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Povestea
impresionantă a lui
Marius Parno, un
rrom care a absolvit
trei facultăţi

Violența față
de romi este
încurajată de
politicienii
francezi
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DIFERIȚI,
DAR EGALI

Nu mă mai supăr când unii ne fac neam de
asistați social. Știu că nu-i adevărat!

Nu mă mai supăr când suntem făcuți leneși,
paraziți sau hoți. Știu că cei care spun asta

au propriile probleme de personalitate și frustrări.

Suntem la fel ca voi! Mâncăm, bem, respirăm
la fel. Plângem și râdem din aceleași motive.

Și, cel mai important: muncim la fel de bine și cu
aceeași dăruire.

Și, dacă tot există o diferență între noi, aceasta
este cât se poate de minoră. Dar ne identifică

și ne face puțin diferiți. În ce constă diferența?
Simplu: oricât de flămând și obosit de muncă ar
fi un rom, chiar și în pauza de masă la locul de
muncă fiind, când aude muzica uită de foame,
oboseală și toate grijile. Și oricât de negru, urât,
murdar ar părea el, în timp ce se manifestă,
devine CEL MAI FRUMOS. Nu credeți? Dați o
geană la film!

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Toți copiii romi
trebuie să meargă
la școală, doar
așa pot spera să
aibă un viitor mai
bun

Mirel Bănică.
Religia romilor –
sau cum se culege
sacrul de pe
icoane
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Presa nu mai are valoare
în România

Dacă aș începe prin a mă prezenta, aș

spune simplu că suntem   cetatenii  romii

și romani   ca santem  cetățean ghinionisti

în țara ,,lucrului bine făcut”.

Mi se spune adesea că sunt pesimist,

însă neg acest lucru și, vin și spun că sunt

mai degrabă un om revoltat, care privind

cu proprii ochii la tot ce se întâmplă și

vezi ca nu poți face nimic pentru a

îndrepta lucrurile.mi-ar fi plăcut să fie o

țară nu a ,,lucrului bine făcut”, ci o țară a

moralității, a oamenilor demni și a

oamenilor plini de căldura  că sa  făcut

pact cu hoția; o parte a emigrat din țară

precum gândacii de bucătărie, altă parte

trăiește din ceea ce arunca europenii.

Pe scurt

Plenul Parlamentului a numit, marţi,
şapte membri în Colegiul Director al
Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării (CNCD) –
Claudia-Sorina Popa, Adrian Diaconu,
Horia Grama, Asztalos Csaba, Jura
Cristian şi Cătălina Olteanu – pentru
mandate complete de 5 ani şi Maria
Moţa – pentru un rest de mandat care
expiră în 2023.

1. Claudia-Sorina Popa – 295 voturi
„pentru” şi 27 „împotrivă”

2. Adrian-Nicolae Diaconu – 286
voturi „pentru” şi 36 „împotrivă”

3. Horia Grama – 293 voturi –
„pentru” şi 29 „împotrivă”

4. Cristian Jura – 298 voturi
„pentru” şi 24 „împotrivă”

5. Asztalos-Ferenc Csaba – 288
voturi „pentru” şi 34 „împotrivă”

6. Cătălina Olteanu – 271 voturi
„pentru” şi 51 „împotrivă”

7. Maria Moţa – 288 voturi „pentru”

şi 34 „împotrivă”
8. Marta-Iozefina Bencze – 3 voturi

„pentru” şi 319 „împotrivă”
9. Mădălina Tomescu – 4 voturi

„pentru” şi 318 „împotrivă”
10. Andrei Busurca – 4 voturi

„pentru” şi 318 „împotrivă”
11. Noni-Emil Iordache – 1 vot

„pentru” şi 321 „împotrivă”
12. Laurenţiu Tănase – 1 vot

„pentru” şi 321 „împotrivă”
13. Luminiţa Gheorghiu – 2 voturi

„pentru” şi 320 „împotrivă”
14. Daniela Tontsch – 9 voturi

„pentru” şi 313 „împotrivă”
15. Veronica-Tatiana Sandu – 1 vot

„pentru” şi 321 „împotrivă”
16. Lavrin-Ioan Covaci – 0 voturi

„pentru” şi 322 „împotrivă”
17. Florin Danciu – 0 voturi

„pentru” şi 322 „împotrivă”
18. Ilie Dincă – 1 vot „pentru” şi

321 „împotrivă”

