajute pe romi in

vederea integrarii lor, nu sa ii

marginalizeze.

“Romii au o istorie marcata de

persecutii si sunt impovarati de un

urias dezavantaj”, a declarat Tessa

Dunlop, citata de Agerpres. 

“Aceasta comunitate este slab

integrata si are tendinta de a fi izolata

in tarile de origine. Noi trebuie sa

sprijinim aceste tari pentru a-i integra

pe romi, pentru ca nu este o problema

care va disparea de la sine. Iar, daca

judecam Romania si Bulgaria doar

prin prisma minoritatii rome,

comitem o extraordinara distorsiune”

a adevarului, a adaugat Tessa

Dunlop.

Dunlop: Migrația românilor este bună pentru Marea Britanie
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Scandal între romii din
Ivești! A drogat-o și a 
furat-o pe nepoata bulibașei

Scandal mare în comunitate romilor din
localitatea gălățeană Ivești după ce chiar
nepoata bulibașei, Dana Bria Stănescu, o
fata de 16 ani, ar fi fost răpită de un alt rom,
Cezar Stănescu, 20 de ani, care este deja
însurat cu o altă femeie.

Sora mea e minoră, are 16 ani, și a furat-
o golanul ăsta din poză, e hoț el.  A furat-o,
a drogat-o, a prins-o la magazin și a luat-o.
A luat bani și aur de la mama mea fără voia
ei. A drogat-o, a amețit-o, nu știm ce i-a făcut
că ea e o fată cuminte și familistă. Are bărbat
bun, bogat, casă mare. El nu e bun, are o
grămadă de dosare la poliție, sunt o familie
săracă. Nu mai avem liniște de atunci. Am
reușit să vorbim cu ea la telefon, dar nu
spune unde e, zice că el a spus că se omoară
dacă nu rămâne cu el și că o ține legată să nu
fugă. Să o lase în pace să vină acasă”, a
declarat Gina Stănescu, una dintre surorile
Danei Bria Stănescu.

Flash

Bafta, Devla și Haramul. Studii
despre cultura și religia romilor
(Polirom, 2019) este cea mai recentă
carte semnată de Mirel Bănică. Dialogul
de mai jos survolează câteva dintre
temele acestei importante apariții
editoriale.

Cristian Pătrășconiu: Rom sau

țigan?

Mirel Bănică: Am încercat să descriu
în carte această dilemă. Antropologii ar
spune, mai degrabă, și țigan, și rom.
Activiștii ar spune, scurt și apăsat:
„rom”! Eu am încercat să găsesc o cale
de mijloc. Nu am schimbat interviurile
de teren unde apărea denumirea de
„țigan” sau unde autorii consacrați

foloseau acest termen. Dar, din respect
pentru tânăra intelighenția roma și/sau
țigănească, am folosit termenul de
„rom”. Sunt, în această privință, foarte
partajate opiniile. În Occident și în
literatura occidentală, vreau să subliniez
aceasta, oamenii sunt mult mai relaxați
când vine vorba de terminologie. În
schimb, folosirea termenului „țigan” sau
„rom” ridică probleme reale pe teren. O
parte din cercetările pe care le-am făcut
pentru această carte s-a derulat în Franța
– am intrat într-o mare tabără de
„gitanes” franci-spanioli și mi s-a spus la
modul direct și aproape puțin violent să
nu îndrăznesc să îi fac „romi”, pentru că
ei sunt „gitanes”.

Mirel Bănică. Religia
romilor – sau cum se
culege sacrul de pe icoane

• Romii cer retragerea
decoraţiei primarului
Dorin Florea, după
declaraţiile acestuia
privind copiii 

Aproximativ 400 de
persoane au protestat vineri la
Târgu Mureș, cerând demisia
primarului Dorin Florea și
scuze publice, după
declarațiile acestuia privind
copiii, considerate de către
romi rasiste și jignitoare. De
asemenea, Platforma Aresel a
depus la Președinția României
o cerere pentru retragerea

decorației acordate 
Protestatarii au depus la

Registratura Primăriei mai
multe cereri ironice, prin care
primarul Dorin Florea este
rugat să aprobe anumite
manifestări intime între soți,
sau să le indice cetățenilor cum
ar trebui să procedeze în cazul
„amorului”, „săritului caprei”
sau cum să se ferească de „a fi
manipulat electoral”, a anunțat
Platforma Aresel. ”Domnul
Dorin Florea nu numai că nu a
ieșit să își ceară public scuze
cetățenilor care l-au votat dar,
din informațiile primite de noi

astăzi, acesta s-a folosit de
diferite tactici pentru a
împiedica oamenii să participe
la această manifestație
pașnică. Amenințarea directă a
unor cetățeni, forțându-i astfel
să nu se alăture protestului, a
fost una dintre tehnicile

folosite de instituție. Însă
promisiunea comunității de
romi din Târgu Mureș este
următoarea: „Romii nu îl vor
mai vota pe Dorin Florea. Și
nu vom mai vota niciun alt
candidat rasist!”, a mai
transmis asociația.

Protest la Târgu Mureș
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În semn de solidaritate cu
victimele atacului sângeros
din Lviv, comunitatea romilor
din regiunea Transcarpatia a
organizat luni, 25 iunie, în fața
clădirii Administrației
Regionale de Stat
Transcarpatia o acțiune de
protest menită să tragă un
semnal de alarmă  privind
gravitatea situație din țară.

Oameni au venit cu
pancarte pe care scrie în mai
multe limbi: „Romii
Transcarpatiei” și „Spunem
NU, rasismului”.
Organizatorii acțiunii au
vorbit despre drepturile
romilor și altor etnii din
Ucraina, cerând autorităților

condamnarea actelor de
rasism și extremism în
societate.

„Este un lucru nu numai
îngrijorător, ci și grav atunci
când o persoană a fost ucisă în
Ucraina doar pentru simplul
fapt că este romă”, a declarat
Miroslav Horvat, consilier
municipal din partea
comunității romilor.

În același timp,
preşedintele Asociației
Romilor din Ucraina, Zola
Kandur, a dat asigurări că
romii nu se vor răzbuna
pentru atacul sângeros.
Aceasta a adăugat că un
răspuns violent ar putea avea
efecte extrem de grave şi

speră că securitatea lor va fi
asigurată de autorităţi.

În noaptea de 23 spre 24
iunie, un grup de tineri a
atacat cu topoare şi cuţite

romii dintr-o tabără de lângă
Lviv. Un om a murit, iar patru
au fost răniţi în urma odioasei
crime. Atacatorii au vârste
cuprinse între 16 şi 17 ani.

Romii din Transcarpatia au
ieșit la protest

WHO’S HOT, WHO’S NOT

Revenirile nesfârșite ale Anei-Maria
Popescu vs inconștiența rasistă a lui Dorin
Florea Rubrica Libertatea “Cine e tare și cine
nu” punctează personajele care, în zilele
anterioare, ne-au încântat sau ne-au dezamăgit.

Declarațiile revoltătoare ale edilului de
la Târgu-Mureș vin din alt timp, unul
scandalos și josnic. Fără a încerca să scuz
derapajele cu accente naziste ale nimănui,
nici măcar nu cred că Florea avea habar de
antecedentele istorice ale gândirii lui. Pur și
simplu, e în firea unor oameni să vadă
probleme greșite și, prin urmare, niște soluții
și mai greșite pentru ele. Oricum ar fi, ura și
măsurile ei controversate – în cazul acesta,
limitarea numărului de copii din familiile de
romi – nu au ce căuta în programul unui
primar sau al oricărui politician din Uniunea
Europeană, în secolul XXI.

Începând cu 2019, mai mult de
8.500 de romi au obţinut buletine de
identitate. Procesul  obținerii
paşapoartelor  este complicat din cauza
lipsei certificatelor de naștere pentru
unele persoane, anunţă de serviciul de
presă al Ministerului Afacerilor Interne
al Ucrainei cu referire la datele
Serviciului de Stat pentru Migrație.

Printre principalele probleme care
duc la dificultăţi  în primirea
documentelor de identitate ale romilor
se numără lipsa certificatelor de naștere

și a documentelor care dovedesc
apartenența lor la cetățenia Ucrainei”,
potrivit comunicatului Ministerului
Afacerilor Interne.

De asemenea, în comunicat se
menţionează că lipsa documentelor de
identitate în rândul etnicilor romi,
favorizează creșterea ratei
criminalității. Prin urmare, nu numai
reprezentanții serviciilor de migrație,
dar și autoritățile locale, trebuie să se
ocupe de problema pașapoartelor  în
localităţile unde locuiesc romii.

Ucraina: Mai mult de 8 mii de romi au
primit buletine de identitate în ultimii 3 ani
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Scene incredibile în Sălaj.
Bătaie generală între doi
poliţişti şi un grup de rromi

Veniţi într-un cartier de rromi dintr-o
localitate din Sălaj pentru a restabili
liniştea ca urmare a unui conflict, doi
agenţi de poliţie au fost implicaţi într-o
bătaie generală, în care s-a folosit spray
lacrimogen, dar şi pumni şi picioare!?

Totul s-a întâmplat în zilele trecute,
într-o un sat din judeţul Sălaj, mai exact
în comuna Someş Odorhei.

Lucrătorii Postului de Poliţie – adică
agent şef principal de poliţie Costel
Zaharia şi ajutorul său, fost solicitaţi să
intervină la un conflict între mai mulţi
tineri din cartierul de rromi.

Ajunşi la faţa locului, oamenii legii au
încercat să îşi facă datoria. Au încercat să
identifice persoanele implicate în
conflict, dar suspecţii ar fi refuzat să se

legitimeze.

Pe scurt

Judecata ţigăneasca este un obicei,
o procedura, care încă este de
actualitate. Din respect pentru
înţelepciunea membrilor etniei, din
grija pentru semeni, din venerarea
tradiţiilor, ceea ce pare doar o poveste
este în fapt o realitate pentru membrii
etniei rome.

Astăzi, judecata ţigănească are rol
de “împăciuire”, fiind o formă de
mediere. “Judecătorii” sunt aşadar,
mediatori sociali. Judecătorii sunt
aleşi din rândul membrilor
comunităţii. Aceştia trebuie să fie
persoane cu o trăire morală aparte,
exemplu în cadrul comunităţii: familie
sănătoasă, integraţi social, angrenaţi în
realitate, cu o bună situaţie materială,
foarte buni cunoscători ai tradiţiilor.

