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Mesajul unui sociolog
pentru cei care urăsc
romii și imigranții:
”Băi, sunteți niște
nimicuri!” pagina 2

EDITORIAL

Cine e de
vină că te-ai
născut țigan
e-ai trezit într-o dimineață disperat de faptul că
ești un nimic, un gândac, un monstru, că te-ai
metamorfozat, fără voia ta, că ți-ai pierdut identitatea
și idealurile? Romii nu-şi pun întrebări foarte
profunde despre ceea ce suntem, unde mergem, de ce
se întîmplă un lucru sau altul, oameni care nu sunt
„împovăraţi” de grele cunoştinţe. Trăiesc mai bine
parcă oamenii care mănîncă fără deosebire acea
rugumătură. Asta e domnilor, am ajuns noi, rromii, o
societate de râsul găinilor care nu suntem în stare nici
măcar să ştie care este intersul lor. Noi, ca popor,
astăzi am ajuns să credem că natiunea noastră de
veacuri a fost să ne transformăm într-un aliat, un
satelit ascultător pe post de vasal și slugi ai românilor.
ste o greșeală de a considera poporul rom într-atât
de prost şi incapabil încât să faci reguli până la
felul cum să ţinem mătura în mână şi cum să măture,
de la dreapta la stânga sau invers. Acest atac are un
singur scop: de a ne face să fim mai bărbați, mai
molâii. Romii îşi pierd treptat calităţile cu care i-a
înzestrat natura și i-a făcut Dumnezeu (după chipul şi
asemănarea Sa).
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Pe scurt
Mesajul unui sociolog pentru cei
care urăsc romii și imigranții:
”Băi, sunteți niște nimicuri!”

Sociologul Gelu Duminică, militant
pentru drepturile cetățenilor de etnie
romă, a transmis un mesaj dur celor care
au comentat după moartea tânărului de 23
de ani, din Giurgiu, ucis în atacul terorist
din Giurgiu.
El spune că bărbatul - pe nume Viorel
Păun - era de etnie romăși a fost una
dintre victimele rasismului, într-un
atentat care viza musulmanii.
Gelu Duminică, care este director
executiv
al
Fundației
Agenția
„Împreună”, care derulează programe
pentru incluziunea romilor, spune că sunt
”sute de mii de români care urăsc romii,
imigranții, ungurii, homosexualii etc.”,
astfel că lor le-a transmis mesajul: ”Băi,
sunteți niște nimicuri!”.
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Actualitate

Coronavirusul i-a făcut
să fugă! Romii din
Mironu au revenit
de urgență acasă

Primarul comunei Valea Moldovei,
de care aparține și satul Mironu, a
declarat că a auzit de acest episod și a
anunțat de urgență Direcția de Sănătate
Publică Suceava. Migrarea romilor din
Italia, din zona Bergamo, se datorează
epidemiei de coronavirus care a afectat
brusc Italia. „Au fugit din Bergamo, cu

microbuze. La frontieră au declarat că
vin din Germania și acum sunt acasă,
la Mironu”, a declarat primarul
Moroșan.
De altfel, cursurile școlii din
Mironu au fost suspendate, mai ales că
foarte mulți din romi care au revenit
din Italia au copii la școala din sat.

Şi ce dacă, fă, m-am uitat la cracii lu` aia
La bloc, mai ales în aceste
spații meschine de locuit din
cartierele-dormitor construite
de Ceaușescu, se trec cu
vederea multe lucruri. Cum ar
fi sforăitul lui dom’ Costel care
„are probleme cu sinusurile“,
televizorul dat la maximum al
doamnei Popescu pentru că
„n�aude mai nimic, săraca!“,
lătratul isteric al pechinezului
de la cinci, uneori chiar și
clasica bormașină. Însă orice
voce ridicată, orice trosnet la o
oră suspectă, în ochii celorlalți,
are drept sursă un potențial
conflict
domestic
pe
principiul: „O bate, dom’le,
sau n-o bate?“ („Și dacă o bate,
o fi avut el vreun motiv!“).
Totuși, oamenii se mai și

ceartă, iar unii dintre ei chiar
nu-și doresc ca cearta lor să-i
transforme în vedete „locale“.
Fiindcă,
în
majoritatea
cazurilor, spaţiul locativ nu-ţi
oferă şansa unei intimităţi a
conflictului„Mai încet, că te
aud vecinii! Unele cupluri îşi
rezolvă problemele în maşină,
altele se ceartă la telefon, însă
cele mai multe se despart pur
şi simplu, fără să se mai
certe.Îmi mai amintesc o
ceartă amuzantă din spațiul
public la care am asistat din
întîmplare.
Mai întîi a apărut ea, care
plecase de acasă în papuci, s-a
aşezat pe gard şi şi-a aprins o
ţigară. Era îmbrăcată în
pantaloni de trening, mesteca

gumă, fuma şi plîngea. La
scurt timp a apărut şi el, în
pantaloni scurţi şi maiou. S�a
aşezat pe gard, la un metru de
ea, şi-a aprins o ţigară. Fuma şi
tăcea. La un moment dat, ea nu
s-a mai putut abţine şi i-a
aruncat
acea
privire
reprobabilă căreia nu-i rezistă
nici un bărbat fără săînceapă să
urle. Așa că el a început să
răcnească: „Şi ce dacă, fă, m-

am uitat la cracii lui aia?! Ce,
n-am voie să mă uit?! Am
omorît pe cineva?“. Pe ea o
pufneşte din nou plînsul. Ea:
„Da’ ce, io n-am?!“. El: „Ba ai,
da’ pe-ai tăi îi ştiu!“. După
vreo cinci minute am dedus că
la ei acasă fusese într-adevăr
cea mai paşnică duminică
posibilă şi că se uitau
împreună la televizor, la o
emisiune din astea cu vedete.
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Istorie

Momentul tragic din istoria
universală a țiganilor
petrecut în 1937

Instituția monarhică a țiganilor
vagabozi era ereditară, dar și electivă.
Moștenitorii din familia regelui au
dreptul la tron, dar trebuie aleși de
Marele Sobor Țigănesc.
Între cele două războaie mondiale, pe
una din colinele Varșoviei se înălța cortul
regesc al dinastiei Kwiec.
De acolo, ani de zile regele Matei a
domnit cu o autoritate asiatică peste mile
de triburi risipite peste întinsul lumii.
El, faraonul faraonilor, stătea de strajă
la altarul bunei conviețuiri strămoșești.
Dar s-a întâmplat ca divinul rege să
cadă în ghearele unui păcat de neiertat.
Matei Kwiek s-a îndrăgostit de o
frumoasă poloneză, cu numele de Ilka.
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Ziua Dezrobirii Romilor - Directorul
Centrului Romano Kher: Trăim
într-o Românie care încă nu ştie
să relaţioneze cu diferenţele

Ziua Dezrobirii Romilor a fost
marcată joi la Centrul Naţional de
Cultură a Romilor printr-un eveniment
cu tema „De la sclavia romilor în Ţările
Române la rasismul modern din spaţiul
românesc”. În 2020 se împlinesc 164 de
ani de la abolirea sclaviei romilor.
Nu avem, după 30 de ani, un
monument al dezrobirii, nu există încă în
manualele şcolare Holocaustul romilor,
o nevoie „ca de aer” de o elită tânără sunt câteva dintre problemele semnalate
de Mihai Neacşu, directorul Centrului
Naţional de Cultură a Romilor - Romano
Kher. „Nu cred în unitatea romilor, dar în
stabilirea unor obiective comune cred”, a
punctat el.

Într-un interviu acordat News.ro,
Neacşu a declarat: „Dezrobirea romilor a
fost atunci un moment de normalitate, de
bucurie. Anul acesta ne-am propus să
facem o legătură, pe care nu ne-am dorito, dar din păcate este reală, între robia
romilor şi rasismul din spaţiul românesc
din zilele noastre. Din păcate, în
România noastră se mai întâmplă acte de
rasism. Şi nu doar în Transilvania, ci în
toată ţara. Nu sunt doar romii victimele
rasismului”. „Trăim într-o Românie care
încă nu ştie să relaţioneze cu diferenţa de
orice tip. Nu vom putea elimina
problemele unei societăţi ca a noastră în
următorii ani, dar ne putem propune să le
diminuăm”.

Goana după șatre pe teritoriul românesc
Mariile moșii aveau nevoie
permanent și de potcovari,
fierari, spoitori etc., care nu se
găseau decât printre țigani.
Comisiunea Administrativă
Rurală Craiova transmitea
dădea pe 17 aprilie 1917, sub
nr. 1788, următorul ordin:
Unica posibilitate de a evita
răspândirea bolilor prin ţiganii
nomazi
este
stabilitatea
acestora pe lângă măsurile
sanitare generale această
măsură se va isbi de rezistenţa
mare a ţiganilor şi trebue date
de acea ordine severe

poliţieneşti. Dar în aceaş
măsură trebue să se procure
ţiganilor mijloace de existenţă.
Acestea constau în muncile
agricole la proprietarii rurali
mari şi mici. Ţiganul cunoscut
ca leneş ar trebui obligat la
lucru prin măsuri speciale de
constrângere. De oarece
pedeapsa cu închisoare ar
avantaja numai lenevia lui ar fi
aicea în mod escepţional locul
de corecţiune corporală.
Pentru ca la atari corecţiuni
să nu se depăşească măsura
periclitării sănătăţii sale,

această executare a pedepsei ar
trebui rezervată anumitelor
organe sub prescripţiuni

lămurite de executare, fie
poliţiei rurale, fie autorităţii
comunale.
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Social

„Copiii romi vânduţi ai României“
La Ţăndărei, ”Titi” este
autoritatea supremă. Oamenii
se tem de bărbatul de 66 de
ani, pe numele real Constantin
Radu. Dar acesta şi-a extins
influenţa mult peste graniţele
localităţii din judeţul Ialomiţa.
În mai toată Europa.
Autorităţile britanice şi
române
încearcă
de
aproximativ 10 ani să
oprească activităţile criminale
ale uneia dintre cele mai mari
bande de traficanţi de copii
din Europa, condusă de Titi.
De fapt, mai mult cele
britanice. Mii de copii romi au
fost traficaţi în occident de
către clanul din Ţăndărei şi
obligaţi
să
desfăşoare
activităţi criminale. Cu toate
acestea, realitatea tristă este că
mulţi membri ai clanului

mafiot sunt încă liberi.
Cotidianul Neue Zürcher
Zeitung a publicat, sub titlul
“Copiii romi vânduţi ai
României”, investigaţia amplă
realizată de jurnalista Ani
Sandu în cadrul Balkan
Fellowship for Jounalistic
Excellence. Ani Sandu, care a
fost premiată pentru articolul
ei, a documentat întreaga
poveste în Ţăndărei, Târgu
Mureş, Bucureşti şi Londra.
Descriind strategiile folosite
de membrii clanului mafiot
pentru a trimite copiii la cerşit
şi furat în Marea Britanie,
Bernie Gravett, fost inspectorşef al Poliţiei Metropolitane
din Londra şi şef al anchetei
din Marea Britanie, a declarat,
în interviul cu Sandu, că
modul în care operau semăna

Reuniunea tematică dedicată
măsurilor destinate
accelerării incluziunii sociale a
romilor în domeniul „sănătate”

În contextul implementării Strategiei
Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii
romilor, Instituţia Prefectului Judeţului Galaţi,
prin Biroul Judeţean pentru Romi, organizează
o serie de reuniuni tematice pentru dezbaterea
unor propuneri de politici publice în domeniile
din Strategie.
Discuţiile din cadrul reuniunii s-au axat pe
subiecte precum: importanţa vaccinării în
rândul copiilor romi, metode de prevenţie a
bolilor infecţioase/consecinţe în cazul
netratării corespunzătoare, metode de
prevenţie
a
afecţiunilor
cronice
transmisibile/consecinţe, în cazul netratării
corespunzătoare.

cu o adevărată “operaţiune
militară.” Inclusiv un sugar de
opt săptămâni a fost sedat şi
folosit la cerşit. Pedepsiţi în
Marea Britanie, liberi în
România În data de 8 aprilie
2010, aproximativ 300 de
poliţişti români şi britanici cu
cagule au luat cu asalt 34 de

case din Ţăndărei. În urma
raidului amplu, în casele
suspecţilor au fost găsite
teancuri de bani, lingouri de
aur, certificate de naştere şi
arme ascunse în podea. 18
persoane au fost arestate pe
loc, printre care şi Constantin
Radu, aşa-zisul Titi.