19. Ionuţ Mavrichi – 21 voturi
„pentru” şi 301 „împotrivă”

20. Luminiţa-Gabriela Pruteanu – 0
voturi „pentru” şi 322 „împotrivă”

21. Valentina-Filofteia Şerban – 0
voturi „pentru” şi 322 „împotrivă”

22. Daniela Ştefănescu – 0 voturi
„pentru” şi 322 „împotrivă”

23. Dan Tanasă – 42 voturi „pentru”
şi 280 „împotrivă”.

Guvernul a prezentat Planul

Naţional de Investiţii şi Relansare

Economică, într-un eveniment la care

vor fi prezenţi preşedintele Klaus

Iohannis, premierul Ludovic Orban şi

membrii Cabinetului.

Documentul se intitulează

„Reclădim România”.(apasă pentru a

vedea documentul integral)

„Criza sanitară şi economică

provocată de pandemia globală cu

COVID-19 a arătat vulnerabilităţile

României determinate de modelul de

dezvoltare promovat de guvernările

anterioare. Doar prin intervenţia

promptă şi susţinută a Guvernului şi

prin conformarea voluntară a

românilor la măsurile adoptate de

autorităţi, răspândirea infecţiilor cu

coronavirus a fost limitată şi

controlată eficient, iar economia a fost

salvată de la colaps prin măsuri de

sprijin pentru companii şi angajaţi.

Modelul de dezvoltare a României

bazat doar pe consumul populaţiei,

determinat de politicile pro-ciclice ale

guvernărilor anterioare, trebuie

schimbat într-un nou model de

creştere economică axat pe: stimularea

şi dezvoltarea capitalului autohton şi a

competitivităţii companiilor

româneşti, investiţii în domenii

strategice ale infrastructurii publice,

transformarea digitală a economiei şi a

administraţiei publice, pregătirea

economiei pentru noua revoluţie

tehnologică, tranziţia către o

economie durabilă”, se arată în

document.

Guvernul lansează
Planul naţional de
investiţii

Şapte membri au fost numiţi în Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
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Evreii, sârbii şi romii din Croaţia
au participat miercuri împreună,
pentru prima dată în ultimii 5 ani, la
ceremonia oficială de omagiere a
victimelor de la Jasenovac, considerat
”Auschwitz-ul croat”, după ce îl
boicotaseră pentru a denunţa
ascensiunea „revizionismului” în
această ţară, informează AFP.

Lagărul de la Jasenovac a fost
condus de regimul ustaş care a
persecutat şi masacrat sute de mii de
sârbi, evrei, romi şi opozanţi croaţi în
timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial.

Miercuri, în timpul celei de-a 75-a
aniversări de la destructurarea
lagărului, reprezentanţi ai sârbilor,
romilor, evreilor şi croaţilor
antifascişti au participat la
comemorări alături de înalţi
reprezentanţi croaţi, pentru a omagia
victimele în faţa monumentului în
formă de petale de floare, înălţat în
memoria lor.

Ei au explicat că s-au alăturat
ceremoniei în acest an pentru a-şi
arăta solidaritatea în timpul pandemiei

de coronavirus şi a lansa un dialog
despre intoleranţă cu autorităţile.

„Lucrurile nu s-au schimbat, însă
dată fiind situaţia dificilă provocată de
coronavirus (…), am decis să
participăm la ceremonie”, a declarat
Ognjen Kraus, responsabil al unei
organizaţii ce reuneşte mai multe
asociaţii evreieşti.