În cadrul judecăţii ţigăneşti sunt
admise probele cu martori, iar
pedepsele sunt de ordin moral sau
pecuniar, atunci când fapta în sine
presupune stingerea unei datorii.
După expunerea cauzei, martorii îşi
prezintă fiecare propria sa variantă, iar
după lungi deliberări şi chiar
negocieri, judecătorul pronunţa
hotărârea, care ulterior este respectată
cu sfinţenie de către părţi.

Judecata ţigănească este o formă
cutumiară de a se face dreptate, în
cadrul comunităţii, în paralel cu
sistemul legislativ al unei anume ţări.
Dar, niciodată, judecata ţigănească nu
încalcă legile statului şi nu este
folosită în cauze cu caracter penal,
precum omorul.

Judecata ţigănească: de
la tradiţie la dreptate

Momente artistice,
expoziție de lucrări și o
„masă rotundă”, nu departe
de Timișoara. Studenți
voluntari ai Universității de
Vest, împreună cu tineri
privați de libertate de la
Centrul de Reeducare Buziaș
au defășurat activități de
socializare, în cadrul
programului „Spații comune
în mediul penitenciar –
2019”.

Spectatorii prezenți la
Centrul de Reeducare Buziaș
au avut parte de o scenetă
interpretată de participanții
la program. Prin aceasta, s-a

atras atenția asupra
absurdităților ce apar în
procesele de etichetare a
persoanelor percepute ca
„diferite”. De asemenea, sub
scaunele celor prezenți s-au
regăsit mesaje ale celor
privați de libertate.

Participanții au avut și o
întânire cu reprezentanții
presei. Ei au urmărit să
transmită un mesaj de
conștientizare, cu ajutorul
unei proiecții de colaje
formate din titluri ale unor
articole colectate din presa
locală, dar și printr-un
moment artistic prin care

făceau referire la
reprezentările în mass-media
a persoanelor de etnie rromă.

La „masa rotundă”, tinerii au
împărtășit experiențele lor
din cadrul programului.

Universitatea de Vest din Timișoara, în sprijinul tinerilor romi privați de libertate!
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Cetățenii romi din
Călărași duc o lipsă
pronunțată a studiilor, ceea ce
le-ar fi permis să obțină  un
loc de muncă și o
responsabilitate față de sine
în societate. Lipsa propriei
locuințe duce la un haos între
viața de zi cu zi care, de
altfel, împiedică la
îndeplinirea obligațiunile
părintești față de copii, de
unde și vine problema
neșcolarizării.

Despre acest lucru dar și
multe altele, a comunicat
Maria Apostol, mediator
comunitar la Primăria
orașului Călărași dar și
monitor local al Coaliției
”Vocea Romilor” în cadrul

proiectului ”Pas cu Pas
Găsim Soluții pentru Romii
din Moldova”, susținut
financiar de Fundația Est
Europeană.

”Cea mai importantă
problemă la nivel local în
comunitatea noastră, a
romilor, este lipsa locului de
muncă și a locului de trai
pentru familiile social
vulnerabile și familiile
numeroase, de la 4 și mai
mulți copii”, a subliniat
Maria Apostol, după care a
mai adăugat: ”În cazul în care
în soluționarea problemelor
ar interveni instituțiile de
resort împreună cu
persoanele de etnie romă,
aceasta va contribui la

îmbunătățirea calitații atât a
vieții, cît și crearea unei
imagini mult mai bună a
comunității rome”.

Despre profilul
comunităţii rome a oraşului

Călăraşi s-a discutat recent la
o ședință a Coaliţiei ”Vocea
Romilor”.”Romii rămân a fi
una din categoriile cele mai
expuse discriminării în
Moldova.

Vedeți cum arată profilul romilor
din Călărași

Fosta consilieră de stat
cu responsabilități în
problematica minorităților a
Viorică Dăncilă a fost
surprinsă în perioada
sărbătorilor de iarnă stând în
spatele unei tarabe cu
petarde. Deși a recunoscut
că și-a ajutat fiul, fosta
demnitară acuză o răzbunare
din partea minorității rrome.

Și-a ajutat fiul
Este vorba despre Dana

Rozalia Varga, fost consilier
de stat cu responsabilități în

problematica minorităților,
care a explicat că în perioada
sărbătorilor de iarnă și-a
ajutat fiul să comercializeze
peterde și artificii, totul fiind
perfect legal.

Dana Varga este fiica
celebrului bulibașă Rudolf
Varga din Gilău și este de
părere că fotografia în care
apare lângă taraba de
artificii ar fi fost făcută în
semn de răzbunare, din
partea minorităților rrome,
cu care are probleme.

Peste 150 de persoane au
participat, vineri, in centrul
municipiului Targu Mures la
un miting organizat de
platforma civica Aresel,
cerand demisia primarului
Dorin Florea pentru
declaratiile acestuia
referitoare la necesitatea
unei dezbateri publice
privind responsabilitatea
nasterii unui copil si a unei
anchete sociale in cazul
celor care doresc sa aiba
copii.

De asemenea,
protestatarii i-au cerut
primarului Dorin Florea sa

isi ceara iertare, public, atat
comunitatilor de rromi, cat
si tuturor cetatenilor pentru
declaratiile din ultimele zile.

“Astazi e o zi istorica.
Rromii, pentru prima data in
ultimii 30 de ani ies in strada
sa isi spuna ferm punctul de
vedere, fiindca astfel de
declaratii ca cele ale
primarului Daniel Florea nu
sunt in regula in secolul 21,
in Romania. Este o pozitie
ferma pe care o avem, in
care sanctionam astfel de
declaratii, care dau spre
sovinism, noi il numim
nazism electoral.

Mureș: Demisia primarului Florea, cerută la
mitingul organizat de platforma civică Areșel

Membră super cunoscută din Guvernul
Dăncilă prinsă vânzând petarde la
tarabe! PSD în stare de șoc
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Catalin Predoiu, despre cazul
Tandarei: Fie nu au fost
probe, fie au fost, dar
judecatorii le-au ignorat

Intrebat ce parere are despre
achitarea tuturor celor 24 de inculpati
din dosarul “Tandarei” acuzati de
trafic de minori, Catalin Predoiu a
raspuns: “Am fost si eu impresionat
emotional de acest rezultat. Nu pot fi
multe alternative cu privire la
explicatii - fie nu au fost probe acolo,
fie au fost probe si au fost ignorate de
catre judecatori. Si intr-un caz si in
altul ceva pare a fi in neregula, mai
ales ca, iata, si un alt expert in materie
de anchete penale s-a pronuntat cu
privire la acest lucru, pare-se in
cunostinta de cauza”, potrivit .

In opinia sa, “e clar ca sunt
probleme de rezolvat in justitia
noastra si, iata, de aceea, facem
eforturi ca sa ducem pana la capat

aceasta procedura”.

Pe scurt

Că tot se vorbeşte ideile de la Târgu-
Mureş, hai să vă mai dau una caldă-caldă:
şcoala din Vizureşti, judeţul Dâmboviţa, cu
un număr semnificativ de elevi romi.
Comunitate destul de săracă, însă cu oameni
care transmit dorinţa de a învăţa copiilor lor.
Fiind vorbitori nativi de limbă romani,
aceştia au îmbrăţisat cu drag idea unui tânăr
profesor rom de la ei din sat de a studia şi în
şcoală limba romani ca limbă maternă.

Rezultatele nu au întârziat să apară, şi
foarte mulţi elevi au ajuns chiar şi la
olimpida internatională de limba romani, de
unde s-au întors şi cu premii. Şcoala
primeşte puncte în plus şi este felicitată.
Directiunea este, la rândul ei, mulţumită.
Tânărul profesor este admis la una din
marile şcoli doctorale din Franţa şi pleacă

să studieze acolo. În şcoala din Vizureşti se
schimbă şi direcţiunea. În lipsa unui cadru
didactic specializat, tinerii romi din şcoală
nu mai au cu cine studia limba maternă.
Noua direcţiune nu face niciun demers
pentru a aduce un alt profesor. În 2019,
după ce termină cu doctoratul, tânărul
profesor se întoarce în satul lui cu dorinţa
de a continua ceea ce a început. Stă de
vorbă cu toţi părinţii romi şi nu i-a trebuit
mult să-i convingă să facă acele cereri care
sunt solicitate de lege pentru a putea studia
limba maternă (limba maternă este studiată
doar în baza unor cereri scrise venite din
partea părinţilor). În foarte scurt timp,
adună 104 cereri semnate de părinţi prin
care aceştia solicitau studierea limbii
materne în şcoală.

Şcoala românească interzice
studierea limbii materne?

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. Mașina preotului, vandalizată
după ce a chemat romii la slujbă

În satul învecinat Šarišské Jastrabie,

un preot a chemat romii la biserică.
Lucrurile n-au mers prea bine. Ceilalți
credincioși s-au plâns de prezența lor, ba
chiar au vandalizat mașina preotului.
Puțini au fost dispuși să vorbească despre
ce s-a întâmplat.

Romii din Slovacia, deși catolici, se plâng că nu sunt
primiţi în biserici
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Cele mai frecventate acum sunt
păcănelele – adevărate droguri
electronice, care fac din clienţii lor nişte
morţi frumoşi cu ochii vii, nişte sclavi ai
banului. Aşteptarea la coada speranţei în
lumea păcănelelor este o aşteptare care
doare, care îmbătrâneşte, care face omul
egoist, care îţi reduce viaţa la cinci
şeptari sau la şapte roşi şi o neagră şi-
alte trei roşii… Spre ruşinea mea, am
devenit parte a lumii celor care rătăcesc
în căutarea celor „5 şeptari”. Un flagel
care loveşte indiferent de pătură socială,
pregătire sau aspiraţii, care se reduc la
una singură: câştigul financiar fără
muncă. De altfel, într-o Românie tot mai
polarizată social, marile satisfacţii
dobândite prin muncă se lasă aşteptate-
au devenit simple şi clişeice vise umede
pentru proletari.   Un intelectual ar trebui
să meargă la bibliotecă şi să fie un

maestru al menţinerii armoniei în
familie. Alt vis umed- ce te faci cu
drumul la bibliotecă, presărat cu săli de
jocuri, poziţionate strategic între bănci
cu ATM şi case de amanet?   Încercaţi să
faceţi un inventar la ceea ce se câştigă în

raport cu ceea ce se pierde. Tare sunt
curios, mi-aş dori să cunosc un individ
care se simte liniştit, îndestulat, fericit,
folosind banii câştigaţi la jocurile de
noroc - bani bolnavi, dacă îi pot numi
astfel!