Viktor Orban nu mai vrea să le plătească
despăgubiri deținutilor și romilor și lansează
o consultare națională pe această temă

Guvernul ungar a anuntat joi
lansarea unei noi consultari nationale a
cetatenilor, pe tema indemnizatiilor
legale acordate detinutilor si romilor,
sever criticate in ultimele luni de
premierul Viktor Orban, relateaza
agentiile AFP si MTI. “Este lipsit se
sens ca statul sa plateasca anual
miliarde de forinti condamnatilor”
pentru conditiile din inchisori, a
declarat la o conferinta de presa seful de
cabinet al premierului Viktor Orban,
Gergely Gulyas. Guvernul ungar a
anuntat in luna ianuarie suspendarea

platii
indemnizatiilor
acordate
detinutilor drept compensatie pentru
conditiile inadecvate din inchisorile
suprapopulate ale Ungariei.
Potrivit executivului condus de
Viktor Orban, organizatii “finantate din
strainatate si care se pretind a fi
organizatii de aparare a drepturilor
omului” au reusit sa creeze un model de
afaceri cu ajutorul unor asemenea
dosare care pot fi castigate in serie prin
verdicte ale Curtii Europene a
Drepturilor Omului (CEDO) ori ale
instantelor ungare.
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Flash
Satu Mare. Răsturnare de
situație în cazul crimei de la
Satu Mare. Romii din Ungaria
au fost eliberați

Informația a fost confirmată pentru
Evenimentul Zilei de către prim procurorul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu
Mare,
procurorul Anda
Carmen
Mărășescu. ”Deocamdată cercetările sunt
în derulare. Infracțiunea de omor calificat
nu are încă un autor identificat. Există un
cerc de suspecți și se încearcă tragerea la
răspundere a persoanei vinovate. Dacă
existau probe directe care să ducă la
acuzarea unei persoane, cu siguranță acea
persoană ar fi fost acuzată”, a precizat
prim procurorul Mărășescu.
Surse judiciare susțin că anchetatorii
au indicii clare care duc la ipoteza că
făptașul ar fi altă persoană decât cele
două persoane din Ungaria, de etnie
romă, despre care s-a spus că ar fi intrat în
casa victimei, pentru a-i vinde acesteia o
plapumă, după care ar fi comis dubla
crimă.

Fapt divers
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Doi copii de 12 ani au
venit cu un „ajutor” la
o bătrână și au fugit
cu portmoneul

Doi minori în vârstă de 12 ani au
fost prinși de polițiști după ce au furat
un portmoneu din casa unei bătrâne în
vârstă de 92 de ani. Vineri, în jurul orei
11.00, Postul de Poliție Capu
Câmpului a fost sesizat cu privire la
faptul că din locuința unei localnice de
92 de ani s-a furat o sumă de bani.
Furtul fusese comis cu o zi înainte, joi,
în jurul orei 15.00. Din cercetări a
rezultat că bătrâna a fost căutată la
domiciliu de doi copii de etnie romă
care i-au spus că vin la ea cu un ajutor,
mai precis o pungă cu alimente. Cei
doi copii au acționat în echipă iar unul

a intrat în casă, de unde a furat un
portmoneu în care se afla suma de 50
de lei. Polițiștii s-au mișcat repede și sau deplasat în comunitatea locală de
romi. Au fost identificați doi copii în
vârstă de 12 ani, care au recunoscut
comiterea faptei. Polițiștii au recuperat
și banii, suma de 50 de lei fiind predată
bătrânei pe bază de proces verbal.
Polițiștii au deschis dosar penal pentru
furt însă acesta nu va avea finalitate.
Minorii până în 14 ani nu răspund
penal. Se remarcă vârsta foarte mică a
acestor copii, foarte probabil împinși
de la spate de adulți pentru a fura.

Trei romi de la Mironu, ridicaţi cu mascaţii poliţiei după o încăierare
Poliţiştii de la Secţia Rurală Gura
Humorului au descins, miercuri, în
ţigănia de la Mironu - Valea Moldovei,
pentru a pune în executare mandate de
aducere pe numele a trei tineri localnici
care au fost implicaţi într-o încăierare de
proporţii din data de 26 ianuarie. Având
în vedere potenţialul violent de la
Mironu, s-a apelat şi la o grupă de
poliţişti de la Serviciul de Acţiuni
Speciale pentru ridicarea celor trei.
Romii din familiile Ţucă şi Plaiu, cu
vârste între 19 şi 24 de ani, au fost ridicaţi
de la domicilii şi puşi sub acuzare pentru
săvârşirea infracţiunilor de ,,tulburarea
liniştii şi ordinii publice”, ,,încăierare” şi
”distrugere”.

Ulterior, după audierile de miercuri,
pe numele celor trei au fost emise

ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore,
fiind introduşi în arestul poliţiei judeţene.
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Soros le declară război lui Trump și Xi
de la Davos! Plusează încă un miliard
de dolari!
Controversatul miliardar
George Soros nu se dezminte.
După ce a declarat într-un
interviu că e “un fel de
Dumnezeu”, acum visează că
a devenit o superputere
mondială de anvergura
Statelor Unite, a Rusiei și a
Chinei. Într-un discurs
susținut la un dineu privat
organizat
în
timpul
Forumului
Economic
Mondial de la Davos, Soros
i-a criticat atât pe Donald
Trump și Vladimir Putin, cât
și pe liderul chinez Xi
Jinping, declarând practic
război „adevăraților dictatori

și celor care visează să
devină”.
Experiența ultimilor ani
m-a învățat să ascult cu mare
atenție ce are de spus George
Soros. Nu de alta, dar, în mod
misterios, multe dintre ideile
pe care le emite devin
realitate în cele mai
neașteptate locuri din lume.
Și asta nu numai pentru că
Soros are un aparat mondial
de propagandă și presiune, ci
pentru că elitele mondiale
(cel puțin în Occident) par
efectiv subjugate de ideile
sale. N-am să creez o nouă
„teorie a conspirației” despre

Dikh TV – primul canal de televiziune
al romilor, transmite din Ungaria

Decoruri în culori aprinse, prezentatoare
agreabile; la prima vedere, canalul de
televiziune ungar Dikh TV se aseamănă cu
posturile concurente, cu talk-show-uri,
emisiuni de gătit şi programe pentru copii, însă
sloganul lansat de echipa micului studio
anunţă diferenţa: ”Despre romi, însă nu doar
pentru romi!”, relatează miercuri AFP.
Dikh TV – ”priveşte” în limba romani –
este primul canal al romilor din Ungaria.
Începând din luna septembrie anul trecut,
milioane de abonaţi pot descoperi universul
acestei minorităţi, recent vizată de retorica
populistă a premierului Viktor Orban, notează
sursa citată.
Fondatorul său, Elek Balogh, în vârstă de
48 de ani, cu mustaţă şi barbişon fin întreţinute,
vrea ”să prezinte cultura şi tradiţiile romilor
unui public mai larg”, a declarat el.

mecanismele oculte care
transpun în realitate ideile lui
Soros, v–am vorbit despre

toate aceste lucruri doar
pentru a vă convinge să-i
citiți cu atenție gândurile.

”Frica de migranţi” propovăduită de Viktor
Orban agită spiritele într-o localitate din
Harghita. Detalii nespuse din spatele scandalului

Zilele acestea a încolțit o sămânță
de scandal în comuna Ditrău
(majoritar maghiară), din județul
Harghita, având la origini un motiv cel
puțin halucinant: angajarea a doi
cetățeni din Sri Lanka, la o brutărie
locală. Încordarea a fost exprimată, ba
chiar exacerbată prin postările
localnicilor pe pagini de Facebook,
care au amenințat chiar cu proteste față
de aducerea în localitate a unor
străini.„Au venit migranții să ne ia

pâinea” este cuvântul de ordine în mica
localitate harghiteană, iar starea de
neliniște planează deasupra localității,
ca în așteptarea materializării unui
pericol neștiut, dar iminent. În afară de
absurdul situației, o privire asupra stării
maghiarilor din România ne arată care
este rădăcina acestor reacții cel puțin
anacronice și îngrijorătoare, și anume
influența exclusivă a politicii xenofobe
și anti-umaniste dusă de guvernul de la
Budapesta.
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Pe scurt
Robia romilor: o problemă
morală a societății noastre

Ţiganii nu se pot naşte decât robi;
orice copil născut dintr-o mamă roabă
devine şi el rob (…)” - codul Valahiei,
începutul secolului al XIX-lea.
a prezentat în 1891, în Aula
Academiei Române, succesul dezrobirii:
“Contemporanii mei își aduc aminte, și
aci am ca martor pe mai junele meu
contemporan, pe colegul meu Alexandru
Papadopol Calimachi, ce erau țiganii,
sunt acum 50 de ani, chiar atunci când
razele
civilizațiunii
moderne
îmblânziseră moravurile în toate
societățile Europei și când sclavia nu mai
avea domiciliu decât în Rusia și, din
nenorocire, și în România.
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Mărturiile unui specialist
în educație: există școli
în România în care copiii
cer să fie bătuți ca să
poată citi mai repede!

Școala era într-o fostă magazie. La
un moment dat ne-au mâncat șoarecii
decorațiile de Crăciun în timpul
vacanței” Mădălina Muscă: Mădălina
Muscă are 30 de ani și este antropolog
specializat în domeniul Educației, cu
un
doctorat
în
dificultățile
educaționale cu care se confruntă
copiii romi. A fost învățătoare la o
școală din județul Ilfov, unde învață
copii romi și neromi, și a făcut
cercetare despre mai multe teme

legate de învățământ și minorități
etnice. Ea povestește pentru Libertatea
ce situații a întâlnit în studiile sale.
Bătaia și șantajul emoțional,
instrumente facile La unul dintre
cercurile pedagogice dintr-o școală din
Ilfov, Mădălina a asistat la o lecție
despre Drepturile Copilului. Printre
altele, învățătoarea care susținea lecția
i-a întrebat pe elevi care dintre ei a
primit bătaie acasă. Au ridicat cu toții
mâna.