„De asemenea, am întins mâna
(guvernului) pentru a vorbi despre
probleme arzătoare (…) şi a şterge
petele imprimate Croaţiei de
revizionismul istoric. Vrem acţiuni, nu
vorbe”, a spus Ognjen Kraus.

Croaţia: Evreii, sârbii şi
romii, împreună pentru
prima dată în ultimii 
5 ani la ceremonia de
omagiere a victimelor

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

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.

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.

În anii 1920 – 1930, George A.
Lazărescu Lăzurică a colaborat cu mai
multe ziare, printre care enumerăm :
Ilfovul, Epoca, Poșta țăranului, Adevărul
Literar și Artistic și Universul,

În anul 1933 George A. Lazărescu
Lăzurică devine activist și începe să
publice articole despre romi.

Nemulțumit de dificultățile cu care se
confruntau romii, Lăzurică susține nevoia
organizării liderilor romi. La început
membru în sociația Generală a Țiganilor
alături de Șerboianu, decide în 1933 să se
separe de acesta și să înființeze Uniunea

Generală a Romilor din România prin
intermediul căreia a organizat  numeroase
întâlniri cu romii în încercarea de a găsi
soluții la problemele cu care aceștia se
confruntau.

Fragment din chemarea lui George A.
Lăzărescu-Lăzurică la primul Congres
dedicat romilor, în 8 octombrie 1933:

„Lăutari, geambași, fierari, potcovari,
meșteri lăcătuși, spoitori,rudari,
văcsuitori, strângători de fiare, vânzători
de ziare și hainevechi, hornari, mici
comercianți și alți meseriași romi, veniți
cu toții să ascultați pe reprezentanții noștri

cei mai calificați, aleși din clasa
intelectuală, ca: publiciști, avocați,
profesori, medici și arhitecți, care vă vor
arăta care sunt necazurile voastre, cine
sunteți, ce vreți și ce puteți voi.

George A. Lazărescu Lăzurică – O personalitate de etnie romă din perioada interbelică
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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.

‘Mergeti la munca! Este
focar de infectie, sunt conditii
de neinchipuit‘, le-a spus
primarul Nicolae Robu si le-a
reprosat ca stau in conditii de

neimaginat.
Romii s-au enervat cand au

auzit cuvantul munca si i-au
spus edilului sa-i lase in pace
ori sa le dea el de lucru, ca il
voteaza.

„Vedeti cat sunt de
mizerabii?’ a spus edilul. ‘Nu
am nevoie de voturile unor
parazitii, nu imi trebuie
asemenea voturi‘, le-a spus
primarul.

O multime de femei cu
copii in brate au sarit cu gura la
primar si au tipat in fel si chip,
astfel ca politistii locali s-au
vazut nevoiti in mai multe
randuri sa le ceara sa se
potoleasca.

„Administratia prece denta
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, 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.

”Mergeți la muncă, nu stați ca niște
paraziți!”, îndemnul la care țiganii au
luat foc

Reprezentantul „țiganilor
nomazi” din Vrancea le
mulțumește reprezentanților
MAI, iar pe romi îi îndeamnă să
nu se teamă

Mihai Codreanu, reprezentantul „țiganilor
nomazi” din Vrancea, și preot într-o biserică
penticostală din Focșani, a ținut să le
mulțumească personal autorităților vrâncene
care au îngăduit, spune el, buna desfășurare a
înmormântării tânărului de 27 de ani strivit de
un perete.

Cu această ocazie, bărbatul a ținut să
clarifice și câteva aspecte legate de teama
romilor cu privire la noul COVID-19. „Țiganii
erau foarte înspăimântați să se ducă la spitale
din cauza virusului Covid, spuneau că vor
muri. Așa că am mers la autorități și am
discutat. Apoi m-am dus în cartierele romilor și
le-am explicat: «Măi, oameni buni, poliția, toți
acești oameni nu ne vor nouă răul».