Epopeea tragicomică a dependenţei
de jocurile de noroc electronice

Evaluare C.E. a strategiilor
nationale de incluziune a romilor:
Stam prost la ocuparea fortei de
munca si sanatate

În domeniul educatiei, procentul copiilor inscrisi
in sistemul de invatamant prescolar a crescut, dar
foarte putin, de la 47% in 2011, la 53% in 2019.
Romania este citata alaturi de Spania, Slovacia,
Bulgaria si Ungaria ca una dintre tarile care a
inregistrat progrese din acest punct de vedere. Tara
noastra a mai primit o nota buna pentru
imbunatatirea accesului gospodariilor rome la
servicii de baza (apa de robinet si energia electrica).

Romania continua insa sa aiba probleme mari in
doua domenii importante: Ocuparea fortei de munca
si Sanatatea. Proportia tinerilor romi care nu sunt
incadrati profesional si nu urmeaza niciun program
educational sau de formare a crescut ingrijorator la
63% in 2019, fata de 56% in 2011.

Zeci de romi stau la coadă în
fiecare dimineață la sediul unei
bănci din Piața Libertății pentru
a-și ridica bursele venite din
Ungaria. Mai exact, aceștia sunt
ajutați cu bani de Guvernul din
țara vecină dacă își înscriu copiii
la școlile cu predare în limbă
maghiară din județul Satu Mare și
îi declară, desigur, maghiari. 

Sprijinul de stat pentru
învăţământul în limba maternă se
acordă anual, pe baza unei legi
adoptate de ţara vecină în 2001.
Fiecărui elev maghiar din

străinătate, care învaţă în limba
maghiară, statul maghiar îi
acordă “Sprijinul pentru
Învăţământ şi Educaţie”. Suma
este de 20 de mii de forinţi,
respectiv încă 4.000 de forinţi
pentru cumpărarea rechizitelor
şcolare.

Astfel, ambele părți au de
câștigat, maghiarii, pe de o parte,
pentru că își ,,fabrică” elevi și
cetățeni, iar romii, de cealaltă
parte, pentru că încasează, fără
efort, o sumă frumușică din toată
afacerea.

Romii din Satu Mare se înghesuie
la ,,burse” din Ungaria
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Tara noastra ar putea castiga miliarde de

euro anual din taxe si ar putea avea o

economie mai productiva, in cazul in care ar

integra minoritatea rroma in societate, potrivit

unui raport al Bancii Mondiale.

Organizatiile pentru drepturile omului au

criticat dur autoritatile din Romania pe motiv

ca nu fac eforturi pentru a imbunatati nivelul

de trai in mediul rromilor, care sunt in numar

de circa 2,5 milioane.

Potrivit Reuters, acest numar

reprezinta de fapt circa 6% din populatia

Romaniei.

Comisia Europeana a alocat fonduri in

mai multe tari din regiune pentru

integrarea rromilor, care reprezinta cea mai

numeroasa minoritate etnica din Europa.

Potrivit CE, dintr-un total de 10-12

milioane de rromi, aproximativ sase

milioane traiesc in UE si, desi autoritatile

de la Bruxelles au interzis discriminarea

acestora, rromii se confrunta in continuare

cu excluziunea sociala in multe tari.

Potrivit Bancii Mondiale, in Romania,

9 din 10 rromi traiesc in saracie, iar circa

30 % dintre baietii mai raman la scoala

pana la varsta de 16 ani, situatia fiind si

mai ingrijoratoare in randul fetelor.

Câte miliarde de euro ar primi
România de la Banca Mondială,
dacă ar reuși să integreze rromii

”Romii în pictura
românească”, o nouă
emisiune a
Romfilatelia

Reprezentata la nivel national

prin Agentia Nationala pentru

Romi, minoritatea roma este

aniversata oficial in fiecare an, la

data de 20 februarie, cand se

celebreaza Ziua Comemorarii

Dezrobirii Romilor.

Cele 4 timbre ale emisiunii

ilustreaza tablouri din colectia

Muzeului de Arta al Romaniei,

semnate de Iosif Iser (1881-1958)

– timbrul cu valoarea nominala de

3,30 lei, Nicolae Grigorescu

(1838-1907) - timbrul cu valoarea

nominala de 4,30 lei, Pierre Bellet

(1865-1924) - timbrul cu valoarea

nominala de 4,50 lei si Nicolae

Vermont (1866-1932) - timbrul cu

valoarea nominala de 8,10 lei.

Alaturi de cele 4 marci postale,

emisiunea mai contine si un plic

prima zi, pe care este ilustrata o

pictura semnata de Jean Al.

Steriadi (1880-1956).

Problema rromilor din

Germania este tratata pe larg

si extrem de atent de

cotidianul Der Spiegel de

duminica trecuta. Fara

insulte, fara acuzatii gratuite

si, mai ales, prin prisma

problemelor sociale pe care

aceasta etnie le intampina

imediat ce isi paraseste tara

de origine. La Berlin sunt

8.000 de romani si 14.000 de

bulgari, unii dintre ei de

origine rroma.

Multi dintre cersetorii

care bantuie strazile orasului

ajung sa fie insultati si

scuipati. Nu mai putin de

1.800 de romani au ajuns

anul trecut in capitala

Germaniei, ingrosand

numarul somerilor, dar si al

celor fara adapost, acestia

sfarsind prin a locui fie in

subsolurile sau mansardele

insalubre din cartierul

Neukölln, fie prin parcuri sau

chiar sub cerul liber.

Autoritatile Berlinului au

demarat un nou program de

integrare a acestei etnii

defavorizate, cu scopul de a

gasi locuri de munca si

locuinte decente pentru a-i

oferi sansa de a incepe o viata

noua.

Marieta are 25 de ani si

locuit in portbagajul unei

masini parcate in fata unei

biserici din Berlin. Acum are

o locuinta decenta in care sta

alaturi de pruncul sau de

numai 10 zile, nascut in

clinica Virchow din Berlin.

Nu-l poate alapta si ii este

teama sa apeleze la serviciile

de asistenta sociala de teama

sa nu piarda copilul.

Rromii au primit o mână de ajutor la Berlin
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Termenul “rrom” nu inseamna

Romania, a declarat comisarul european

pentru Justitie, Viviane Reding,

vicepresedinte al Comisiei Europene, la

Comitetul Regiunilor, care s-a derulat la

Bruxelles, potrivit Agerpres.

Vicepresedintele Comisiei Europene

a raspuns unei interventii a primarului

comunei constantene Cumpana, Mariana

Gaju, presedinte al Asociatiei

Comunelor din Romania.

Aceasta a aratat ca localitatea este

una eterogena, fiind compusa in cea mai

mare parte din romani alaturi de care

locuiesc turci, tatari si rromi.

Edilul din Romania a mentionat ca

tara noastra nu trebuie sa devina o tinta a

Uniunii Europene din acest punct de

vedere, fiind necesara respectarea

principiului liberei circulatii pentru toti

cetatenii europeni pentru a putea munci

in toata Uniunea.

Acesta a precizat ca numele de

“rrom” nu vine de la romani si ca rromii

exista atat in Romania, cat si in celelalte

state europene.

“Da, aveti dreptate, prieteni romani,

rrom nu inseamna Romania, nu vine de

la Romania. Avem 12 milioane de rromi,

dintre care marea majoritate traiesc in

saracie crunta in multe state membre.

Avem cu totii raspundere”, a subliniat

comisarul european.

Vicepreședintele Comisiei
Europene spune că rromii
nu înseamnă România

Zoni Weisz, supravietuitor al
Holocaustului: Rromii sunt
tratati nedemn in Romania

Un rrom olandez care a

supravietuit Holocaustului a criticat

Franta, Italia, Romania si Bulgaria

pentru modul in care sunt tratati cei

de etnie rroma. Zoni Weisz a sustinut

o prelegere in cadrul unei

comemorari oficiale a victimelor

nazismului, desfasurata la Berlin.

In numeroase tari suntem

minoritatea cea mai veche. Dar

rromii sunt tratati in mod nedemn,

mai ales in tarile din Europa de Est

cum ar fi Romania si Bulgaria” a

spus Zoni Weisz, a carui familie a

fost exterminata de nazisti in anii ‘40.

“Poti fi rrom si sa fi studiat

la Sorbona. Poti fi rrom si sa

traiesti decent in Franta. Poti fi

rrom si sa studiezi dreptul. Si,

mai ales, poti fi rrom si sa nu fi

furat nimic!”. Astfel isi incepe

un articol jurnalista Cordelia

Bonal in publicatia Liberation

pentru a prezenta si partea mai

putin intunecata a povestii

emigrarii rromilor in tarile din

vestul continentului.

Este povestea Aninei

Ciuciu, un exemplu de

integrare perfecta in societatea

franceza. Anina a ajuns la

varsta de 7 ani in Franta,

venind din Italia. In Franta,

prima ei casa a fost...un

camion. Desi a avut o existenta

extrem de precara, Anina nu a

incetat niciun moment sa ceara

familiei sale sa mearga la

scoala. Si a facut-o cu rezultate

exceptionale. La 14 ani dupa

sosirea in Franta, Anina nu

numai ca a invatat limba

franceza perfect ci a reusit sa

intre si la un masterat in stiinte

juridice la Sorbona, la 17

septembrie 2012.

“Ma cheama Anina, am 22

de ani si sunt de etnie rroma.

Am cunoscut saracia, am

suportat insultele, am trait in

tabere de refugiati sordide. De

cand sunt in Franta, am cersit

pe strazi,  am indurat foamea

pentru a supravietui si am fost

umilita nu o data. Se pare ca

astazi in Franta, problema

rromilor este una majora. Este

si multa manipulare. Criza

economica a accentuat

fenomenul izolationist si exista

tendinta de a respinge tot.