Echipa ISU CBRN nu a identificat substanţe periculoase la şcolile cu
elevi intoxicaţi din Daneţi şi Dăbuleni
Echipa specializată în
intervenţii la accidente
chimice,
biologice
şi
radiologice/nucleare
(CBRN)
din
cadrul
Inspectoratului
Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă
(ISU) Dolj care a a efectuat
măsurători în şcolile din
comuna Daneţi şi oraşul
Dăbuleni, unde mai mulţi
copii au ajuns la spital după
ce s-ar fi intoxicat în urma
unor dezinfecţii, nu a
identificat prezenţa vreunei
substanţe periculoase.
„În ambele cazuri, echipa

specializată în intervenţii la
accidente chimice, biologice
şi
radiologice/nucleare
(CBRN)
din
cadrul
inspectoratului
judeţean
pentru situaţii de urgenţă a
efectuat măsurători la faţa
locului pentru a determina
eventuala prezenţă a unor
substanţe
periculoase,
precum şi valorile de
concentraţie în aer asociate.
În
urma
efectuării
măsurătorilor, aparatele din
dotarea autospecialei care au
fost utilizate nu au indicat
prezenţa vreunei substanţe

periculoase”, precizează ISU
Dolj.
ISU Dolj a înregistrat,
miercuri, în jurul orei 10,00,
un apel primit prin numărul
unic de urgenţă 112, prin

care a fost anunţat că, la
şcoala
generală
din
localitatea Daneţi, copiii
dintr-o clasă prezintă stări de
rău: ameţeală, greaţă, stări de
vomă etc.
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Gazetăria a devenit un teritoriu
inflaționar
Sîntem prinși între două
fronturi de mediocritate:
mediocritatea
activă
a
politicienilor și mediocritatea
a comentatorilor. Mi se va
spune că generalizez fără
temei, că sînt nedrept cu cei
cîțiva care totuși, de o parte și
de alta, fac figură mai mult
decît onorabilă. Se poate. Dar
sînt obosit și exasperat. Vreau
să înceapă mai repede o altă
piesă: o piesă în care nu există
doar personaje secundare și în
care distribuția nu e alcătuită
numai din dubluri…
Același lucru, în presă.
Gazetăria a devenit un
teritoriu inflaționar. Au
apărut, din pămînt și piatră
seacă, sute și sute de ziariști:

unii mai tinerei, plini încă de
stupori gramaticale, dar
volubili și poftind la
notorietate, alții mai bătrîiori,
străduindu-se, frustrați, să
sfîrșească în glorie. Te miri
cine te încondeiează drastic,
te ia de sus, dă cu tine de
caldarîm, te mustră, te
clasează, te desființează sau te
iartă. Agitați somnambulici își
iau maniere de Jurnalisti
profesionisti și duduițe
incerte te execută scurt, cu un
aplomb de moașe comunale.
Orice zurbargiu se crede
chemat să înjure guvernul,
orice lichea se crede datoare
să-l apere Sîntem la toate
nivelurile asaltați de un
batalion de plutonieri-majori,

travestiți țanțoși în uniforme
de general. Rezultatul e în

același timp catastrofal și
plicticos.

Să te ferești de „Îmbrăţișarea
afectuoasă”. Ce au mai inventat
hoţii români

Noua fiță în România: te plimbi cu
Lamborghini în jurul palatului
instanțelor, pe trotuar

Garda Civilă a primit
mai multe plângeri de la
cetățeni în legătură cu un
grup de persoane, originare
din Europa de Est, care
cereau bani în numele unei
asociații de persoane surdmute, în vecinătatea unei
zone comerciale din Cabo de
Palos-Cartagena (Regiunea
Murcia).
Membrii
grupării
infracționale, două femei și
doi bărbați, se dădeau

Mai multe mașini de lux
au ajuns să se etaleze în
centrul Timișoarei, pe
străzile
pietonale.
Proprietarii lor, romi care
trăiesc în Germania și care,
de câteva zile au revenit
”acasă” pentru tradiționala
vacanță de vară, au ieșit la
plimbare, la volan. Pentru a
fi bine văzuți și pentru a
înțelege toată lumea cât de
bine o duc în străinătate,
unii au turat motoarele pe
străzile
pietonale
din
cartierul Cetate, în plin

reprezentanți ai persoanelor
cu dizabilități pentru a se
adresa victimelor lor, în
principal persoane în vârstă
sau cetățeni străini. După ce
solicitau o contribuție
economică în beneficiul unei
organizații false de surzi și
muți, îmbrățișau victimele,
sustrăgând de la acestea
bijuterii, bani, ceasuri sau
orice obiecte de valoare, cu
metoda cunoscută drept
„îmbrățișarea afectuoasă”.

centrul Timișoarei.
Un bărbat, la volanul
unui Lamborghini verde a
intrat pe străzile pietonale și
a înconjurat, cu mașina,
Palatul Dicasterial, imobil
impozant
în
care
funcționează
toate
instanțele din oraș și
parchetele aferente. După el
a intrat și un alt ”prieten” la
volanul unui BMW X6, iar
la un moment dat, cei doi
șoferi au oprit la colțul
palatului, pentru a sta la o
șuetă.
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Incredibila aventură a studentei
rome ajunsă profesoară la Harvard

Pe scurt
Pentru romi și
împreună cu aceștia

Concursul a fost lansat în 15 şcoli
din judeţul Cluj, în cadrul cărora a
fost identificat un număr semnificativ
de elevi de etnie romă, cu scopul de a
promova cultura și tradiția
minorităților, îndeosebi a minorității
rome, dar și de a contribui la
incluziunea socială a acestora. Un
număr de 11 școli au confirmat
participarea la concurs și au transmis
picturi, sculpturi, fotografii şi lucrări
tradiționale de artizanat specifice
culturii și tradițiilor rome, cele mai
reprezentative lucrări fiind expuse în
holul Consiliului Județean Cluj.
Totodată, întrecerea s-a dovedit
extrem de eficientă nu doar din
prisma celor 55 de lucrări individuale
şi a celor 11 lucrări de grup primite ci
şi din punctul de vedere al calităţii
acestora, a modului prin care lucrările
exprimă cultura unei etnii.

Magda Matache este una dintre
femeile de etnie romă care demontează
toate prejudecățile legate de romi. Ea este
în SUA, la Harvard, unde lucrează ca
Instructor și este directoarea Programului
de Studii Rome din cadrul prestigioasei
universități. A plecat din România în anul
2012 crezând că se va reîntoarce dupa 9
luni, dar în același timp obosită de lupta
pe care a dus-o ca activist pentru apărarea
drepturilor cetățenilor de etnie romă.
Mama și fratii ei au rămas în țară ținând
piept unei societăți care continuă să îi
respingă și să nu le recunoască
umanitatea.
Cred că majoritatea dintre noi am
fost crescuți în cadrul aceleași societăți
care ne-a învățat să nu ne jucăm cu ei

când eram mici, să nu-I acceptăm în
preajma noastră, să ne simțim superiori
lor și să-I arătăm cu degetul în cazul unei
fărădelegi, fără a avea nici măcar o probă
în afara faptului că au fost acolo.
Suntem mult prea puțini cei care știm
că timp de 500 de ani romii au fost sclavii
noștri deoarece această pagină a istoriei a
fost ștearsă.
Magda vorbește cu durere în suflet
despre aceste subiecte, chiar dacă în
adolescență a încercat să pară ceea ce nu
este, o „albă”, doar ca să fie ca
„ei/românii”. Târziu a înțeles că ceea ce
se poate schimba este mentalitatea și
prejudecata, nu „culoarea pielii”. Atunci
a început lupta ei pentru activism în
România, care i-a lăsat un gust amar.

Horoscopul rom, unul dintre cele mai vechi şi mai bine realizate horoscoape din lume
Cu toate că este mult mai
puţin cunoscut în zilele noastre
decât horoscopul european,
decât cel chinezesc sau decât
cel natal, acest sistem de a citi
viitorul era foarte apreciat în
urmă cu sute de ani.
Horoscopul rom, care îşi
are originile în Evul Mediu,
este inspirat din elemente
palpabile şi este cât se poate de
pragmatic.
Pe
scurt,
horoscopul rom are tot
douăsprezece zodii, iar în
ordine, acestea sunt: Cupa (21
ianuarie – 19 februarie),
Capela (20 februarie – 20

martie), Pumnalul (21 martie –
20 aprilie), Coroana (21 aprilie
– 20 mai), Sfeşnicul (21 mai –
20 iunie), Roata (21 iunie – 21
iulie), Steaua (22 iulie – 22
august), Clopotul (23 august –
22 septembrie), Moneda (23
septembrie – 22 octombrie),
Cuţitul (23 octombrie – 21
noiembrie), Toporul (22
noiembrie – 21 decembrie) şi
Potcoava (22 decembrie – 20
ianuarie).
Conform zodiacului rom,
aceia ce s-au născut sub
semnul Cupei au o intuiţie
foarte bună, sunt flexibili şi

muncitori, dar mai mereu
neliniştiţi. Despre cei născuţi
sub semnul Capelă se spune că
sunt firi sensibile şi pătimaşe.
În schimb, aceia care stau sub
aura zodiacală a Pumnalului

sunt nişte deschizători de
drumuri
şi
adevăraţi
competitori. Coroana este
zodia oamenilor perseverenţi,
harnici şi fideli, pentru care
luxul e un mod de viaţă.
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Politică și administrație

Romii vâlceni a încredere în prefectul
Tiberiu Costea
Ce face insa o persoana sa
merite a fi urmata si
ascultata? Oricine poate
pretinde locul din frunte?
Tiberiu Costea, noul Prefect
de Valcea
un caracter
puternic,
posedă
toate
calităţile oneste şi acționează
cu duritate dacă ştie că e
pentru binele
judetului
nostru. Alege să păstreze
reputaţia cu conştiinţa de a
promova ceea ce a făcut până
acum,în Calitate de Primar
a reprezentat ca este corect
pentru oameni şi faţă de sine
promoveaza
oameni de
character care meritat cu
prisosinta sa fie alesi de
publicul Valcean in functia de
PREFECT

Popularitatea,
excentricitatea, indrazneala sunt
suficiente pentru ca cineva sa
ajunga in postura de model
pentru altii In multe cazuri
asa se intampla. Ceva s-a rupt
in coloana cervicala a acestui
popor odata cu decimarea
elitei interbelice de catre
comunisti. Si nu ma refer
doar la elita culturala Exista
un public consistent care doar
asta cauta: modele de oameni
care ajung la success cum
este domnul Prefect care
garanteaza pentru oameni de
calitate ce nu a facut alti
Prefecti pe care i mangăia
frumos rromii pe crestet apoi
lea da un sut in fund.Toate
privirile romilor sunt aţintite

Statul construiește cinema 3D în sate
neasfaltate și fără canalizare. ”Mai
bine ar face drumuri, că ne rupem
gâtul pe ulițele astea

Nici la Truşeşti, dar nici la Ştefăneşti
majoritatea populaţiei nu beneficiază de canalizare,
gaz metan sau alte utilităţi specifice lumii moderne.
Cele mai multe străzi sunt neasfaltate sau sunt pur
şi simplu uliţe de pământ. Cu toate acestea, în
maximum doi ani localnicii vor avea cinematografe
3D. Acestea sunt investiţiile pe care intenţionează
să le facă edilii din Truşeşti şi Ştefăneşti în viitorul
apropiat.

către un portret. Nu e al lui
Hitler. Nici al lui Stalin. Nici
măcar al lui Ceauşescu. E
portretul unor fosti prefecti
care nu sau inplicat în
problemele rromilor pe care
le serveau
zi de zi cu
minciuni grosolane , conditie
e apetenta pentru expunerea
publica. Viata de zi cu zi a
fiecarui rrom si roman o
demonstreaza.
Nu
este

imposibil si nici dificil atat
timp cat iti gandesti serviciile
ca si cum cei mai dragi tie lear folosi. Ar trebui sa lase o
amprenta demna de respect si
admiratie dl prefect Tiberiu
Costea, Sa ralizezati ceva
nou si care sa aduca un plus
de bunastare in viata rromilor
si romanilor. Dar daca puteti
depasi pentru o clipa acea
tristete iremediabila.