Persecuția și uciderea
minorităților rome din Europa (romi,
sinti și alții, numiți “țigani”) s-a
petrecut aproximativ în același timp
și loc unde se producea genocidul
condus de naziști împotriva evreilor
în Holocaust. În multe cazuri, aceiași
actori au fost responsabili de
violență, cum ar fi echipele germane
de ucidere SS, membrii poliției și
colaboratorii locali. Cu toate acestea,
în ciuda acestor asemănări,
genocidul romilor trebuie considerat
un eveniment istoric separat, cu
propriile sale cauze și rezultate în
diverse țări. Moștenirea sa în aceste
societăți este, de asemenea, foarte
diferită de cea a Holocaustului.

Populația romă are multe nume;
ei se pot autointitula romi, sinti,
manush, cale, romnichal, resande sau
o varietate de alți termeni în limba
proprie. Multe societăți majoritare
numesc, pur și simplu, toate aceste
grupuri “țigani”, un cuvânt care are,
de obicei, conotații negative. Frica,
neîncrederea sau ura față de romi și
alte grupuri din societate, considerate
“asemănătoare țiganilor”, se numește
astăzi antițiganism (sau antiromi).

Strămoșii romilor și ai grupurilor
etnice conexe - domari (“Nawar”) în
Orientul Mijlociu, lomi în Armenia,
lyuli în Asia Centrală - și-au părăsit
patria originară, India, în mai multe
valuri de migrație, începând cu anul
500 D.H.

Până prin anul 1000 D.H.,
strămoșii romilor de astăzi au sosit în
Imperiul Bizantin. În următoarele
secole, ei s-au adaptat culturii
grecești bizantine și au devenit romi
- parte a familiei popoarelor
europene.

Genocidul Romilor
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Virusul nu există, ne-au luat
pe toți de proști

În orice dialog, aproape imediat
ridicăm tonul. În secunda următoare,
țipăm. Pentru ca, la foarte scurtă vreme
după încălzirea vocală, să ne punem pe
urlat. 

Dacă vreunul dintre noi încearcă să
respire, să ne calmeze și să folosească un
ton firesc, imediat devine suspect că face
pe nebunul și se crede mai deștept. Și,
îndată ce aduce argumente în favoarea
unui punct de vedere, se dezlănțuie
scandalul. Interlocutorul său se pricepe
mai bÎn orice dialog, aproape imediat
ridicăm tonul. În secunda următoare,
țipăm. Pentru ca, la foarte scurtă vreme
după încălzirea vocală, să ne punem pe
urlat.

Orice temă de discuție poartă la
cingătoare un ditamai cuțitul. Sau o
centură explozivă.

Nu ne mai satisface nici măcar situația
în care cineva, în mod excepțional, ne
spune că avem dreptate.

Flash

Poveștile dau contur lumii și sens
realității din jur. În copilărie, când le
auzim prima dată, dar și mai târziu, pe
parcursul celorlalte etape de devenire,
poveștile creează perspectiva prin care
privim lumea. Și Noii povestitori,
proiectul Asociației Cu Alte Cuvinte
(CUAC), a apărut chiar cu această
menire: ca perspectiva noilor generații
de copii din România să fie deschisă, să
nu se mai blocheze în prejudecăți și frici.

Proiectul a fost lansat în 2017 cu
scopul a crea cărți pentru copii care să
reflecte în mod pozitiv și corect
diversitatea din jurul nostru. În România,
copiii romi întâlnesc puține personaje
pozitive, ne-stereotipice cu care să se

identifice, fie în literatură, în media sau
în programele școlare. Asa a aparut
Povestea Kendamei pierdute, o carte
pentru copii care a cautat eroii in locuri
despre care se vorbeste mai putin.