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.

Rromi din Franta care fac cinste României
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Sunt rom crescut în sărăcie
și ăsta este răspunsul meu
pentru primarul rasist din
Târgu Mureș

În concepția edilului, eu si
frații mei nu ar fi trebuit să
existăm, pentru că ai mei erau
săraci și slab educați.

Ai mei s-au căsătorit acum
60 de ani. Aveau 20 de ani și erau
săraci, așa că sărăcia tatei și cu
cea a mamei au generat una și
mai mare.Mama era a treia
generație a robilor eliberați din
Țigănești și Negrilești, iar tata
făcea parte dintr-o familie care
fusese deportată de regimul
Antonescu. Pentru cei care i-au
deportat familia, nu contase că
bunicul din partea tatălui meu
luptase în Primul Război
Mondial și nici că, în 1942, era
activ combatant pe frontul de est.
Tot ceea ce conta era faptul că
erau romi săraci lipiți, după ce
casa și toată avuția le fusese
distrusă de bombardamentele
armatei americane. Așa că, parte
dintre ei, inclusiv tata, au fost
nevoiți sa cerșească pentru a
supraviețui, lucru care le-a
pecetluit soarta.La Bug au murit
mulți. De foame și de frig, din
cauza tifosului, ca urmare a
violurilor sau a bătăilor primite
de la bravii soldați români. 

Flash

Reprezentantul mai multor asociații ale
romilor din Transilvania, Aurel Pascu, a
declarat, miercuri, că va fi întocmită și o
scrisoare deschisă care va fi adresată forurilor
europene prin care se condamnă discrim

„Vrem să îl aducem pe primarul din
Târgu-Mureș, Dorin Florea, în fața unui
stabor țigănesc, să îl judece pentru declarațiile
făcute despre anchetele sociale obligatorii în
cazul femeilor rome care nasc mai mulți
copii, având în vedere că, în județul Mureș,
există comunități rome care respectă
tradițiile. Facem acest demers și pentru că se
presupune că Dorin Florea face parte din
etnia romă și va trebui să dea socoteală, mai
ales că a fost votat de romii din Târgu-Mureș
la alegeri, astfel că nu putea ajunge primar,
într-un oraș unde sunt români, dar și mulți
maghiari, fără voturile noastre. De asemenea,
vom întocmi o scrisoare deschisă pe care o
vor adresa forurilor europene prin care
condamnăm discriminarea romilor”, a spus
Pascu.

Acesta a susținut că asociațiile romilor nu
doresc să se ajungă la sterilizarea femeilor din

cadrul etniei așa cum s-a procedat în anii
1990.

REPREZENTANT AL ROMILOR:
„NOI SUSȚINEM CA FEMEILE ROME
SĂ NASCĂ ȘI CÂTE 10 COPII”

„Ungaria acordă facilități pentru creșterea
natalității, iar România vrea să stopeze
creșterea populației. Copiii sunt o
binecuvântare de la Dumnezeu și nu ne
putem opune ca femeile rome, care sunt mai
aprige la pat, să nu dea naștere la copii. Noi
susținem ca femeile rome să nască și câte 10
copii. Probabil că îi este cuiva frică de
populația romă, să nu ajungă peste câțiva ani,
mai numeroasă decât populația românească”,
a conchis Aurel Pascu.

Romii din Cluj vor să îl aducă pe
primarul din Târgu Mureș în fața
unui stabor țigănesc

Sportul datului cu părerea, atît de
popular în România (fotbalul e nimic!), se
suprapune peste aceste tendinţe globale.
Prezenţa atîtor păreri personale, fanteziste şi
neverificabile în spaţiul public, ne
stimulează să emitem şi noi una. Părerile

circulă în România conspiraţiilor şi
fanteziilor colective şi devin „pietre
fundamentale au cîştigat concursul naţional
de minciuni și fantezii.Dacă adăugăm
acestei situaţii româneşti faptul că sistemul
de învăţămînt s-a prăbuşit complet,
realizăm că avem de-a face cu o maladie
naţională pentru care „vaccinarea“ prin
educaţie pur şi simplu a dispărut. În felul
acesta, boala îşi face mendrele nestin -
gherită, după ce a cucerit punctele-
cheie:presa de bulevard, de unde răspîn -
deşte în continuare virusul nesiguranţei şi
teorii ale conspiraţiei. Virusul nesiguranţei
pregăteşte terenul, apoi teoriile conspirației
construiesc în victimă siguranţe noi,
mincinoase şi profund nocive.

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.

Sportul datului cu părerea, popular în România
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Am avut o discuție cu
nepotu  care se cam chinuie să
priceapă anumite semnale
trimise de fetele de vîrsta lui.
Ca om ajuns aproape la 58 de
ani, am zis că am o datorie
morală să las moștenire
experiențele mele in materie
de  femei  ibovnice amante  si
gagici.

În general, noi, masculii,
avem probleme grave în a
traduce ceea ce voi, viitoare
iubite ale prostovanilor Dacă
vrei, poți să mă suni.“ Noi, în
general, înțelegem că, dacă
vrem, putem să vă sunăm
să vă sunăm. În următoarele
trei ore, altfel dovedim că
sîntem nemernici și că nu vă
merităm. dar între tonul de
„îmi ești drag“ și cel de „te
muți la mă-ta“ nu distingem

alte nuanțe. Nu vreau
nimic.“Noi pricepem că nu
vreți nimic. Nu că tocmai am
intrat în aventura vieții
noastre și că ceea ce urmează
este o inițiere mistică.    nu
cred că există vreo femeie
care să-și fi cumpărat mașină
de 18 milioane de stat în
trafic, ca boul ăla de Ronaldo.
La noi, nimic înseamnă
maximum șase găleți de bere
și 43 de mici.   Hai, ține-mă în
brațe.“ Noi credem că trebuie
să vă luăm în brațe. Noi vă
luăm în brațe așa cum mutăm
mobila sau un sac de cartofi
Te-ai plictisit?“ Noi simțim
capcana.Veți vedea asta din
reacțiile noastre de suricate
bete. Știm că e un pericol
undeva, dar nu ne este deloc
clar unde e pericolul. Vor fi

unii dintre noi care își vor
pierde pentru cîteva minute
abilitatea de a vorbi.      Ești
bine?“ Dacă ați putea auzi, în
creierul nostru s-ar auzi un
țipăt disperat ca-n filmele de
groază bune. E ca și cum ați

deschide 11 chestii în același
timp pe un MAC

Cum berea și meciul știm
sigur că nu vă pasionează, ne
gîndim, firesc, la sex. Figura
aia de lovit de dambla, dar cu
bale, de acolo vine.

Inteligența domnișoarelor din Playboy

Trebuie să ne schimbăm

Noi, ăștia de pe-aici, sîntem o lume de
mîncători și de băutori foarte puși pe treabă.
Sigur, cu condiția s-avem ce să bem și ce să
mîncăm. Nu ne prea încurcăm cu chestiile
simbolice  Și, uite-așa, simți că trăiești,
domnule  Am moștenit o imagine
complicată, plină de nuanțe, despre cît de
sărac era „țăranul“, și tiganu roman  Apoi,
să ne-amintim, măcar în trecere, de
perioada comunistă și de foamea
sistematică. De umilința rațiilor de pe
cartele și de cozile la care stăteam
încolonați cu orele. Ieșim destul de șifonați
din treaba asta.Mii, zeci de mii de papornițe
pleacă spre Europa și la ora asta..carne și
cîrnați la garniță, sarmale, piftie de toate
felurile, tobă, caltaboș, jumări, galaxii de
prăjituri și cozonaci, țuici și vinuri făcute
acasă.

Prietena mea a rămas fără job, apoi
a rămas fără bani, apoi a rămas fără
nervi - ştiţi, chestii de-astea de rutină.
Când era să rămână şi fără bărbat, şi-a
dat seama că e ceva în neregulă.  

S-a dus să-şi cumpere un covrig pe
fond nervos, cu 89 de bani, atât mai
avea. Covrigăreasa i-a explicat, cu
dubioasă elocvenţă, că 1 (unu) leu e o
sumă oarecum obligatorie. Atunci, a
avut o revelaţie majoră şi s-a decis să se
ducă la oficiul de şomaj.

Cică a intrat în biroul agentului de
plasare de forţe de, nu-i aşa, muncă.
Era acolo o agentă foarte bine dispusă,
avea o mutră de parcă o muşcase un
căţel de fund. ”Vă ascult”, a nechezat
ea, deşi era clar că-şi asculta mai
degrabă aritmiile produse de stresul
incredibil – cum e, mă, să stai zi de zi
cu fundul pe scaun şi să suporţi
poveştile unora care au fost
disponibilizaţi şi care, în egoismul lor,
vor să te intoxice 

”Doamnă, aş dori, dacă se poate, să
mă ajutaţi să găsesc un loc de muncă,
deoarece l-am pierdut pe cel pe care-l
deţineam”. Funcţionara s-a uitat la ea
ca la o capră ţestoasă. Într-un târziu, şi-
a revenit cumva din ciudata
înţepeneală. ”Bun, ce profesie aveţi?”.

Amica i-a spus, cu sfială, că a absolvit
ASE-ul şi Dreptul. Apoi şi-a cerut şi
câteva scuze, pentru orice
eventualitate. Agenta a răsfoit o
hârţoagă, cu sprâncenele căţărate-n
slava cerului. Nasol, nu găsea nimic,
erau numai posturi de croitori şi de
politicieni.

În fine, în ultimul dosar scămoşat,
doamna a descoperit totuşi că meseriile
cele mai căutate în prezent sunt de
manichiuristă-pedichiuristă şi de
Project Manager.A întrebat-o ce
preferă din astea două, că alea de ajutor
de fochist, artist liric de operă şi finisor
de cocleţi sunt deja ocupate (nu râdeţi –
adică râdeţi, dacă nu vă puteţi abţine.