Lider USR: „Oricât ne-ar costa,
merită scoși romii din Centrul Vechi.
Întâi trebuie curăţenie”. Reacţia lui,
după valurile de critici

Vicepreşedintele
USR
Botoşani, Adrian Hobjilă, a
stârnit valuri de critici după ce, în
prezentarea unui proiect pentru
oraş, a declarat că romii trebuie
scoşi din Centrul Vechi, „oricât
ne-ar costa”, pentru că „merită”.
Avem o soluție de a scoate
romii din Centrul Vechi,
reamenajăm totul. Oricât ne-ar
costa, merită scoși romii din
Centrul Vechi. Avem soluții.

Prima dată trebuie curățenie și
abia apoi poți face ceva acolo”, a
susţinut Adrian Hobjilă.
Mai ales că, admite chiar
politicianul, mulți dintre cei ce
locuiesc în Centrul Vechi sunt
proprietari sau au forme legale.
Întrebat la RFI despre
intențiile sale, Adrian Hobjilă
susține că nu a vrut să dea o
conotație negativă. El şi-a cerut
scuze pentru afirmaţia sa.
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Caleidoscop

Mai că-ţi vine să zici
un „Doamne ferește!“

Au apărut, în ultima vreme,
mai multe feluri de cavaleri ai
dreptății. tiganiI
romanii E
vorba despre bărbați și femei. Nu
există feminin pentru cavaler.
„Luptători și luptătoare“ sună
destul de belicos. ci cu felul în
care noi îl percepem după anii
lungi ai Epocii de Aur
Nu e ușor să-i denumești pe
acești oameni care sînt sau cred
că sînt apărătorii dreptății. Însă,
de la o vreme, categoria acestor
apărători s-a diversificat mult
Am prins o idee pe-afară, e
pașaportul meu de a mă face
remarcat acasă!“. Mereu sînt
„nedreptățiți“Mereu se plîng,
avînd grijă să facă asta cît mai
zgomotos, Nu e o soluție să țipi
cît te țin plămînii că ai ajuns întro lume de imbecili și de proaste,
cu toții conspirînd la scufundarea
în anonimat a individului.
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Biroul guguștiucilor de la
Înmatriculări
„Paradoxul vremurilor noastre este că
avem o structură înaltă, dar o toleranță
scăzută; autostrăzi largi, dar vederi
înguste.Curățăm aerul, dar poluăm
sufletul.
. Dacă ai norocul să fii tuciuriu,rom și
mergi cu gandul sati înscri masina sau ai
perdut nr de înmatriculare al masini la
Biroul de permise și înmatriculari find
cel
mai rasist judeţ din România este
Vâlcea, cu poliţişti fiţoşi, care fac cele mai
mari abuzuri, cu un şef de serviciu
Popescu care sta mai toata ziua plecat și
freaca menta prin Rămnic
De ce sunt romanii atât de invidosi,
răi, egoişti, agresivi cu rromi unii cu alţii?
Tupeul tot mai greu de controlat manifestat
de către unii angajaţi ai Prefecturi i pune
imaginea şi credibilitatea instituţiei la grea
încercare.O ţară frumoasă e România,
păcat că e locuită… de mulţi giboni,care
iau spaga întro veselie și cand vede un
ziarist rom se da ca eii sant cinstea și
corectitudinea se stie ca familia lui a fost
luta de DNA Predescu dupa ce a luat un
sut în cur ca lua spaga a fost deportat la
serviciu de înmatriculari al serviciului de
permise Valcea Afişând un rânjet de tigru
oligofren, a început să analizeze
documentele mele. ca am pierdut nr de
înmatriculare După îndelungi conversaţii
penibile mi-am dat seama că domnu este
cam sărăcuţ la tărtăcuţă, așa sa întanplat si

cu un fost politist Posea tot luator de
spaga deportat la secretariatul de permise
Valcea ciufutl zambaret
m-a spus ca nu am nicio sansa sa îmi
iau numarul de înmatriculare pierdut si
mil da cand vrea el ce ba ma speri ca esti
ziarist ma doare în cur de presa voastra
cam toti angajati serviciului de permise
au fost deportat dela politie rutiera pentru
colaborau cu romani mafioti si erau
tovarasi cu eii fostu Prefect Matei i
pusesese la punct ce face noul prefect
nui trage de capastru pentru manifestarile
rasiste fata de un ziarist rrom sau tace
cum face si la Lungesti.

Volumul ”Bafta, Devla şi Haramul. Studii despre cultura şi religia romilor”, dezbătut la Sibiu
Centrul de Cercetare
Ecumenică
şi
Librăria
Erasmus organizează astăzi,
28 ianuarie, de la ora 17, o
dezbatere
pe
marginea
volumului ”Bafta, Devla şi
Haramul. Studii despre
cultura şi religia romilor”,
semnat de Mirel Bănică.
Alături de autor vor vorbi
Cristina Muntean, Ştefan
Tobler şi Alexandru Ioniţă.
Momentul muzical va fi
susţinut de ”Caravana Gypsy
Jazz”.
Cercetarea este susţinută
de “Fondation Jan Michalski
pour
l’écriture
et
la

littérature”.
Există
o
literatură foarte bogată, ca
număr de titluri şi volume, cu
şi despre romi, despre
prezenţa lor în cele mai
variate domenii ale activităţii
umane, dar foarte puţine (sau
deloc, în România) scrieri
dedicate religiei şi culturii
religioase
a
acestora.
Practicile
şi
credinţele
religioase ale romilor se
diferenţiază de cele ale
populaţiei majoritare în care
se găsesc: personalizate,
fervente,
mai
puţin
dogmatice, încărcate cu
revendicări
şi
markeri

identitari, chiar şi atunci când
vine vorba de adeziuni
masive la noile mişcări
evanghelice, în special cultul
penticostal. Acest volum,
rodul unei cercetări teoretice

şi de teren de aproape trei ani,
îşi propune să răspundă unei
nevoi de cunoaştere, atât din
partea cercetătorilor, cât şi a
publicului larg pasionat de
lumea romilor.
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Centrul de Resurse Juridice
lansează studiul de caz
Comunitatea de romi de pe
strada Munţii Tatra-Constanţa

Timp de aproape două decenii,
comunitatea de romi formată din
aproximativ 17 familii (în 2019, la
momentul documentării realizate de
CRJ) s-a aflat într-o situaţie de
vulnerabilitate majoră: condiţiile de
locuire extrem de dificile – fără
racordare la utilităţi publice (curent
electric, apă, canalizare, gaze), în
locuinţe
neadecvate
şi
într-o
incertitudine constantă privind o
posibilă nouă evacuare şi demolarea
locuinţelor de pe-o zi pe alta. Dar nu au
existat demersuri de consultare reală a
romilor în vederea menţinerii acestora
în comunitatea din str. Munţii Tatra.
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Teatrul feminist rom
e incomod
Activistă. Feministă. Romă. Mihaela
Drăgan este actriță. Astăzi este la New
York, la Martin E. Segal Theatre Center.
Este una dintre cele șase nominalizate la
ediția 2017 a premiului internațional
Glider/Cogney, acordat o dată la trei ani
unei femei din lumea teatrului
internațional. Când ne-a acordat
interviul era la Berlin, unde joacă în
prezent, și discuția a început de la trupa
de teatru rom pe care a înființat-o în
România, dar a ajuns destul de repede la
problemele pe care le-a întâlnit nu doar
din partea Televiziunii Române, unde șia auzit lucruri pe care nu le-ai bănui, dar
și de la o organizație guvernamentală
care nu s-a jenat să pretindă că îi sprijină
demersurile, cu toate că îi cerea să
„îndulcească“ discursul spectacolului cu
care merge acum în Statele Unite.
Ce diferență simți între felul în care
îți este apreciată munca în România și
recunoașterea pe care o primești în afara
țării?

În timp ce în România m-am luptat
foarte mult ca trupa independentă de
teatru rom Giuvlipen pe care am
înființat-o să aibă o voce pe scena locală,
în afară, procesul acesta a fost mult mai
simplu. În Berlin lucrez cu cel mai de
succes teatru al Germaniei, „Maxim
Gorki“. În România nici măcar nu
îndrăznesc să visez că un teatru de stat ar
putea fi interesat de munca mea artistică.
Cu toate acestea, pe scena de teatru
locală independentă din București, deși
una marginală, Giuvlipen a primit mult
suport de la artiști independenți.

Ba nu, primăvara se numără bobocii!
Nu stiu cand am trecut de
la conditia de tentatie (pentru
altii) la cea de tentata (de
altceva). Intr-un fel, ma bucur
ca nu-mi amintesc, fiindca
trebuie sa fi fost un moment
naprasnic. Stiu doar ca, pe
nepusa masa, am ajuns sa fiu
singura persoana cu care ma
luptam de la egal la egal.
Prima mea aversă de
gelozie a survenit din cauza
unei fete care arăta ca dracu.
Era proastă, grasă și machiată
ca o parașută.
Eu acceptam minunata
incursiune în minunatele taine
ale minunatului dialog sexual,
pentru că ea refuzul dialogu

sexual al meu și crede ea ca
de fapt arma pe care conta.
păzea bine țarcul castității, și
mă va iubi progresiv, până-ntro zi când ma
plesni
hormonalo-sentimental și mam carat la alta și o voi cere
de nevastă.
Dar atunci, în loc să-i
stingă arsura în magazinul cu
verighete, eu am început s-o
car de mână pe sus-menționata
persoană accesibilă.
Justificată sau aberantă,
gelozia este, dacă vreți,
varianta romantică a unei
cistite. Dacă atunci când nu
poți nici să faci pipi, nici să nu
faci, ți se pare că ai ajuns la

poarta iadului, încearcă să
traduci senzația în usturimi
sufletești. E cam același lucru.
Iertată să-mi fie comparația,
dar gelozia este, în definitiv,
prozaică.

Dacă ai încredere în el,
înghiți orice. El vine acasă cu
clasicul maiou întors pe dos și
spune că așa l-a îmbrăcat de
dimineață – a treia oară
săptămâna asta.

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.
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Flash
Rromii
dintr-un catun
maramuresean,
subiect de
reportaj pentru
jurnalistii
francezi

Jurnalistii de la Paris noteaza
ca nu putini sunt cei care pleaca
de pe plaiurile natale in tari
precum Franta, cu speranta ca
vor putea sa stranga bani ca sa-si
inalte locuinte adevarate, cu un
acoperis rezistent deasupra
capului si cu ferestre.
Familii intregi au fost
surprinse in mediul lor, generatii
consecutive inghesuite pe doar
cativa metri patrati, in locuinte
care nu sunt dotate cu utilitati
fara de care majoritatea
oamenilor nu ar concepe sa
traiasca.
Chiar si asa, multe dintre
aceste locuinte sunt conectate la
curent electric si au un televizor
pe care prind mai multe posturi
de televiziune, dupa cum se
poate vedea din antenele
montate pe unele dintre
acoperisuri.