Nanata este a doua carte a proiectului
si include într-o poveste cu mesaj
universal, personaje rome și un univers
familiar copiilor romi. Cartea, scrisă de
Florin Bică și ilustrată de Anca
Smărăndache, a fost lansată online în
luna mai a anului curent și va fi publicată
de Editura Cartea Copiilor. 500 de
exemplare vor fi donate copiilor din
rețeaua de grădinițe din zone
defavorizate cu care lucrează Asociația
OvidiuRo.

Poveștile diversității.
Dincolo de frici,
limite și stereotipii

Exploatarea sistemului de beneficii
sociale din M. Britanie de catre romii
romani si infractiunile pe care le comit
acestia au atras din nou atentia presei

britanice, care a publicat articole ample
pe acest subiect.

Sunday Express se opreste asupra
exploatarii copiilor romani de catre
grupari infractionale, intr-un articol
intitulat ”«Fagin-i» care trimit copiii
aici pentru a fura dintr-un buzunar sau
doua”, o aluzie la batranul Fagin, seful
unei bande de copii care furau din
buzunare, din romanul Oliver Twist al
lui Charles Dickens.

Infractorii folosesc copiii ca pe niste
Oliver Twist din vremurile moderne,
afirma Rob Wainwright, directorul
Europol, Biroul European de Politie. El

a explicat ca 1.200 de copii au fost
adusi din Romania in Marea Britanie si
alte tari europene.

Tandarei, Beverly Hills-ul tiganesc
construit cu banii furati de la englezi

“Sunt trimisi in Marea Britanie
pentru obtinerea unor beneficii in mod
fraudulos si pentru infractiuni stradale.
Este povestea lui Oliver Twist din zilele
noastre”, afirma Wainwright. El a
declarat, de asemenea, ca beneficiile
sociale generoase din Marea Britanie au
devenit o tinta pentru bandele de crima
organizata, in special pentru cele din
Europa de Sud-Est si Africa de Vest.

Romii români, vazuti ca personajele lui Dickens de presa britanică
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În zilele de școală,
diminețile încep foarte
devreme în casa familiei
Sapescu din satul Vulcănești,
Nisporeni, o localitate
compact populată de etnici
romi. Copiii, Panfil și
Simion, se grăbesc la
autobuzul școlar, care îi duce
la gimnaziul din satul vecin,
Ciorești, aflat la trei kilometri
distanță. Deși sunt gemeni,
cei doi frați sunt diferiți și la
chip, și la caracter. Au, însă,
un scop comun - să facă
studii, iar părinții îi
încurajează și îi ajută cum
pot.

„Când eram mai mici și

mergeam la școală aici, la
Vulcănești, era iarnă și
omătul mai mare, tata mergea
înainte cu lopata și ne făcea
cărare. Iar când terminam
lecțiile venea ori tata, ori
mama și ne luau acasă, atunci
erau mulți câini în sat”.
Panfil, 16 ani.

Mergeam pe jos, prin
pădure, atunci nu era
transport. Era tare greu dar
mă bucur că feciorii mei
învață într-o școală bună”,
povestește femeia.

Panfil și Simion erau
clasa V-a când au venit în
gimnaziul din Ciorești, dar
nivelul de pregătire era ca al

elevilor din clasa a II-a. Așa
că au avut mult de muncit ca
să acopere golurile în
educație, iar profesorii le-au
fost alături și i-au ajutat ori

de câte ori au avut nevoie de
sprijin. Treptat, cu multă
muncă și răbdare, cei doi frați
au reușit să ajungă la nivelul
celorlalți elevi din clasă.

Toți copiii romi trebuie să meargă la
școală, doar așa pot spera să aibă un
viitor mai bun

Un viitor mai bun pentru
fetele din comunitatea romă

Tata spune: De plouă, de ninge trebuie
să mergi la școală. Eu vreau la școală, dar
uneori mai lipsesc, mă mai duc cu mama la
Nisporeni, la Chișinău, dar la școală tot mă
duc.” Renata, 13 ani

Cu toate că îi place somnul și dimineața
cu greu ar renunța la plapuma caldă, Renata
face totuși un efort și se ridică din pat.
Geanta e pregătită pentru școală. La cei 13
ani, e deja fată bună de măritat, în opinia
localnicilor din satul Vulcănești, raionul
Nisporeni. Renata însă are altă părere. Este
în clasa a opta la Gimnaziul din localitate în
timp ce pentru fetele din comunitatea romă
este o mare realizare să mergi la școală după
clasa a patra.