Totuşi, prostia doare şi prostul moare
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Vreau cartofi prăjiți

Ştiţi că noi, femeile, nu
comandăm niciodată cartofi
prăjiţi, ca să nu ne îngrăşăm. Soţii
noştri comandă cartofi prăjiţi,
pentru că ei au voie să se îngraşe,
fireşte.  aducea însoţitorilor mei o
căpiţă de cartofi prăjiţi, din care
ciuguleam şi eu, când credeam că
nu le pasă, nu observă sau li se
pare nostim. Ei nu se amuzau
deloc,  că e un obicei foarte
enervant. Unul mi-a zis de la
obraz: ”De ce nu-ţi comanzi şi tu
cartofi, dacă-ţi plac atâta?”.
Mârâia ca un pitbull trezit din
somn de o pisică  În acel moment,
puteam să spun orice: ”Ieri m-am
culcat cu frate-tu” - nu-i păsa, nu
auzea, că număra cartofii prăjiţi
din farfurie, alarmat de parcă erau
insulina de care atârna viaţa lui.

Flash

Fraţii Gore au fost doi
dintre cei mai buni
instrumentişti romi, Victor
Dima Gore, care cânta la
acordeon şi Aurel Dima
Gore, la vioară. După
vechile lor rădăcini, tatăl
lor, Dima Ionescu-Gore,
venise din Teiuş
(Dâmboviţa), la Bucureşti,
unde a cântat la Teatrul
Armatei. A avut cinci
băieţi. De la el au învăţat
mulţi instrumentişti din
România, cântece şi
dansuri populare
româneşti, dar şi cântece
lăutăreşti.

Victor Dima Gore
(1931-2008) s-a născut la
17.03.1931, la Bucureşti.
După ce a terminat cele
şapte clase. Victor Gore a
început să înveţe să cânte la
acordeon, fiind şi un bun
solist al cântecelor
lăutăreşti. El cânta şi
interpreta vechi cântece
populare specifice zonei
dâmboviţene de unde
venea tatăl său, dar’, mai
cu seamă, cântece

lăutăreşti. Ultima sa
imprimare muzicală a fost
realizată, în anul 1997, de
către etnomuzicologul
Sperata Rădulescu. Victor
Dima Gore a murit la
17.02.2008, la Bucureşti
(unde avea un apartament
cu două camere, în
cartierul Berceni). A fost
înmormântat în Cimitirul
„Herăstrău” din Bucureşti,
în acelaşi mormânt unde

sunt şi părinţii săi.
Celălalt frate, Aurel

Dima Gore (1930-1989), s-
a născut la Bucureşti, în
anul 1930. La nouă ani, a
început să înveţe la vioară
şi să cânte muzică
lăutărească, auzită de la
tatăl său, Dima lonescu -
Gore, cu care a învăţat, dar
şi la cobză cu Gheorghe
Măslină – cu care a şi
cântat până la moarte.

Fraţii Gore, doi dintre cei mai
valoroşi instrumentişti romi

Şapte sute de copii din
mediul rural din judeţul
Brăila vor primi, anul acesta,
‘Prima carte pentru acasă’,
iar în 15 grădiniţe din cele
mai defavorizate comunităţi
vor fi amenajate centre de
bibliotecă, pentru a încuraja
cititul împreună cu cei mici,
acasă şi la grădiniţă, în
cadrul unui proiect
implementat de Asociaţia
“OvidiuRo” şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean Brăila.

Acţiunile fac parte din
programul pilot de lectură în
grădiniţe “Fiecare copil

merită o poveste”, care are
drept scop creşterea calităţii
educaţiei preşcolare în
mediile defavorizate.

Intervenţiile “OvidiuRo”
pentru creşterea calităţii
educaţiei preşcolare în
judeţul Brăila au început în
2016, când programul
“Fiecare Copil în Grădiniţă”
a fost transformat în program
naţional prin Legea
nr.248/2015 privind
stimularea participării în
învăţământul preşcolar a
copiilor din familii
defavorizate.

Brăila: 700 de copii din comunităţi defavorizate
beneficiază de programul „Prima carte pentru acasă”
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Ministerul Fondurilor Europene
lansează miercuri “Platforma
naţională de bune practici
pentru romi”

Echipa Punctului Naţional de Contact

pentru Romi din cadrul Ministerului

Fondurilor Europene (MFE) a organizat ,

o conferinţă de presă cu prilejul lansării

proiectului “Platforma naţională de bune

practici pentru romi”, precizează MFE

într-un comunicat.

Platforma este cofinanţată de Comisia

Europeană - Direcţia Generală Justiţie şi

Consumatori, prin Programul pentru

Drepturi, Egalitate şi Cetăţenie 2014-2020.

Pe scurt

E complicat să scrii despre fericire

la un mod simplu, care de multe ori

poate să pară de fapt simplist și

superficial, 

De cele mai multe ori, fericirea

noastră trece nebăgată în seamă.Mai

degrabă devenim conștienți de

fericirea celor din jurul nostru.

Fericirea copiilor e cea mai evidentă și

mai prietenoasă pentru că ne pune în

relație cu propria noastră copilărie.ești

fericit pentru că ai unde locui și nu te

dă nimeni afară din casă, pentru că îți

permiți o bere și trei mici ești fericit

pentru că relația ta merge cît de cît De

cele mai multe ori, fericirea noastră

trece nebăgată în seamă.Devenim

conștienți de fericirea bătrînilor trecuți

de 80-90 de ani pe care moartea nu-i

mai sperie  par să nu mai conteze, într-

o societate care pune accent numai pe

superlativ?  fericirea asta măruntă pe

care parcă nici n-o poți numi fericire,

pentru că la un moment dat începi să

te mulțumești cu puțin, cu prea puțin,

visurile tale de odinioară încep să se

erodeze, să se spargă, ești fericit

pentru că nu ești nefericit.

Legea nr.248/2019 pentru

modificarea Ordonanței

Guvernului nr. 105/1999

privind acordarea unor

drepturi persoanelor

persecutate de către

regimurile instaurate în

România cu începere de la 6

septembrie 1940 până la 6

martie 1945 din motive

etnice

Parlamentul României a

adoptat Legea nr. 248/2019,

care modifică reglementarea

nivelului îndemnizației

primite de supraviețuitorii

romi ai deportărilor în

Transnistria și urmașilor

acestora, după cum urmează:

Parlamentul României

adoptă prezenta lege.

Art. I. –

Ordonanța Guvernului nr.

105/1999 privind acordarea

unor drepturi persoanelor

persecutate de către

regimurile instaurate în

România cu începere de la 6

septembrie 1940 până la 6

martie 1945 din motive

etnice, publicată în Monitorul

Oficial al României, Partea I,

nr. 426 din 31 august 1999,

aprobată cu modificări și

completări prin Legea nr.

189/2000, cu modificările și

completările ulterioare, se

modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul

(2) se modifică și va avea

următorul cuprins:”

(2) Persoanele care s-au

aflat în situațiile prevăzute la

art. 1 alin. (1) lit. c), d) și g)

au dreptul la o indemnizație

lunară de 350 lei pentru

fiecare an de strămutare, de

muncă forțată sau de

evacuare din propria

locuință.”

2. Articolul 3 se modifică

și va avea următorul

cuprins:”

Art. 3. –

Soțul supraviețuitor al

celui decedat, din categoria

persoanelor prevăzute la art.1

alin. (1) lit. a)-e) și g),

precum și persoana care s-a

aflat în situația prevăzută la

art. 1 alin. (1) lit. f)

beneficiază începând cu data

de întâi a lunii următoare

celei în care a fost depusă

cererea, în condițiile

prezentei ordonanțe, de o

indemnizație lunară de 350

lei, dacă ulterior nu s-au

recăsătorit.”

Art. II. –

Prezenta lege intră în

vigoare la data de întâi a lunii

următoare celei în care

aceasta se publică în

Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Parlamentul României a adoptat Legea nr. 248/2019

Ce-a fost verde s-a uscat
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Scriu aceste rânduri provocat de niște
reacții publicate   pe facebook de Marius
libidinosu  recent articol de  un sclav jegos
infect      care  a fost dat afara de toate
redactile   pe motivul ca are un caracter infect
si traeste din somaj licheaua    acest  sifon
care se cred  pseudo  ziarist  . Şi prăduitorul,
adică sifonul,care adat  cu praduiala la toate
redactile   si toti iau dat un sut in bucile lui
jegoase care miroasa a caca  om prost, te va
duşmani.  scoate   pe gâtleju lui strigăt
isterice Tradarea este efectul tuturor
celorlalte defecte din oameni: lenea,
minciuna, nesimtirea, necinstea,Acest
labagiu turnător, fără caracter,Fără nici o
îndoială iubirea vrăjmașilor e una dintre cele
mai grele poruncii. perversitate lui este o
epilepsie  E o vorba din popor: „dacă eşti
prost, mai şi semnalizezi”.  sa amintim ca
sclavu  de  Marius Popescu   că îşi folosesc
cavitatea bucală şi pentru vorbit.mai ales  el
viseaza erotic  cand cu satanga cand cu
dreapta   si ma viseaza pe mine  de a prins
bataturi in palme  e urât ca un curcan
depresiv, se crede deştept, lăso  mai moale cu
delirul lui  si, respiraţia lui  libidinoasă, care
aminteşte de adierea suavă a maşinii de la
salubrita  cand  se imbata  si o face des     face
pisu si caca    pe el  si vine la mine sa i dau
haine   ca nu poate esui in Oras    Cred că a
venit momentul să clarific povestea asta,
odată cu otreapa de  Marius  Popescu   care

ma ruga sai cumpar  tigari si sai dau de
mancare    sai mai dau cate o toala dela sec-
hand  si   sotia   ia  da de  mancare   la jegos
are  par frumos   cleios  si  plina  de paduchii
pe care  nu  se spala cu anii coada  e plin de
matreata  De fapt, mi-e milă de tine. Trăiesti
intr-o hazna si te te hrănesti de acolo. 

Monşer, eşti idiot! Ce ai cu mine doar
am fost colegi Nu poţi fi nesimţit autentic
fără să fii mai întâi un prost autentic.

– pentru că ai frustrări ca nu temai bag
inseama linbricule    Ce ai făcut tu, bă, in
viată ca să mă judeci pe mine   ma pupai la
buci de vreo 7 anii     fara nici un interes ca
tu erai somer și te milogei Am vent la spital
la tine jeg și plangeai cu lacrimi de crocodil
ca nu tea vizitat nimeni.