Mapamond
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Cum gestionează Suedia problema
romilor?
Thomas Hammarberg: Am criticat acest
plan încă de la început. Dacă stabilești o țintă
atât de îndepărtată în timp, românii vor
înțelege că vor trebui să aștepte 20 de ani
pentru a avea drepturi depline. Totul trebuie
făcut chiar acum, pentru a corecta situația în
care încă există semne de antițigănism în țara
asta. Unii romi își schimba numele ca să sune
mai suedez și să aibă astfel mai multe șanse
de a-și găsi serviciu.
Rep.: Bine, dar asta se întâmplă și în
cazul străinilor care vin în Suedia. Unii își
schimbă numele, pentru a avea un acces
mai ușor la un job...
T.H.: Da, exact despre asta vorbesc. Este
un semnal de alarmă că e ceva greșit în
societate. Noi încercăm să găsim căi pentru a
schimba prejudecăți care încă există în
societatea noastră, după atât de mulți ani.
Înainte de a fi înființată comisia noastră, s-a
descoperit că într-o regiune din sudul Suediei,
Poliția înregistrase cam 10% dintre romii din
această țară, inclusiv mulți copii. Registrele
cuprindeau 4.700 de nume.Mai mult de o mie
erau copii, iar 200 dintre cei înregistrați
muriseră deja.În plus, Poliția construise și
arborii genealogici. Creaseră deci un registru

pe baze etnice. Lucrul ăsta era chiar
remarcabil, pentru că în Suedia noi nu avem
evidențe oficiale cu cine e rom și cine nu.
Descoperirea a fost un șoc pentru romii de
aici, din cauza tristei experiențe din secolul
trecut cu registrele. În țara asta și în altele, ca
Norvegia, registrele de romi fuseseră făcute
atunci de naziști. Iar din Norvegia populația
de romi chiar a fost deportată în Germania,
iar mulți au fost uciși.
Rep.: Și ce a spus Poliția. De ce a creat
acele registre?
T.H.: Mai întâi au negat existența listelor.
Însă jurnalistul care le descoperise avea o
copie. Așa că nu au mai putut să le conteste.
Atunci au spus: ”Nu a fost o listă etnică. Am
făcut-o pentru a preveni crimele”. Asta a fost
explicația: prevenirea crimelor. Implicit, s-a
înțeles și că romii sunt mai criminali.

Ungaria nu a achitat unei comunităţi de romi o despăgubire
pentru segregare ilegală

Ungaria nu a achitat unei comunităţi de
romi o despăgubire în valoare de 100 de
milioane de forinţi pentru segregare ilegală
într-o şcoală din estul ţării. Vineri, Orban a
susţinut că decizia şcolii respective de a-i
separa pe elevii romi de ceilalţi a constituit o

încercare de a opri retragerea copiilor din
şcoală din cauza comportamentului
necorespunzător, adesea violent al
comunităţii locale de romi. „Cei din
Gyongyospata care nu sunt romi au început
să simtă că trebuie să dea înapoi şi să-şi
ceară scuze, deşi ei sunt majoritari. Simt că
se află într-un mediu ostil în propria lor
ţară”, a arătat premierul.
Orban a fost criticat de multe ori de UE
şi de apărătorii drepturilor omului pentru
presupusa erodare a statului de drept după ce
a ajuns la putere în 2010. Săptămâna trecută,
jurişti de marcă şi-au exprimat dezacordul
faţă de sugestia premierului că guvernul ar
putea să nu execute sentinţele judecătoreşti.

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.
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Klaus Iohannis a conferit Medalia Naţională
“Serviciul Credincios” clasa a III-a
supravieţuitorilor romi ai Holocaustului
Progresele înregistrate de
România în ultimii ani sunt
remarcabile. Am îndeplinit, cu
succes, Preşedinţia Alianţei
Internaţionale pentru Memoria
Holocaustului, legislaţia în ceea
ce
priveşte
combaterea
antisemitismului
a
fost
îmbunătăţită, a fost înfiinţat
Muzeul Naţional de Istorie a
Evreilor şi al Holocaustului din
România, iar educaţia despre
Holocaust
reprezintă
o
prioritate la nivel naţional. Nu
trebuie să ne oprim însă aici,
pentru că pericolul revenirii
atitudinilor
xenofobe
şi
antisemite este mereu prezent.

Cimitire
evreieşti
sunt
vandalizate, actori publici
afirmă supremaţia unor rase,
monstruozităţile Holocaustului
sunt public rela-tivizate, unor
criminali odioşi din istoria
noastră li se ridică osanale,
concetăţeni de etnie romă sunt
nu de puţine ori umiliţi ori
discriminaţi. Aceste evoluţii
reprezintă unatac frontal la
adresa statului de drept şi a
principiilor
democratice,
tocmai de aceea contraofensiva
trebuie să fie fermă şi în acord
cu valorile europene. Avem,
aşadar, nevoie de şi mai multă
educaţie, pentru că este singurul

angajament ferm că vom apăra
în viitor, cu toată forţa,
democraţia, drepturile şi
libertăţile individuale”, a spus
şeful statului, la Palatul
Cotroceni la ceremonia de

decorare cu ocazia Zilei
Internaţionale de Comemorare
a Victimelor Holocaustului şi
împlinirii a 75 de ani de la
eliberarea complexului de la
Auschwitz-Birkenau.

Profesioniști romi în
domeniul medical

Sărac, avocatul romilor clujeni,
condamnat pentru că lucra clandestin

Campania antidiscriminare are misiunea
de a combate prejudecatile despre
persoanele de etnie roma si despre
capacitatea acestora de a deveni
profesionisti cu inalta calificare.Mugur
Ciumageanu, psiholog: „Daca vreti, eu
percep discriminarea ca pe o infectie care se
ia pe calea aerului si care se vindeca pe
calea inimii. Daca zilnic cei din jur ii aplica
unui copil etichete ca „hot”, „prost”,
„nespalat”, acel copil va incepe sa cedeze si
sa creada in aceasta imagine a lui. Practic,
inceteaza sa lupte si se va comporta asa cum
se asteapta ceilalti. Cred ca este timpul sa ne
uitam la copilul rom ca la o persoana in
devenire, inlaturand „regula” pe care o
avem noi in minte despre etnia acestuia.

Sărac a fost acuzat de o femeie de
etnie romă de înşelăciune şi de faptul
că i-a spus acesteia că este avocat în
condiţiile în care ştia că nu este.
„Avocatul romilor” i-a luat clientei
suma de 1.600 de lei pentru un proces
de divorţ, pe care, culmea, l-a şi
câştigat. Nemulţumirea mare a
clientei a venit în momentul în care a
aflat că Sarac nu este avocat şi că i-a
solicitat să meargă la un notar pentru
a semna o procură de reprezentare. În
lumea falşilor avocaţi, se practică

moda procurilor de reprezentare, cu
care ulterior aceştia se prezintă în
faţa unui judecător şi susţine cauza,
nu ca un avocat ci ca un reprezentant.
Aşa s-a întâmplat şi în acest caz în
care Sărac a pledat ca şi reprezentant
şi nu ca avocat. Culmea este faptul că
a câştigat procesul de divorţ în
condiţiile impuse de clienta lui.
Ulterior, cea care l-a angajat a depus
o plângere penală împotriva lui Sărac
care s-a prezetat ca fiind avocat în
condiţiile în care ştia cu nu este.
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Singurul for de exprimare
care i-a rămas bărbatului
e peretele veceului public

Flash
Romii din România,
forţaţi de şomaj şi
calitatea scăzută a vieţii
să emigreze

Un studiu realizat de Fundaţia
Soros, prezentat miercuri, arată că
peste 85% dintre romii bulgari şi
aproape 68% dintre romii români
imigraţi în Italia au spus că au
decis să emigreze în principal
pentru a-şi găsi un loc de muncă.
La capitolul educaţie, romii
români stau mai prost decât
vecinii bulgari, un sfert dintre ei
declarându-se analfabeţi, faţă de
12% în Bulgaria.
ACTUALIZARE
14.15:
Analfabetismul romilor reprezintă
o problemă de două ori mai mare
în România decât în Bulgaria: un
sfert dintre romii din România
sunt analfabeţi, în timp ce 12%
dintre romii din Bulgaria au
declarat că nu ştiu să citească.

Jumătate din producţia
de celuloză a ţării se
tăbăceşte în rotativă cu
sfaturi nepreţuite: cum să ţii
un bărbat în lesă (sau
căpăstru, zgardă, colivie,
năvod, coteţ), cum să domini
un bărbat, cum să-l
recuperezi, cum să-l schimbi,
cum să-l divorţezi, cum să-l
aşezi în pat, cum să-ţi vadă
frumuseţea interioară.
“Cum ar arăta lumea fără
bărbaţi? Ar fi o planetă fără
războaie, plină de femei

fericite şi grase
Bărbaţii n-au curaj să
cumpere
“Monologurile
vaginului”, îşi închipuie că
râde lumea de ei. În realitate,
toţi aşteaptă s-o cumpere
unul ca s-o dea din mână-n
mână,
”Monologurile
vaginului”, un delir care s-a
crăcănat pe vreo patru
continente
Dacă o femeie vorbeşte
în public despre vaginul ei, e
minunată,
genială
şi

curajoasă. Dacă un bărbat
vorbeşte în public despre
testiculele lui, îl arestează
pentru atentat la pudoare.
De aceea, singurul for de
exprimare care i-a rămas
bărbatului e peretele veceului
public.
Masculii sunt ceva mai
predispuşi la a-şi lăsa
anunţuri aproape matrimoniale deasupra pisoarului,
fără să realizeze că singura
femeie care le citeşte e
doamna de serviciu.

Romii invizibili
Visele nu au etnie – e
mesajul unui documentar
lansat de UNICEF şi Agenţia
Împreună, care aduce în
dezbatere situaţia copiilor de
etnie romă. Filmul lui Ilie
prezintă dorinţele realizabile
ale unor copii săraci, care fac
eforturi să îşi continue
studiile. Producţia va fi
difuzată în peste o sută de
şcoli din România, cu un
procent mare de romi, alături
de îndemnul de a lupta pentru
visurile lor, aşa cum fac toţi
copiii. Povestea lor e
povestea romilor invizibili.
Ilie e rom, vine dintr-o
familie săracă şi vrea să fie

actor. Povestea lui e
principalul subiect al filmului
care rulează în premieră la
ArCuB,
în
centrul
Bucureştiului. Copilul e în
sală şi se foieşte în scaun în
timp
ce
rulează
documentarul. După film,
urcă pe scenă şi povesteşte
fără trac despre artiştii
preferaţi şi despre cum îşi va
convinge părinţii să îi
indeplinească visul. Alături
de el e Eugenia, o fată de 15
ani – a doua protagonistă a
Filmului lui Ilie. Se prezintă
timd: „În clasele I-IV am avut
premiul I, iar în gimnaziu...
premii diferite. Într-a V-a am

luat premiul II, în a VI-a
premiul III, în clasa a VII-a
din nou premiul I, iar într-a
VIII-a premiul II. Acum sunt
în primul an de liceu.“
Eugenia locuieşte la ţară.
Mama ei a murit, iar tatăl e
şomer. Nu are timp liber,
pentru că programul ei arată

cam aşa:
„Mă trezesc la ora 5 în
fiecare dimineaţă. Cam pe la
6 şi 5 minute, ies din casă.
Plec cu trenul la 6 şi 20, iar
la 7 şi un sfert ajung în gară.
De acolo iau autobuzul, iar la
8 fără 5 minute ajung la
liceu“.

16 Vocea Romilor

Anul VIII • nr. 2040
2 martie 2020

Actualitate

”Mergeți la muncă, nu stați
ca niște paraziți!”, îndemnul
la care țiganii au luat foc
Locatarii din cladirea
incendiata au povestit ca
tiganii de la parter, care le fac
viata un iad si pentru care a
fost emis recent un ordin de
evacuare de catre primarie,
amenintasera chiar in acea zi
ca, de furie ca sunt aruncati
in strada, vor da foc
imobilului.
Spre seara, o valvataie a
cuprins
contructia,
iar
coloana de fum inalta de 50
de metri se putea vedea din
orice colt al orasului.
„Administratia precedenta a luat aceasta hotarare
proasta sa acorde locuinte
sociale in aceasta zona
istorica. Era evident ca

locuintele sociale urmau sa
ajunga la aceasta categorie
de oameni, si nu ma refer la
etnie. Ei, practic, au facut
inutilizabila aceasta zona.
Am incercat s-o revitalizam,

Pe scurt
Spania şi Franţa, destinaţiile
preferate ale romilor din România

Opţiunile privind destinaţia către care
emigrează romii din Bulgaria şi România
sunt diferite, potrivit raportului Soros,
intitulat „Romii din România, Bulgaria,
Italia şi Spania, între incluziune socială şi
migraţie. Studiu comparativ”.
Spania reprezinta principala destinaţie
menţionată de romii din România (35%
dintre cei care au intenţia de a călători),
urmată de Franţa (21%). Bulgarii au
declarat că preferă Grecia (22%), urmată
de Spania (20%) şi Germania (22%).

n-am avut succes pentru ca
lumea este ingrozita. Nu poti
fi prins intr-o discutie pentru
ca te trezesti ca ti s-a umblat
la buzunare. E plin de astfel
de indivizi in aceatsa zona si

noi trebuie sa o curatam. Nu
pot sa intervin abuziv, ci
numai respectand legea. Vom
face curatenie din toate
punctele de vedere„, a spus
primarul Nicolae Robu.