Având în vedere că discriminarea
şi hărţuirea rasială rămân frecvente în
întreaga Uniune Europeană,
eurodeputaţii consideră că e nevoie
de eliminarea prejudecăţilor rasiale şi
etnice din procedurile de aplicare a
legii penale şi sancţionarea cazurilor
de brutalitate din partea poliţiei.
Instituţiile UE şi statele membre ar
trebui să recunoască în mod oficial
injustiţiile din trecut şi crimele
împotriva umanităţii comise
împotriva persoanelor de origine
africană, a persoanelor de culoare şi a
romilor.   Rasismul şi discriminarea
nu îşi au locul în societăţile noastre,
sunt de părere deputaţii europeni,
solicitând UE să adopte o poziţie
fermă şi hotărâtă împotriva
rasismului, a violenţei şi a injustiţiei,
se arată într-un comunicat remis
News.ro.   Într-o rezoluţie adoptată
de vineri cu 493 voturi „pentru”, 104
„împotrivă” şi 67 abţineri,
Parlamentul „condamnă cu fermitate
decesul îngrozitor al lui George
Floyd” în SUA, precum şi omorurile

similare peste tot în lume. Deputaţii
solicită autorităţilor SUA să
întreprindă măsuri hotărâte pentru a
elimina rasismul structural şi
inegalităţile, condamnă acţiunile de
reprimare întreprinse de poliţie
împotriva protestelor paşnice şi a
jurnaliştilor, precum şi ameninţarea
preşedintelui american de a recurge
la forţele armate şi retorica sa
provocatoare.

Internaţional / Europa Parlamentul European: UE ar
trebui să recunoască oficial crimele comise împotriva
persoanelor de origine africană şi a romilor
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Televiziunile nu vorbesc
despre medicii romi, dar
insistă pe romii amendați

Unul dintre cei mai cunoscuți activiști
pentru egalitatea de drepturi și activist
contra discriminării se ridică azi
împotriva relatărilor în care televiziunile,
dar și unele ziare și site-uri, pun accent pe
etnie atunci când prezintă fenomene
negative.

Zonele locuite în majoritate de romi,
peiorativ de cele mai multe ori, sunt
numite țigănii. Unele țigănii se mai
numesc și Dallas, Satul Olimpic,
California, Nato, Căcata, India, Colonie
etc. Numele, evident, sunt acordate
peiorativ și în contrast cu realitățile
sociale din acele cartiere.  Culmea este că
aceste denumiri sunt folosite de către (și
uneori acordate) chiar de către autoritățile
locale, cele responsabile pentru ignorarea
acestor comunități, pentru lipsa de resurse
și investiții în cei 30 de ani de democrație

relativă. 

Pe scurt

În acest moment, în care economia
globală luptă cu instalarea unei crize
economice, după ce nu a fost depășită
cea sanitară, tema venitului garantat
universal este tot mai de actualitate.

La sfârșitul săptămânii trecute, de
exemplu, guvernul spaniol a decis
introducerea unui nou tip de venit
minim garantat. Nou, nu este venitul
oferit de statul spaniol. Ca orice țară
europeană, Spania asigura un nivel de
protecție socială persoanelor cele mai
sărace sau celor care temporar nu
aveau un loc de muncă.