Broasca râioasă a scris
despre mine multe prostii

Proiect de lege
pentru modificarea
si completarea
art.95 din Legea
Educației Naționale
privind numirea si
încadrarea
Inspectorilor școlari
pentru romi

Către Biroul permanent al
Senatului

În temeiul  art. 92 din
Regulamentul Senatului,
republicat, şi al art.74 alin.(4) din
Constituşia României,
republicată, vă înaintăm spre
dezbatere şi adoptare propunerea
legislative privind modificarea şi
completarea art. 95 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011,
însoţită de expunerea de motive.

Lege privind modificarea şi
completarea articolului  91 din
Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011, Parlamentul României
adoptă prezenta lege:

(6) În structura inspectoratelor
şcolare din judeţele cu învăţământ
în limba minorităţii  romilor
precum şi în Inspectoratul şcolar
al Municipiului Bucureşti sunt
cuprinşi inspectori şcolari pentru
acest tip de învăţământ. Aceşti
inspectori şcolari sunt numiţi cu
consultarea grupului parlamentar
al minorităţilor naţionale.

O româncă este acuzată de autoritățile
spaniole că și-a vândut fiica de 16 ani

unor conaționali care locuiesc în Spania și
care i-ar fi plătit acesteia 8.000 de euro,
potrivit PROTV.

Femeia este acuzată de trafic de
persoane după ce și-ar fi vândut fiica
minoră unui clan de romi din localitatea
spaniolă Almonte. Tânăra ar fost dusă
acolo cu forța și obligată să se
căsătorească cu un tânăr care a și lăsat-o
gravidă, potrivit La Vanguardia.

A avut loc primul termen în acest
dosar, la Tribunalul din Huelva. Procurorii
spanioli au cerut o pedeapsă de 14 ani de
închisoare pentru mama fetei, acuzată de
trafic de persoane, infracțiune pentru care
este judecată și femeia care ar fi plătit
suma de 8.000 de euro în schimbul fetei
minore.

O româncă și-a vândut fiica de 16 ani, cu 8.000 de euro,
unui clan de romi din Spania: Minora a rămas gravidă
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Pe 31 martie, la Sala
Palatului, Damian Drăghici
sărbătoreşte împlinirea vârstei
de 50 de ani alături de trupa sa
Damian & Brothers, de nume
celebre ale scenei româneşti,
dar şi de invitaţi speciali din
afara ţării, într-un concert
aniversar intitulat „Mulţumesc
#iamgrateful“.

Biletele pentru concertul
aniversar au fost puse în
vânzare la preţuri ce variază în
funcţie de categoria de loc între
50 şi 200 lei şi pot fi
achiziţionate online de pe
Iabilet.ro, Bilet.ro,
Startickets.ro, Ticketnet.ro, din
reţeaua Eventim.ro, precum şi
de la oricare dintre magazinele

partenere Orange, Vodafone,
Germanos, Carrefour,
Cărtureşti, Humanitas şi
benzinăriile OMV.

„Am fost un copil sărac
într-o familie de lăutari, care au
decis că eu trebuia să învăţ
meseria aceasta, ca apoi să mă
însor, să cânt la nunţi şi să-mi
întreţin familia. Mi-am dat
seama ca viaţa mea era bătută
în cuie şi urma să am un viitor
previzibil. Acum, la vârsta de
50 de ani, concertul
«Mulţumesc  #iamgrateful»
reprezintă felul prin care îmi
pot manifesta recunoştinţa faţă
tot ce mi-a oferit viaţa, faţă de
tot ceea ce mi-a oferit
Dumnezeu şi, bineînţeles,

pentru cel mai frumos dar pe
care l-am primit, pe fiul meu
Andrei Yeshua. Sunt fericit că
pot împărtăşi experienţa vieţii
mele cu publicul, alături de
numeroşi artişti de notorietate
din România şi din alte ţări care

au acceptat invitaţia de a lua
parte la concertul aniversar de
la Sala Palatului cu momente
interesante şi surprize pe care şi
eu le voi descoperi la
momentul oportun“, declară
Damian Drăghici.

Damian Drăghici and Brothers, concert aniversar la Sala Palatului:

„Am fost un copil sărac într-o familie
de lăutari. Viaţa mea era bătută în cuie

Când va fi revoltă în România?

Curând. Atmosfera de ieri din spațiul
social-media, în care cunoscuți politicieni și
analiști se mirau ca vițeii la poarta nouă de
rezultatele unui banal sondaj al unui portal de
știri, arată că societatea românescă a intrat în
zodia Morometelui, timpul nemaiavând
răbdare. Pe scurt: avem probleme mari și
conducători mici, care nu ne cunosc
problemele sau le cunosc, dar nu vor să le
rezolve.

În altă ordine de idei, sunt de acord că
problema romilor trebuie tratată cu o
diplomație și inteligență superioare celor
deținute de un primar. Dar să fii ditamai
politicianul sau analistul politic și să te miri
că aproape 50% din populația României are
ce are cu etnia romilor, asta arată fie că ești
prost, fie parșiv. Să le luăm pe rând.Și
bineînțeles că pe acești romi nimeni nu-i
deranjează, dar prea mulți o deranjează pe
românca de optzeci de ani.

Dacă marile săptămâni ale modei s-
au încheiat, nu înseamnă că lumea
modei a epuizat toate surprizele. E
mereu câte o fashion week pe undeva...
Iar ultima asupra căreia ne oprim în
2019 este cea din Rusia, frumos
încununată de parteneriatul cu
Mercedes Benz, care cântărește greu și
pentru prestigiul evenimentului,
atrăgând o audiență premium și o
calitate mai ridicată a celor prezenți.

Russia Fashion Week înseamnă în
primul rând sprijinirea talentelor
emergente din această țară, dar și din
alte părți ale lumii. Pentru că la ediția
care a avut loc în octombrie au
participat zeci de branduri dornice de

afirmare ca și la edițiile precedente, în
cadrul Global Talents Initiative, de la
After Work Studio din Elveția la Chain
(Argentina), Litichevskaya (Germania),
Alvaro Mars (Spania), Prankers
(Coreea de Sud) și mulți alții, precum și
școlile de fashion design BHSAD ai
căror studenți au dat tot ce aveau mai
bun.

Rusia și motivele sale tradiționale
au constituit de-a lungul timpului surse
importante de inspirație pentru
colecțiile unor case de modă marcante
precum Valentino, Dolce & Gabbana,
Ralph Lauren și mulți alții. Între noi fie
vorba, și din portul românesc mulți s-au
inspirat, dar au uitat să precizeze.

RUSSIA FASHION WEEK NU SE LASĂ MAI PREJOS
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Sorina Săcărin, fata adoptată de
soţii Ramona şi Gabriel Săcărin, care a
putut să părăsească România alături de
părinţii săi adoptivi doar în urma unui
scandal monstru, tranşat în instanţă, a
apărut la New York într-un mini-
recital, cântând prima sa piesă la pian
în faţa spectatorilor, fără profesor.
Deşi comparată cu performanţele
pianiştilor cu vechime evoluţia Sorinei
este stângace, fata a reuşit să înveţe
totul în doar câteva luni. În noua sa

familie ia lecţii de pian, de înot şi de
gimnastică, mai multe filmuleţe cu
activităţile pe care le desfăşoară
Sorina fiind făcute publice după
plecarea din România. Mai  mult,
Sorina le-a transmis şi un mesaj video,
spre finele anului trecut, celor care au
crescut-o la Baia de Aramă, familia de
asistenţi maternali Şărămăt care s-a
adresat din nou în instanţă împotriva
sentinţei prin care soţii Săcărin au
devenit părinţii Sorinei.

Sorina, fetiţa adoptată
în SUA, primul mini-
recital la New York. 
Cum cântă copila la pian

Cu prilejul Zilei Internaționale a
Memoriei Victimelor Holocaustului, 27
ianuarie, și prilejuit de împlinirea a 75
de ani de la eliberarea lagărelor de
concentrare și exterminare de la
Auschwitz - Birkenau, Consiliul
Județean Suceava, Biblioteca
Bucovinei „I. G. Sbiera”, Uniunea
Scriitorilor din România Filiala Iași și
P.E.N. CLUB ROMÂNIA afiliat P.E.N.
CLUB INTERNAȚIONAL
organizează Conferința susținută de
scriitoarea Angela FURTUNĂ, abor -
dând “Tema Holoca ustului și conștiința
artiștilor, muzicie nilor, scriitorilor,
cineaștilor și cărturarilor”. O expoziție

de carte și vizionarea unor materiale
video vor întregi oferta culturală și
educa țională a evenimentului.

Holocaustul a fost programul de
exterminare a evreilor, plănuit şi
executat de regimul naţional socialist
din Germania, condus de Adolf Hitler,
între 1933 şi 1945. Dacă cifra morţilor
se ridică la şase milioane, astăzi se
estimează că cifra totală a persecutaţilor
urcă la nouă-unsprezece milioane de
oameni, care adaugă evreilor şi alte
etnii sau minorităţi culturale: evrei,
polonezi, romi, slavi, persoane cu
handicap fizic şi mintal, homosexuali,
masoni şi martorii lui Iehova etc.

Conferință dedicată Zilei Internaționale a Memoriei Victimelor Holocaustului și împlinirii a 75
de ani de la eliberarea lagărelor de concentrare și exterminare de la Auschwitz – Birkenau

Descântecul de însănătoşire
Fă semnul crucii de trei ori asupra

persoanei bolnave, rosteşte descântecul şi fă
iar semnul crucii de trei ori. Ritualul trebuie
repetat dimineaţa şi seara cel puţin trei zile la
rând. “La Maica Domnului m-am rugat,/
Maica Domnului m-a ascultat,/ Bolile le-a
adunat,/ Departe le-a aruncat,/ Bolile s-au
vindecat/ Şi am rămas/ Frumos şi sănătos,/
Curat şi luminat,/ La trup,/ La cap/ Şi la
suflet,/ Ca de Maica Domnului lăsat!” 

Descântecul de împăcare
Când vrei să împaci două persoane aflate

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

Şi cu dragostea/ Să se împăciuiască!”

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Primarul Bistriței, Ovidiu Crețu, a
declarat că taxa de salubrizare nu trebuie
subvenționată de către municipalitate
deoarece astfel se încurajează producerea
deșeurilor.