Ce este mediatorul sanitar şi cum se obţine calificarea
Mediatorul sanitar facilitează
accesul non discriminatoriu al
persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile la servicii de sănătate de
calitate, cultivă încrederea între
autorităţile sanitare/ medicale şi
beneficiari,
alte
agenţii
ale
administraţiei locale, promoveaza
sănătatea în comunitate, informează
şi educă membrii comunităţii prin
respectarea măsurilor de igienă.
Mediatorul sanitar contribuie la
informarea
cadrelor
sanitare/medicale despre obiceiurile
şi tradiţiile grupurilor minoritare din
comunitate.
Mediatorul sanitar este o
persoana care mijloceste relatia
dintre persoanele vulnerabile si
autoritatile locale sanitare si
institutiile de protectie sociala.
Mediatorul sanitar isi desfasoara
activitatea individual, in calitate de
persoana fizica autorizata, dar cu
contributie profesionala in cadrul
unei echipei multidisciplinare, atat in

cadrul institutiilor publice, cat si
private, respectiv, primarii, directiile
de sanatate publica si organizatiile
neguvernamentale acreditati ca
furnizori de servicii sociale.
În conformitate cu cerintele
specifice ocupatiei, mediatorul
sanitar
realizeaza
urmatoarele
sarcini:
Informeaza si educa membrii
comunitatii in care isi desfasoara
activitatea pentru igiena comunitatii
prin organizarea de sesiuni de
informare, educare si constientizare.

Anul VIII • nr. 2040
2 martie 2020

Limbaje, ritualuri
de provenienţă a
celibatarului

De la căsătorie la căsătoria
copiilor şi dincolo de aceasta,
fiecare membru al familiei rome
îşi asuma responsabilitatea pentru
ceilalţi, iar aceştia îi garantează
protecţie morală şi siguranţă.
Romanipen – legea neamului,
îi ţine loc de religie şi,prin
extinderea sentimentelor, dorinţa
de a sta laolaltă se explică prin
modelul de socializare: oricare
rrom întâlnit, chiar complet
necunoscut este identificat ca
fiind frate şi tratat ca atare.
Se cercetează mai întâi
apartenenţa la neam, întrebarea de
bază fiind „kaGar san? kasqo
neamo san?/ so vica si tut?” – „de
unde eşti” al cui neam eşti? Care
ţi-e viţa?, aceasta fiind esenţială
pentru stabilirea viitoarelor
relaţii, eventual de înrudire afină
prin căsătorie endogamă, dacă
persoana în cauză face parte din
acelaşi neam sau exogamă, dacă
aparţine unui neam diferit. După
căsătorie, căsătorie care se face cu
acordul celor două familii –
„xanamik” – „cuscri” fară ca cei
din afară să-şi dea acordul, cei doi
îşi scimbă statut-ul din chavo şi
chaj, – băiat şi fată – în rom şi
romni – soţ, rom şi soţie, romnie.
În cultura tradiţională romă,
celibatarii nu au dreptul să-şi
înalţe propriul cort sau să-şi
construiască propria casă. Dacă a
fi om înseamnă a avea familie,
atunci a aparţine comunităţii
înseamnă a fi căsătorit. După un
timp îndelungat, dacă sunt prea
mulţi fraţi şi aceştia căsătoriţi, li
se permite celor mai mari să-şi
construiască 1-2 camere separat,
dar în aceeaşi curte.

Cotidian
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MEC: Organizarea excursiilor
în străinătate sau în ţară, la
latitudinea şcolilor, cu
acordul părinţilor
Organizarea activităţilor sau a
excursiilor în străinătate sau în ţară
rămâne la decizia unităţilor de
învăţământ, cu acordul părinţilor sau al
tutorilor legali, iar recomandarea privind
limitarea/anularea pentru deplasările în
străinătate se referă în mod special pentru
zonele de carantină, a precizat, marţi,
ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica
Anisie, într-o videoconferinţă cu
inspectorii şcolari generali.
„În
continuarea
demersurilor,
măsurilor de monitorizare a stării de
sănătate a elevilor şi prevenirea
îmbolnăvirii prin infecţii respiratorii,
Monica Anisie, ministrul Educaţiei şi
Cercetării, a susţinut o videoconferinţă cu
inspectorii şcolari generali şi inspectorii
şcolari generali adjuncţi şi a avut o
întâlnire de lucru cu Victor Costache,
ministrul
Sănătăţii.
În
cadrul
videoconferinţei, ministrul Monica Anisie
a subliniat faptul că organizarea
activităţilor, excursiilor care se realizează
în străinătate sau în ţară rămâne la decizia
unităţilor de învăţământ, cu acordul
părinţilor sau a tutorilor legali.

Recomandarea privind limitarea sau
anularea pentru deplasările în străinătate
se referă în mod special pentru zonele de
carantină”, se arată într-un comunicat al
MEC.
MEC afirmă că nota din 24 februarie
prevede că în condiţiile unor eventuale
aprobări emise pentru deplasări în
străinătate, inspectoratul şcolar are
obligaţia de a informa direcţia de sănătate
publică, anterior revenirii în ţară, iar
persoanele care au efectuat deplasări în
străinătate vor prezenta, la revenirea în
unităţile de învăţământ, certificat
medical/adeverinţă medicală care să
ateste că persoana este clinic sănătoasă.

Bilal – Prinţul “Țigan” al arabilor

În Liban, în anul 1983, s-a născut
cântăreţul rom Bin Bella Al-Hunteer, zis
Bilal. Numele lui este cunoscut mai puţin
la noi, dar în lumea arabă este un apreciat
artist. De altfel, Bilal este chiar numit
Prinţul “Țigan” al arabilor. El cântă
muzică orientală, cu influenţe rome, iar
pasiunea sa pentru acest gen muzical este

datorată cu precădere faptului că artistul
provine dintr-o familie de romi nomazi.
Acesta este şi motivul pentru care Bilal
cântă nu atât în arabă, cât mai ales în
domari, limba părinţilor şi a neamului său.
Înainte de a deveni muzician cunoscut,
Prinţul rom al arabilor de astăzi lustruia
pe stradă pantofii celor bogaţi. Acesta a
fost, în fond, marele său noroc: într-o zi,
în timp ce făcea pantofii unui client,
undeva pe o stradă din Beirut, micul Bilal
de atunci a început… să cânte. Se
întâmpla în 1997, pe când avea doar 14
ani. Michael Elefteriades, omul politic şi
producătorul muzical greco-libanez l-a
auzit atunci cântând şi a înţeles pe loc că
puştiul va avea mare succes nu în
lustruitul pantofilor, ci… în muzică.
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Ion Voicu, un mare artist şi maestru al
viorii, la nivel mondial
Ion Voicu a fost cel mai
cunoscut
şi
virtuos
instrumentist rom, violonist,
al României. El s-a născut pe
8
februarie
1923,
la
Bucureşti, iar în familia sa
erau instrumentişti foarte
buni şi cunoscuţi, precum
bunicul său, violoncelistul
Nicolae Voicu, tatăl său,
Ştefan Voicu, care cânta la
vioară şi contrabas. Dar şi
fraţii săi au moştenit pasiunea
pentru muzică, Marian şi
Mircea cântau la pian, iar
George la contrabas.
La vârsta de şapte ani, Ion
Voicu a început să înveţe
vioara cu un student, primul
său
profesor,
care
a
recunoscut faptul că elevul

său, Ion Voicu, l-a întrecut, a
ajuns mai departe decât el.
Apoi, Ion Voicu a studiat
cu alţi profesori (Garabet
Avakian şi Vasile Filip), iar
când avea vârsta de 14 ani, a
susţinut
examenul
la
„Academia
Regală
de
Muzică” din Bucureşti, direct
în anul 5.
Ion Voicu şi-a terminat
studiile preliminare în anul
1940, nu în 7 ani, cât era
durata normală, ci în doar 3.
Profesorul său a fost
Constantin Niculescu.
Primul loc de muncă al lui
Ion Voicu a fost, ca violonist,
Orchestra Radio, al cărei şef
era
olandezul
Willem
Mengelberg. Iniţial, Ion

Gălăţeanul rasist care muşca
ţiganii şi îi înjunghia cu zâmbetul
pe buze a fost condamnat:
„Spunea că are acum o satisfacţie
mai mare, nu regretă“

Bărbatul a fost surprins de Marian
Ivanov, cu care se afla în duşmănie. ”Mia muşcat fetiţa, m-a muşcat pe mine de
ureche, pe mama” De amintit este că
prima condamnare pentru tentativă la
omor a lui Ivanov are legătură şi cu Onilă,
căci victima agresiunii a fost Şerban
Vasile, cumnatul acestuia din urmă. „E
rasist şi a spus că unde prinde un ţigan îl
omoară. Pe mine m-a tăiat acum doi ani
degeaba, că mă urăşte, că e rasist, iar
acum a intrat noaptea peste cumnatul meu
şi l-a măcelărit. Ne-au zis doctorii că nu
scapă. De ce nu l-au închis de prima oară?
În plus, ne muşcă, mi-a muşcat fetiţa, m-a
muşcat pe mine de ureche, pe mama…

Voicu nu a fost remarcat de
acesta, dar când Mengelberg,
la
cererea
directorului
Radioului, Theodor Rogalski,
l-a ascultat pe Ion Voicu şi a
înţeles că violonistul rom este
mai mult decât un membru al
orchestrei, un instrumentist
de aur, ca solist, i-a
recunoscut valoarea.

Marele violonist român,
George Enescu i-a dat ore
gratuite lui Ion Voicu, pentru
a se perfecţiona. La scurt
timp, în 1946, Ion Voicu a
câştigat un concurs, unde
marele violonist al lumii
Yehudi Menuhin, a fost cel
care a decis că merită primul
loc.