”Știu de acel anunț nefericit pe care l-
a făcut domnul viceprimar. Eu consider
că gunoaiele sunt o problemă esențială,
sau poate cea mai mare și mai importantă
a societății în care trăim acum, și la
Bistrița, și la Cluj, și la Viena, și la Roma
și în alte părți. Subvenționarea acestei
acțiuni de colectare nu face altceva decât
să încurajeze producerea gunoaielor, mai
ales într-o situație în care nu avem un
buget bun. Dacă în 2017 și în spate am
avut bugete bune și să spunem că ne

permiteam, acum spun că am greșit când
am propus să se subvenționeze în
perioada respectivă tariful pentru
salubritate. Decizia de a rămâne pe
această formulă, fără subvenționare, a
fost a mea, îmi pare rău că nu am
anunțat-o, asta e situația”, a spus el într-o
conferință de presă.

Ovidiu Crețu a menționat că ”prin
subvenții pot fi încurajate alte lucruri:
cultura, folosirea mijloacelor de transport
în comun sau altele, dar subvenționînd
colectarea deșeurilor practic încurajăm
oamenii să producă deșeuri, or nu acesta
este interesul nostru, ci ca oamenii să
producă cât mai puiține deșeuri și să le
selecteze în mod corespunzător.

Primarul Crețu nu crede că trebuie
subvenționată taxa de salubrizare:
Am greșit când am făcut asta

Raffaela Laubinger este profund
mişcată, când priveşte fotografiile
înaintaşilor săi. Pozele sunt realizate cu
decenii în urmă, însă femeia le-a văzut
abia în 2018. A aflat de existenţa lor cu
ocazia unei comemorări a
Holocaustului. A fost o surpriză uriaşă,
povesteşte ea. “Habar nu aveam că
aceste poze există.”   

Raffaela Laubinger se trage dintr-o

familie de sinti. Naziştii au exterminat
o mare parte din membrii acesteia - în
total 90 de persoane, de la copii la
bunici, au fost ucişi în diverse lagăre de
concentrare. Tatăl ei a fost unul dintre
puţinii supravieţuitori. Odată cu
deportarea familiei au dispărut aproape
toate documentele şi fotografiile,
povesteşte Raffaela Laubinger. “Le-au
confiscat totul, când au fost luaţi cu
forţa.”Pozele au o istorie neobişnuită. Îi
aparţin fotojurnalistului Hanns Weltzel
din Roßlau care, în anii ‘30, a surprins
pe peliculă, în diverse ipostaze, zeci de
membri ai comunităţilor sinti şi roma.
Spre deosebire de nazişti, Weltzel nu i-
a privit cu suspiciune pe aceşti oameni,
ci a fost fascinat de viaţa şi de cultura
lor - lucru uşor de remarcat şi din
fotografiile sale.

Memoria romilor martirizaţi

PUMNAL (BERBEC): Luna
februarie va fi una plină de surprize
din punct de vedere amoros. Dacă nu
ești atent la pretențiile partenerului,
riști să te părăsească.

COROANA (TAUR): În
februarie câștigi ceva bani în plus din
activități diferite, iar asta te face să te
simți minunat. Ai grijă cum gestionezi
bugetul.

SFEȘNIC (GEMENI): Te
preocupă o serie de lucruri care țin de
sănătate. Luna aceasta vei afla ce
trebuie să schimbi la stilul tău de
viață.

ROATA (RAC): Ai de ales între
două drumuri care te vor căli din
punct de vedere profesional. Alege
varianta cea mai dificilă. O să vezi că
dă roade.

STEA (LEU): Luna februarie vine
cu schimbări din toate punctele de
vedere, mai ales din punct de vedere
carieristic. Ai de-a face cu o suită de
schimbări benefice.

CLOPOT (FECIOARĂ): În
februarie se deschid porțile dragostei
pentru tine. Te așteaptă momente
unice, de-a dreptul formidabile.

MONEDĂ (BALANȚĂ): În
februarie vei face curățenie în lista ta
de prieteni. Vei ajunge la anumite
concluzii care te vor schimba.

CUȚIT (SCORPION): Vei primi
multe reproșuri de la partenerul de
viață și vei avea ocazia să îi
demonstrezi că se înșală. În februarie
ți se face dreptate în multe privințe.

TOPOR (SĂGETĂTOR): În
februarie se rezolvă anumite probleme
care apar în familia ta, însă nu este
cazul să respiri ușurat. Mai sunt multe
pe care trebuie să le vezi ori să le simți
pe pielea ta.

POTCOAVĂ (CAPRICORN):
Ai de-a face cu o lună în care totul se
așază frumos în viața ta. Uite că răsare
soarele pe strada ta. Cu iubirea și
sănătatea vei sta excelent. Pentru bani
va trebui să tragi mai mult.

CUPA (VĂRSĂTOR): În
februarie te redescoperi. Vei avea
multe activități creative care îți vor
face viața mai frumoasă.

CAPELĂ (PEȘTI): În februarie
vei trăi și vei simți totul sub protecția
lui Cupidon. Vei primi și vei oferi
multă iubire. Vei fi în al nouălea cer.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Cocioabe strâmbe, coșcovite, garduri
într-o rână, cârpe puse la uscat, gunoaie,
bucăți de jucării, toate claie peste
grămadă, găini moțate și țanțoșe, câini
scormonitori și prietenoși. Pitit la umbra
stâncilor cenușii, cu Dâmbovița lată
despărțind-o de lume, e imposibil să-ți
scape, indiferent din ce parte ai veni,
Câmpulung sau Târgoviște. Satul
”Cetățeni”, partea locuită de romii
cuibăriți acolo de vreo 200 de ani, pare
desprins din filmele lui Emir Kusturica.

Sărăcia e stăpână, iar ucenicii ei, cele
150 de familii așezate pe Valea Cetățuii,
pe un sit arheologic geto-dacic din
secolele III î. H- I d. H, au două mari
nevoi: banii și actele de proprietate pe
terenul de sub cocioabe. Pe ambele le
așteaptă de la autorități.

Barbat sau femeie

Cum e prima oară când au de ales
președintele între un bărbat și o femeie,
lucrurile sunt mai limpezi. Partea
femeiască ține cu Dăncilă ”e muiere ca
noi, ne-a mărit alocațiile la copii”, iar cea
bărbătească știe una și bună ”n-o să
ajungem să stăm sub o fustă, să ne spună
ea ce să facem și ce să dregem”. E tânăr
și aprig, jeacă de piele, cizme cu talpă
groasă, arțăgos numai el știe de ce. Dar
n-a nimerit-o bine. ”Ia taci mă cu
prostiile astea, că îți urlă puradeii de
foame”, i-o taie scurt o bătrână. Își
înghite limba, dar câțiva pași mai încolo
și-o dezleagă din nou. ”Eu am avut deja
patru muieri, se laudă el, și cu acte și
fără, că actele-s hârtii, le rupi și gata”.

Romii din Cetățeni despre
președinte: ”Ăsta are putere. Numai
să vrea și ne rezolvă și pe noi”

Oameni adunați în
ghetouri, idei eugenice legate
de controlul nașterilor sau
grupări de miliții patriotice
care împart dreptatea cu
pumnii: toate acestea devin o
parte din ce în ce mai vizibilă
a peisajului și discursului
politic al României, la început
de 2020. An electoral,cu două
rânduri de alegeri: locale și
parlamentare. Măsurile și
declarațiile cu iz fascist țin de
discursul de tipul „Make
Romania great again!” dar
care, în cheie mioritică, se

poate traduce, conform
sociologului Gelu Duminică,
în „Să facem România mare,
dar, dacă se poate, fără
«Roma»”.

În tabloul politic continuă
să crească, hrănită la intervale
regulate de astfel de
discursuri și gesturi, o
malformație care pare să
oblitereze complet logica și
bunul simț.

Și care împrăștie, la
intervale regulate de timp,
mici zvâcnete de răutate.

„Este o chestie preluată de

la alții. Este «Let’s make
Romania great again!», dar
care la noi înseamnă, mai
degrabă, «Make Romania

great, without Roma!». Sau,
altfel spus, «Let’s make doar
Mia!»”, a spus Gelu
Duminică.

Toate măsurile și declaraţiile de inspiraţie nazistă făcute sau tolerate de
politicienii români în ultimii ani

Tocană țigănească de pui 
Pentru 4 porții de tocană țigănească de

pui avem nevoie de următoarele
ingrediente:

1 pui mare de peste 1,5 kg
2 kg de ardei galben
1-2 ardei iuți
1 kg de roșii
750 g de ceapă
2 linguri de boia dulce
3 linguri de untură de casă
sare
Puiul îl tăiem în bucăți de cam 5-6 cm,

astfel încât să îl folosim pe tot. Bucățile de
pui le sărăm. Topim într-un ceaun sau oală
mare untura și ceapa tocată. Gătim până
când ceapa s-a înmuiat după care
adăugăm bucățile de pui și fierbem până
ce carnea s-a făcut pe jumătate.  Adăugăm
roșiile și ardeii tocați. Din acest moment
nu mai avem voie să amestecăm cu
lingura ci doar să scuturăm oala. Adăugăm
boiaua și ținem pe foc până ce totul s-a
fiert bine.

În mod normal se servește cu pâine de
casă însa merge și cu piure de cartofi.

Sã halim bine
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Ambasada Spaniei şi Instituto
Cervantes din Bucureşti, în parteneriat cu
Centrul Naţional de Cultură a
Romilor–Romano 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.

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. Toate
acestea au dus la o ignorare a realităţii
romilor şi, implicit, la o îndepărtare de
această comunitate prezentă pe continentul
nostru de peste 500 de ani. Expoziţia îşi
propune să faciliteze această cunoaştere a
istoriei romilor spanioli şi a contribuţiei lor
la patrimoniul cultural al Spaniei.

Vernisaj expoziție „Viaţa
Romilor. Lungo Drom”

La solicitarea cetățenilor și
în urma procesului de bugetare
participativă, Primăria Cluj-
Napoca în colaborare cu CTP
Cluj-Napoca va extinde
transportul școlar pentru elevi
prin achiziționarea a noi
mijloace de transport.
Proiectul presupune o alocare
financiară bugetară în 2020 de
4.800.000 lei și va fi supus
dezbaterii publice după
consultări cu școlile clujene și
Inspectoratul Județean Cluj”,
anunță reprezentanții
Primăriei. 