Lupta împotriva săracilor, singurul
program de eradicare a sărăciei

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. Aceasta nu
este deloc o întâmplare când ideologia
de bază propagată la toate nivelurile
(de la preşedinte şi până la jurnaliştii şi
intelectualii establishmentului: epoca
Băsescu a instaurat dominaţia acestui
discurs) împarte cetăţenii unei ţări în
“buni” şi “răi” pornind de la statutul
economic şi social. Astăzi, săracul,
cerşetorul, şomerul, pensionarul etc
sunt priviţi ca o plagă a societăţii şi

sunt marginalizaţi şi reprimaţi prin
diverse mijloace. Cauzele acestor
fenomene nu sunt căutate undeva în
zonele sociale, a inegalităţilor, a lipsei
de şanse, a lipsei de acces la educaţie
şi muncă etc. Aceste categorii sociale
defavorizate, ne vor explica “elitele”
noastre, sunt aşa pentru că sunt leneşe,
lipsite de iniţiativă, beţive, necivilizate
etc. Pentru ele, sărăcia e o alegere. Nu,
dragilor: sărăcia nu este o alegere, ci
are cauze sociale, economice, politice.
Asta ţine de abc. Acest tip de fascism
social şi economic este tot mai des
întâlnit
şi
capătă
proporţii
îngrijorătoare. Iar acum, când în toată
Europa accesul la job a devenit un lux,
viitorul arată foarte sumbru.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Descântec de gelozie
Din gelozie, poate, o persoana recurge
la mijloacele magice pentru a te indeparta
de partenerul de viata, pentru a-ti distruge
sanatatea sau pentru a-ti lega cununiile, ca
sa nu te mai casatoresti. Intelegerea cu
partenerul de viata Ca sa pui capat
certurilor interminabile cu partenerul de
viata, carora le-ai dat curs din cauza
vrajilor, ai nevoie de sare grunjoasa si
boabe de grau. Incalzeste sarea pana cand
incepe sa friga si pune-o pe o placa din
lemn de tei sub forma unei gramajoare. De
jur imprejurul ei pune boabele de grau sub
forma unui cerc. Cu mana dreapta intinsa
deasupra sarii calde spune cu voce tare, de
trei ori: „Scot din mine tot ce e negativ si
raman curat”. Structura cristalina din sare
va prelua vibratiile negative din organismul
tau. Apoi ia o mana de flori de tei, miroasele, inchide ochii si gandeste-te intens la
partenerul tau, spunand: „Cu ajutorul
florilor de tei ma impac cu (numele lui/ei)”.
Pastreaza florile intr-o batista pe care sa o
porti in buzunar cand sunteti impreuna.

Vocea Romilor 19

Ajunge! Gata cu rasismul
împotriva romilor din
Europa!
Instituţiile europene luptă ferm
împotriva rasismului cu care se
confruntă persoanele de etnie romă
din Europa. Începând cu 23 şi până la
26 martie 2020, Parlamentul European
va găzdui Săptămâna Europeană a
Romilor, la Bruxelles.
Evenimentul va reuni Membri ai
Parlamentului European, inclusiv
preşedintele Sassoli, comisari şi alţi
funcţionari ai Comisiei Europene,
reprezentanţi ai Consiliului şi ai
societăţii civile, dar şi sute de romi din
diferite ţări europene. Săptămâna
Romilor va oferi o varietate de
seminarii legate de incluziunea
romilor. Obiectivul este elaborarea
unui set ambiţios de recomandări care
vor contribui la pregătirea Cadrului
UE post-2020 privind egalitatea şi
incluziunea romilor, un cadru pentru
care să se asigure angajamentul politic
al statelor membre ale UE în ceea ce
priveşte
pregătirea
strategiilor
naţionale şi a programelor de finanţare
necesare pentru implementarea
acestora. Toate seminariile din timpul
Săptămânii Europene a Romilor sunt
rezultatul unei colaborări extinse între
mai multe părţi interesate. Subiectul

principal
va
fi
combaterea
antigypsyism-ului (antiţigănismului),
forma specifică de rasism împotriva
romilor. 80 % din populaţia de etnie
romă din Europa trăieşte în sărăcie
extremă din cauza acestui fenomen.
Multe persoane de etnie romă sunt
afectate de lipsa accesului la educaţie
de calitate, la servicii de sănătate, la
locuri de muncă şi condiţii de locuire
decente. Dacă acest lucru nu este
suficient, prea mulţi romi şi-au pierdut
viaţa din cauza originii lor etnice.
Romeo Franz, primul deputat Sinto
(grup romani din Germania) în
Parlamentul European şi principalul
promotor al acestei ediţii, explică în
mod succint.

Statuia lăutarului Tamango face legea în Valea Plopilor
A adus lumină pe ulița
văduvei lui! Marți a ajuns în
România, după un lung
periplu rutier, monumentul
ce-l
întruchipează
pe
defunctul Tamango, singurul
lăutar român căruia Europa ia turnat statuie!
La modul cel mai serios,
statuia făurită la Bruxelles a
interpretului ursar originar ce
a cântat în multe cluburi din
toată Europa alături de
formații
de
muzică
electronică,
va
ajunge
sâmbătă
la
Palatul
Parlamentului (unde va fi
vernistată la Muzeul Naţional

de Artă Contemporană), iar,
în aceeași zi, va fi pusă pe
soclu în satul Valea Plopilor,
în curtea unde a locuit
defunctul Tamango, trecut în
neființă la 2012, la vârsta de
65 de ani, după ce a suferit un
atac celebral. O figură
frumoasă va face, cu
siguranță, veteranul Dj
Vasile, care, mai mult ca
sigur va uimi audiența
țigănească mixând muzică
electronică
pe
uliță.
Itinerariul după care a fost
transportată
statuia
Bruxelles – București –
urmând să ajungă în satul

Valea Plopilor, comuna
Ghimpați, jud. Giurgiu -, a
fost filmat în întregime și va

face subiectul unui scurt
metraj realizat de regizorul
belgian Koen Van Sande.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNAL – BERBEC: În luna
martie ți se deschid porți nebănuite ale
succesului. Vei fi pe val toaă luna.
Zilele norocoase pentru tine sunt 13,
14 și 18 martie.
COROANĂ – TAUR: Lași în
urmă tot ce e rău și te concentrezi
asupra chestiunilor esențiale din viața
ta. Nu ai de ce să îți faci griji, căci vei
avea parte de bani cu nemiluita. Zile
norocoase: 8, 9 și 13 martie.
SFEȘNIC – GEMENI: Cea de-a
treia lună din an vine cu o serie de
lecții de viață pentru tine. AI multe de
învățat chiar de la dușmani. Zile
norocoase: 4, 6 și 22 martie.
ROATĂ – RAC: Roata se
întoarce exact când nu te aștepți. Vrei
să câștigi încrederea celor din jur și
reușești să faci asta fără să depui mari
eforturi. E luna ta! Zile cu noroc: 8, 9
și 15 martie.
STEA – LEU: Te preocupă starea
ta de sănătate. În martie devii mai
ipohondru, dar vei realiza că la mijloc
sunt doar piticii de pe creierul tău.
Zile norocoase: 8, 9, 10, 12, 14, 17 și
23 martie.
CLOPOT
–
FECIOARĂ:
Gândurile tale zboară departe, către
alte meleaguri, către alte culturi. poate
fi luna în care să emigrezi. Zile
norocoase: 1, 3, 5, 6, 8 și 25 martie.
MONEDĂ – BALANȚĂ: Nu ai
motive să te plângi, căci în lună martie
îți iese tot ce îți propui. Zile
norocoase: 7, 17, 18 și 19 martie.
CUȚIT – SCORPION: Acționezi
pentru a te apăra. Vei fi pus în tot felul
de situații complicate. Ai de făcut o
serie de alegeri importante. Zile
norocoase: 8, 9, 10 și 12 martie.
TOPOR – SĂGETĂTOR: Te
gândești serios să îngropi securea
războiului cu rudele, dar te trezești din
când în când cu câte o veste care dă
peste cap planul tău de împăcare. Zile
norocoase: 4, 15, 16 și 20 martie.
POTCOAVĂ – CAPRICORN:
Lasă în urmă trecutul și construiește-ți
un plan pentru viitor. E timpul să
demonstrezi de câte ești capabil. Zile
norocoase: 7, 13, 17 și 22 martie.
CUPĂ – VĂRSĂTOR: Luna
martie va fi dificilă în prima sa
jumătate, dar totul revine la normal
după data de 15. Zile norocoase: 16,
17, 19 și 29 martie.
CAPELĂ – PEȘTI: Așa cum te
așteptai, în martie vei primi ceea ce
meriți, ceea ce îți dorești. Va fi o lună
a succesului. Zile norocoase: 13, 14,
16, 19 și 30 martie.
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Analize medicale
gratis pentru rromi
Orașul Lupeni, din Hunedoara, va plăti
pentru analize medicale complete făcute
locuitorilor de etnie rromă și a scos, în
acest sens, la licitație un contract de
330.000 de lei pentru 800 de beneficiari.
Vor fi efectuate analize de bază adulți și
copii, analize virusologice privind
hepatita, HIV-ul, bolile cu transmisie
sexuală și analizele hormonale. Serviciile
vor fi prestate de o echipă mobilă ce va fi
compusă din două persoane: un medic și
un asistent medical generalist, pentru un
număr de 800 persoane „marginalizate“.
‘De asemenea, rolul echipei va fi de a
monitoriza persoanele aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială, inclusiv
etnici romi, creșterea numărului de
persoane din comunitățile cu populație
aparținând minorității rome înscrise la
medicul de familie, creșterea numărului de
beneficiari de servicii și programe privind
sănătatea
reproducerii/planificarea
familială’, se mai arat

Program de 5 mil. de euro, dedicat
Programul de efectuare de analize
medicale face parte dintr-un program mai
mare, denumit ”BAHTALO! Împreună
combatem sărăcia și discriminarea”, pe

care orașul Lupeni îl aplică din 2018, are o
valoare totală de 26 de milioane de lei și
este finanțat aproape integral de UE.
Obiectivul general al acestui proiect în
reprezintă reducerea numărului de
comunități marginalizate în care există
populație aparținând minorității roma
aflată în risc de sărăcie și excluziune
socială, prin implementarea unor măsuri
integrate, de care ar putea beneficia în total
un număr de 960 de persoane.
Potrivit primarului municipiului
Lupeni, Lucian Resmeriță, până la această
dată, un număr de 280 de persoane au
beneficiat deja de măsuri integrate,
constând în servicii de sprijin în vederea
ocupării unui loc de muncă.

Seară de seară, 150.000 de copii români merg flămânzi la culcare,
după ce, mai bine de 60% dintre ei, sunt educați frecvent cu pumnul

Sunt câteva concluzii răscolitoare
ale celui mai amplu raport privind
drepturile copilului în țara noastră.
Deja de trei decenii, cele mai mari
fundații din lume cer autorităților
noastre un așa zis „minister al
copiilor”, care să facă din sănătatea și
educația generației tinere o prioritate
absolută.
Copil: „Mie-mi place să mănânc

cartofi și ouă și-mi mai place să
mănânc înghețată”.
Cartofii sunt un răsfăț, iar înghețata
un vis împlinit rar în cazul a patru frați
care stau cu mama lor în casa unei
fundații din Iași.
Mama: „Noi mâncam ce aveam și
lor le dădeam ce-i mai bun. Câteodată
mâncăm ceapă cu mămăligă”.
Trei la sută dintre copiii români sunt
zilnic înfometați. Alți 5% nu știu ce
înseamnă să poți să ceri încă o porție.
Mediul devine un stigmat care le
răpește copiilor și șansa la educație.
Pentru fiecare 20 de copii romi care
încep școala primară, doar opt ajung la
liceu. Iar unul singur va merge la
facultate.
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Sã halim bine
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Toate măsurile și declarațiile
de inspirație nazistă făcute sau
tolerate de politicienii români

Borș țigănesc
Ingrediente
necesare
prepararea borsului tiganesc:

pentru

300 gr carne de porc
3 cartofi
2 cepe
1 sfecla
100 gr varza
3 rosii
2 morcovi
4 linguri de untura
sare
piper
leustean
apa
Mod de preparare al borsului
tiganesc:
Carnea de porc se taie cubulete si se
pune la prajit in doua linguri de untura.
Separat, cartofii, morcovii, sfecla si ceapa
se curata si se taie marunt. Varza se taie
fideluta iar rosiile in felii mari. Toate
legumele in afara de rosii se pun intr-un
ceaun cu doua linguri de untura si se lasa
sa se inabuseasca, dupa care se adauga apa
si se lasa sa fiarba. In vasul in care s-a
prajit carnea, se pun si rosiile, apoi toate
se amesteca, se adauga apa clocotita, se
potriveste cu sare si piper si se lasa sa
fiarba aproximativ jumatate de ora. La
sfarsit se adauga leusteanul tocat.

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 „
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, pentru Digi24.ro.
Ultimul ieșit din rând în acest
tablou politic este primarul din Târgu
Mureș, Dorin Florea, care s-a remarcat
prin dorința sa ca statul să decidă cine
are voie să facă copii.

Poliţia ia la rând locuinţele românilor din Marea Britanie: Sunt vizate casele
supra-aglomerate
Potrivit
cotidianului
londonez
Barking
and
Dagenham Post, polițiști și
ofițeri de imigrație împreună
cu reprezentanți ai consiliului
local au descins la o casă
închiriată pe numele unor
români, în urma unor plângeri
cu privire la numărul mare
alcelor care locuiesc acolo.
În cele trei dormitoare ale
casei din Chadwell Heath
unde, potrivit legii, nu pot sta
mai mult de cinci persoane,
locuiau cel puțin opt, cinci
bărbați și trei femei. Niciunul

nu avea cheile de la locuință,
motiv pentru care au fost
somați să o părăsească în
termen de șapte zile.
Într-o cameră erau cinci
saltele, se arată în articolul
menționat,
iar
locatarii
pretindeau că sunt acolo de cu
o noapte în urmă.
Cei cinci au spus că au
închiriat camera de la un
chiriaș pe nume Constantin, tot
român, și au spus că zece
dintre ei au ajuns cu
microbuzul săptămâna trecută.
La fața locului a fost

prezent și un polițist român,
care a fost și translatorul
echipei de control. Pentru a-și
dovedi eligibilitatea de a

rămâne în Marea Britanie, cei
controlați
trebuie
să
demonstreze, pe parcursul
unei luni, că sunt angajați.
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Dicþionar româno-rrom
Dobroituca – Bună Ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te
sufar
Cyumydaptu ando muy te
dilearaptu pho tan – te pup direct în
bot să te zăpăcesc de tot
Ciplecealma tuta – nu pot să te
sufăr
Mai bes hatan – Stai puþin (sau:
Mai stai un pic)
Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi
cu mine prin parc?
Haida jas manta ando foro? –
Mergi cu mine în oraș?
Hai te plimbosaosame – Hai să
ne plimbăm
Camis te jas manta? – Vrei să
mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai și tu pe
afară
Na mai des duma acate k dikel
so penau – Nu mai vorbi aici ca ne
aude ce vorbim
Tehala la ce ora intalnisaosame?
– Mâine la cât ne întâlnim?
Haida care – Hai acasă
Sar busos? – Cum te cheamă?
Chechibars satu? – Câþi ani ai?
Motomanga – Spune-mi și mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie
frica/ nu te ingrijora
Cai san? – Unde ești?
Cai sans? – Unde ai fost?
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Asociația „Constantin
Hamangiu” Bârlad
marchează „Ziua
dezrobirii romilor”

Avand in vedere faptul ca
minoritatea roma din Romania constituie
unul dintre cele mai importante grupuri
etnice minoritare din Romania, tinand
cont de prevederile Conventiei-cadru
pentru protectia minoritatilor nationale
si de Carta pentru Limbile Regionale sau
Minoritare, Comisia pentru drepturile
omului,
culte
si
minoritati
comemoreaza, astazi, Ziua de 20
februarie 1856, dedicata momentului
dezrobirii romilor din Romania. Acea zi
reprezinta data eliberarii din sclavie a
romilor in baza actului normativ
promulgat de domnitorul Barbu Stirbei –
«Legiuirea pentru emancipatia tuturor
tiganilor din Principatul Romanesc».

Pentru a marca momentul istoric, a fost
elaborata Legea 28/2011 privind
comemorarea dezrobirii romilor din
Romania. Acest moment istoric a avut
un rol fundamental in lupta impotriva
discriminarii
minoritatii
romilor.
Pornind de la faptul ca, atat la nivel
european, cat si pe plan national, etnia
roma este sustinuta prin politici publice
privind incluziunea sociala, Comisia
pentru drepturile omului, culte si
minoritati isi asuma un rol activ in lupta
pentru egalitate de sanse a tuturor
membrilor comunitatii rome”, se arata
intr-un comunicat al Comisiei pentru
drepturile omului, culte si minoritati din
cadrul Senatului.

300 de romi dintr-un sat din Suceava s-au întors din Italia de
teama coronavirusului şi au minţit la vamă că vin din Germania

Primarul unei comune din

județul Suceava a anunțat,

luni, Prefectura și Direcția de
Sănătate Publică Suceava că
aproximativ 300 de persoane
de etnie romă din satul
Mironu, comuna Valea
Moldovei
Au fugit din Bergamo, cu
microbuze. La frontieră au
declarat că vin din Germania
și acum sunt acasă, la
Mironu”, a declarat pentru
primarul Constantin Moroșan.
El a mai spus că

majoritatea celor care s-au
întors din Italia au copii la
școala din sat, motiv pentru
care a decis și suspendarea
cursurilor.
Întrebat dacă a fost la faţa
locului ca să verifice situația,
primarul a declarat: „Ce, sunt
nebun? Să te duci dumneata
să vezi. Eu am auzit şi am
sesizat Direcţia de Sănătate
Publică pentru că aşa este
corect”.
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Din viața romilor

Flash
În apărarea celor
fără apărare

Cred că politicienii USR și-au
făcut socoteala că, stînd departe de
putere și criticînd-o, vor profita
electoral, dacă – așa cum e destul de
probabil acum – PNL și Iohannis
vor eșua în planul lor de a declanșa
alegeri anticipate. O socoteală
greșită, mai ales dacă Gabriela Firea
va recîștiga pentru PSD Primăria
Bucureștiului. Sătul de certuri și de
„antisistem“, o mare parte din
electoratul „de dreapta“, simținduse dezamăgit, se va retrage din nou
în
absenteism
electoral
în
noiembrie. Profitul nu va fi al USRului, nici desigur al PNL-ului, ci al
PSD-ului și aliaților lui, care în
aceste săptămîni arată tot mai multă
vigoare, unitate și consecvență.

În această săptămână, „Din viața
romilor” v-a pregătit o ediție specială a
emisiunii, dedicată unui eveniment
muzical de amploare al anului 2020.
Aflați de la invitații noștri cum se va
derula cel mai mare Festival
Internațional de Muzică Romă,
organizat de Partida Romilor la
București, pe 4 aprilie, cu prilejul a
două importante ocazii de a celebra
diversitatea etnică: Ziua Internațională a

Romilor și Aniversarea a 30 de ani de la
înființarea Asociației Partida Romilor
„Pro- Europa”. Numeroși artiști de
renume din întreaga lume vă vor pregăti
un show de excepție cu piese noi, dans
și multă voie bună în rândul publicului.
Fiți alături de noi în această sâmbătă, de
la ora 10, pe Național TV: Emisiunea
„Din viața romilor” vă dă întâlnire cu
Connect-R, Mahala Rai Banda și
Taraful Cleante.

Expoziţie de pictură a artiștilor romi
Centrul de Cultură Arcuş,
Institutul Balassi și Casa de
Cultură din Sf. Gheorghe
organizează
în perioada
ianuarie – februarie expoziția
de pictură „Visele colorate
ale amintirilor” a unor artiști
romi din Ungaria.
Vernisajul expoziției va
avea loc joi, 31 ianuarie a.c.,

începând cu ora 17, la sala de
expoziții a centrului (Casa
Bastion, str. Oltului nr. 6).
Expoziția va fi deschisă de
Edit Kőszegi conducătorul
artistic al galeriei „Kugler Art
Salon” și Zsuzsa Szebeni
directoarea
Institutului
Balassi, filiala Sf. Gheorghe.
Curator Attila Kopacz.
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Proiectul ”Aplicarea standardelor de drepturile omului
pentru romii din Romania”
Centrul Romilor pentru Intervenție
Socială și Studii - Romani CRISS a lansat
proiectul ‘Aplicarea standardelor de
drepturile omului pentru romii din Romania’
printr-o conferință ce a avut loc în data de 20
august 2014, între orele 11.00-13.30, în
București, Strada Traian, Nr. 55A, Sector 3,
Hotel Rin Central, Sala Nicolae Iorga.
Evenimentul s-a bucurat de participarea
reprezentanților corpului diplomatic, a
Excelenței Sale Ambasadorul Irlandei la
București, precum și numeroși reprezentanți ai autorităților locale și centrale,
activiști de drepturile omului și organizații non-guvernamentale.

Masa rotundă „De la sclavia
romilor în Ţările Române la
rasismul modern din spaţiul
românesc”

Centrul Naţional de Cultură a
Romilor Romano–Kher organizează o masă rotundă pentru a marca 164 de ani de la abolirea sclaviei
romilor în spaţiul românesc.

Habar n-ai tu cât te iubesc! la
One World Romania 13
Secțiunea
principală a
ediției de anul
acesta a festivalului One
World Romania, care va avea loc între 20
și 29 martie la București, va fi dedicată
minorității rome, cu ocazia unui moment
simbolic în istoria mentalităților în
societatea românească: în sfârșit, după
mai bine de un secol și jumătate de la
desființarea robiei, cei care și-au eliberat
mintea de stigmata față de romi i-au
depășit ca pondere pe cei care încă nu îi
acceptă ca egali în societate.

Liberation demonteaza prejudecati despre romii din Franta

Comisia nationala consultativa
pentru drepturile omului a facut un
sondaj cu ajutorul caruia a descoperit

ca doua treimi dintre francezi
considera ca romii sunt “un grup
aparte”.
Astazi urmeaza sa aiba loc o
sedinta de Guvern la Paris care va
aborda problema romilor si care va fi
evocata pentru ridicarea masurilor
care limiteaza accesul lor pe piata
muncii.
In acelasi timp, cotidianul francez
Liberation incearca sa demonteze
cinci prejudecati despre romi.

Vrăjeli...
adevărate!
Până să devină director la
Administrația Bazinală de Apă Olt,
Gheorghe Țigaret a câștigat anul trecut
în cadrul aceleiași instituții suma totală
de 530 milioane de lei vechi, iar soția lui
310 milioane de lei vechi, din care 190
milioane de lei vechi din dividende de la
firma SC Odiseea SRL. Din declarația de
avere a lui Gheorghe Țigaret, mai reiese
faptul că nu are mașini, bijuterii, bani în
conturi, ci doar o casă de locuit, un teren
și un apartament, toate în Râmnicu
Vâlcea. În anul 2008, șeful ABA Olt a
contractat un credit de 1,06 miliarde de
lei vechi de la Banca Transilvania.
t
Oamenii din conducerea IPJ Valcea
sunt mici, mici si razbunatori. Se
folosesc de reursele statului si de functii
pentru a-i faulta pe colegii care nu le
canta in struna. și
pentru ca era
incomod și destept comisaru Matei a
fost deportat la Cucuieti din Deal Urat,
urat de tot! Apropo, stiti cine a primit
porecla Balamuc si de ce?
t
Până să devină director la
Administrația Bazinală de Apă Olt,
Gheorghe Țigaret a câștigat anul trecut
în cadrul aceleiași instituții suma totală
de 530 milioane de lei vechi, iar soția lui
310 milioane de lei vechi, din care 190
milioane de lei vechi din dividende de la
firma SC Odiseea SRL. Din declarația de
avere a lui Gheorghe Țigaret, mai reiese
faptul că nu are mașini, bijuterii, bani în
conturi, ci doar o casă de locuit, un teren
și un apartament, toate în Râmnicu
Vâlcea. În anul 2008, șeful ABA Olt a
contractat un credit de 1,06 miliarde de
lei vechi de la Banca Transilvania.
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