Programul Autobuze
școlare dedicate pentru
transportul elevilor a fost

propus și votat de clujeni în
cadrul procesului de bugetare
participativă online desfășurat
de Primăria Cluj-Napoca în

2017. Municipalitatea a
implementat în primă fază
propunerea ca proiect pilot,
programul fiind apoi extins de

la 5 la 12 trasee și mai multe
școli din municipiu, ca urmare
a răspunsului pozitiv din
partea familiilor și
profesorilor. De asemenea,
Primăria Cluj-Napoca a
sprijinit desfășurarea
programului și prin Direcția
Polița Locală, astfel încât
elevii să fie în siguranță pe
fiecare traseu al autobuzelor
școlare. “Prin extinderea
proiectului autobuzelor
școlare urmărim creșterea
calității actului educațional, a
siguranței copiilor și
descongestionarea traficului în
oraș”, mai transmite
municipalitatea.

micute, ste trais but – la multi ani
cyumydaptu ando muy te

dilearaptu pho tan – te pup direct in
bot sa te zapacesc de tot

patradi bahtale – paste fericit
socheres merundo – ce mai sugi

curvo
dobroituca – buna ziua
socares? – ce mai faci?
sohalean? – ce ai mancat?
ciplecealma tuta – nu pot sa te

sufar
mai bes hatan – stai putin,sau

mai stai un pic
socares prala? – ce faci frate?
mishto – bine’
haida jas manta ando foro? –

mergi cu mine in oras?
haida care – hai acasa
sar busos? – cum te cheama?
chechibars satu? – cati ani ai?
motomanga – spune-mi si mie
unde esti? – cai san?
seav – copil
hamasco – mancare
camis te jas manta? – vrei sa

mergi cu mine?
cai sans? – unde ai fost?
star? – de ce?
magma an pace – lasa-ma in

pace
san dilo – esti prost
hai te plimbosaosame – hai sa ne

plimbam
jeav manta ando parko? – mergi

cu mine prin parc?

Dicþionar româno-rrom

Primăria Cluj-Napoca va cumpăra 10 microbuze pentru liniile speciale de transport al elevilor
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Vicepreședintele USR Botoșani
își cere scuze, dar spune că va
muta poliția locală în zona
unde locuiesc romii

După ce a spus că va evacua

romii din centrul Botoșaniului,

politicianul Adrian Hobjilă revine și

spune că a fost o eroare de

exprimare, însă continuă să discute

despre infracțiunile și problemele

pe care le definește etnic.

După ce a spus că va evacua

romii din centrul Botoșaniului,

politicianul Adrian Hobjilă revine și

spune că a fost o eroare de

exprimare, însă continuă să discute

despre infracțiunile și problemele

pe care le definește etnic.

La ce v-ați referit când ați zis că

vreți să scoateți romii din Centrul

Vechi?

Flash

Centrul de Resurse Juridice a lansat

studiul de caz Comunitatea de pe rampa

din Pata Rât prin care atrage din nou

atenţia asupra unei situaţii inacceptabile

în care, de peste un deceniu, trăiesc mai

multe comunităţi, segregate la marginea

unuia dintre cele mai dezvoltate oraşe ale

României: Cluj-Napoca

“Imaginează-ţi că eşti copil şi trăieşti

printre mormane de gunoaie, din care

mănânci şi din care te îmbraci. Eşti

murdar şi nu ai apă să te speli. Jucăriile

tale sunt obiectele aruncate de alţi oameni.

Eşti înconjurat de sărăcie, probleme,

suferinţă şi mulţi câini. Respiri un aer

toxic şi iarna îngheţi de frig. Nu cunoşti

altă realitate, nu ştii ce înseamnă să trăieşti

într-un sat sau oraş, în condiţii decente,

aproape de şcoli, magazine, pieţe, staţii de

autobuz. Creşti într-un loc ireal pentru

2019, în cea mai săracă comunitate din

Pata Rât, în comunitatea de pe rampa de

gunoi a municipiului Cluj-Napoca”,

avertizează realizatorii studiului.

Studiu de caz despre Comunitatea
de pe rampa din Pata Rât
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Pot să spun că acum 24 de ani eu am

plecat, am fugit, m-am zbătut de a fugi din

această țară rasismus (n.r rasistă)”, rostește

înflăcărat, Aurelia Neumann, o femeie

romă de 45 de ani, originară dintr-o familie

celebră de lăutari din Clejani. Mărturisirea

ei are loc în București, la lansarea cărții

“Problema Românească – O analiză a

rasismului românesc”,  lansare care a fost

chiar de Ziua Națională a României, o țară

în care ea nu a avut loc. Femeia are emoții,

se scuză că nu este în temă cu conținutul

cărții, însă spune că nu se poate întoarce la

Berlin fără să zică ce a trăit la școală, în

dragoste și în viața de zi cu zi, timp de 20 de

ani în România, din cauza culorii pielii ei.

Mi-am făcut lecțiile până în clasa a III-a, a

IV-a. Profesorul controlează până la fi nal de

bănci și atunci am spus: păi îmi bag nu știu

ce, de ce să mă mai chinui să îmi fac lec -

țiile? că la mine nu se uită niciodată”, îi re -

vine în minte încă un episod din copilărie .

Confesiuni despre rasism: „E momentul să vorbim nu doar de fasole, cârnaţi și
concerte, ci și despre felul în care comunitatea romă este tratată în România”
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”Romii au Talent” – eveniment concurs la Tinca
Concursul de talente a fost la cea de a

doua ediție, prima ediție , participanții la
eveniment fiind doar elevii școlii
organizatoare.

Concursul a fost împărțit pe trei secțiuni:
cântec, dans și poezie/teatru. Participanții la
eveniment fiind elevi și preșcolari din
localitățile Dumbrava, Gepiș, Lăzăreni,
Husasău de Tinca, Cociuba Mare și Tinca.
Fiecare copil s-a pregătit intens, fiecare
moment artistic a fost exceptional.

Membrii juriului au avut o sarcină extrem de grea în ce privește deliberarea
și acordarea premiilor. Au fost prezentate 20 de momente artistice.

Primarul liberal al comunei Laloșu,
Nicu Constantin, inculpat de DNA pentru
fraudarea fondurilor europene primite de
la APIA ilegal, încearcă să inducă în
eroare prin licitarea pășunilor pline de
arbuști și mărăcini.

t
Consilierul local liberal Mircea

Poenaru este un adevărat „colecționar”
de proprietăți imobiliare, întrucât deține
11 terenuri agricole, forestiere și
intravilane (toate în județul Vâlcea), la
care se adaugă trei apartamente în
Râmnicu Vâlcea și trei case de locuit,
conform declarației de avere. La bănci,
Poenaru are depozite bancare în sumă
totală de 2,6 miliarde de lei vechi, din
care 1,9 miliarde de lei vechi depuși anul
trecut la Raiffeisen Bank. De la Asociația
de Dezvoltare Intracomunitară (ADI)
Salubrizare, numitul Mircea Poenaru a
ridicat în 2018 suma totală de peste 300
milioane de lei vechi, „bașca” cei 120
milioane de lei vechi câștigați din
indemnizațiile de consilier local.

t
Agenția Națională de Integritate ar

trebui să cerceteze mai atent averea
prefectului liberal Tiberiu Costea (zis
Jean), deoarece acesta „uită” să aducă în
fața opiniei publice adevărata dimensiune
a proprietăților sau a banilor încasați în
realitate. Spre exemplu, din declarația de
avere postată în data de 8 ianuarie 2020,
aflăm că prefectul Costea are doar un
amărât de apartament în Drăgășami (de
72 mp) cumpărat în anul 2003, fără a mai
trece terenurile, mașinile, tablourile,
bijuteriile de lux sau banii din conturi. În
anul 2019, Tiberiu Costea spune că a
câștigat suma totală de 700 milioane de
lei vechi, din care 620 milioane de lei
vechi de la Primăria comunei Lungești,
58 milioane de lei vechi din cele 7 zile
din anul trecut cât „a tăiat frunze la câini”
la Prefectura Vâlcea, iar restul din
subvenții de la APIA.

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII
Tiberiu
Costea

Cosmin 
Iana

Adrian 
Bușu

Ștefan 
Bogdan

Nicu
Constantin

Lupta împotriva săracilor, singurul program de eradicare a sărăciei
“O nouă forță de protecție și pază face

ordine la Cluj! Au curățat autobuzele de
cerșetori” (sursa).  Citesc: “Măsuri radicale de
la USR Botoșani: Scoatem romii din Centrul
Vechi” (sursa). Citesc: “Suntem oameni, nu
suntem câini”! Cum nu sunt acceptați romii în
unele curse auto din România săracă” (sursa).

Aceste informaţii te înspăimântă. Acum câţiva ani eram la Timişoara. Acolo,
poliţia şi primăria au pus în tot oraşul plăcuţe: “Azi cerşetor, mâine agresor! Îţi
doreşti asta?” Această inscripţie m-a oripilat şi m-a trimis cu gândul la
însemnele pe care le purtau obligatoriu pe mână evreii în perioada fascistă.

Nenorocirea de la Ministerul
Sănătății

Nu mi-
am ima -
ginat nicio -
dată că
echi pa de
m e d i o c r i ,
impostori și politruci din PSD, acuzată
cu atîta vehemență de liberali, va fi
urmată de o alta, la fel de rapace, de
agresivă și de destructivă desemnată de
PNL. Cel puțin, la Ministerul Sănătății,
după prestația onorabilă a Sorinei
Pintea, nu ne așteptam la o asemenea
nenorocire. Încă nu știm în ce măsură
echipa de la Ministerul Sănătății este
doar opera Ralucăi Turcan.

Festivalul de teatru
Caleido

În cadrul
Fes ti va lului de
teatru Caleido va
fi prezentată şi
piesa „Mangipe
Prandemasqe”/

„Cerere în Căsătorie” (în limba
rromani Mangipe prandemasqe ), o
savuroasă comedie realizată după
piesa omonimă a lui A.P. Cehov, într-
o montare originală, simplă și
complexă totodată prin trimiterea la o
lume în care pasiunile sincere și
uneori dezlănțuite merg în tandem cu
inocența.
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