Noutatea metodei spaniole este
aceea că instituie acordarea unui venit
minim garantat în funcție de alte
criterii. Adică, dacă o persoană câștigă
mai puțin de 462 euro pe lună, va
primi această sumă stabilită ca un
venit minim garantat. Pentru o familie,
în funcție de numărul membrilor,
venitul minim poate ajunge până la
1.015 euro pe lună. De asemenea,
persoanele care au o avuție mai mică
de aproximativ 16.000 euro, exclusiv
locuința și împrumuturile pe termen
scurt, se califică pentru a încasa
venitul minim garantat.

Deci, Spania schimbă ceva din
modelul de asistență socială sub
impulsul situației de pe piața muncii.
Criteriile de acordare a unui venit

social sunt legate acum de activele
persoanei sau gospodăriilor și de
câștigurile obținute cu condiția să fie
mai mici decât un anumit nivel. Deci,
pentru obținerea unui venit minim nu
mai este neapărat necesar ca persoana
beneficiară să nu aibă loc de muncă.
Criteriile luate în calcul sunt cele ale
obținerii unor venituri mici sau unui
nivel redus de avuție.

Guvernul spaniol speră ca prin
această măsură să protejeze împotriva
sărăciei 850.000 de gospodării, adică
2,3 milioane de persoane, ceea ce va
însemna cheltuieli de aproximativ trei
miliarde euro.

A venit momentul
pentru venitul
universal garantat?

E o întrebare prezentă pe buzele
multor compatrioți. Salut! Ce mai faci?
Măi… tu crezi în COVID?” „Alo!
Unde ești? Tu ce zici de treaba asta?
Crezi în COVID?” S-au rupt prietenii
care țineau de ani buni. Dar e ridicol să
punem problema în felul ăsta…”. Ți-ai
dat foc la valiză. Înseamnă că eviți
subiectul. Ceea ce poate fi chiar mai
grav decît dacă ai răspunde. Această
întrebare e noul toiag care separă apele.

O momire în capcană. O manevră
prin care ești împins în mlaștini, de
unde nu te mai scoate nimeni. Dacă-ți

trece prin cap să menționezi concluziile
oricărui consiliu științific de pe lumea
asta, ai comis greșeala fatală. Ești ca
șoarecele care vede bucata de brînză. 

E ca legendara întrebare de
odinioară: „Da’... tu cu cine votezi?”.
Întrebare al cărei răspuns te plasa în
rîndul ființelor umane sau al
condamnaților pe viață la prostie
incurabilă. Întrebarea era rostită, de la
bun început, cu un ton care cuprindea
mai multă suspiciune decît cantitatea de
zahăr din baclavale

Așa și-acum. Ne-am trezit, peste

noapte, specialiști în boli infecțioase,
imunologie, situații de urgență, științe
politice, relații internaționale,
macroeconomie, strategii de gestionare
a crizelor, farmacologie.

Salut! Ce mai faci? Măi… tu crezi în COVID?
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Guvernul ungar a transmis
recent o scrisoare ca replică
față de un articol de opinie în
care politicienii maghiari, în
frunte cu Viktor Orban, au
fost acuzați că sunt “complici
la violența plină de ură a
activiștilor neofasciști
împotriva romilor”.

În respectivul articol de
opinie publicat pe
euobserver.com, intitulat
„Ura anti-roma pe străzile
Budapestei”, autorii
Jacqueline Bhabha și
Margareta Matache au făcut
referire la abuzurile comise
față de romi, menționând că
stigmatizarea reprezen tanților

acestei etnii este doar o
strategie neo-fascistă bine
consolidată.

Liderii politci maghiari au
fost acuzați că violența
activiștilor se bazează pe
complicitatea lor. De
asemenea, premierului Viktor
Orbán i s-a imputat faptul că
retorica împotriva romilor
este o constantă în discursul
său rasist.

În replică, guvernul ungar
a transmis că respectivul
articol este “o lovitură ieftină”
și că este doar o unealtă a
liberalilor de a continua
campania împotriva
presupusei puteri dictatoriale

a premierului Orbán.
De asemenea, oficialii de

la Budapesta au motivat
faptul că respectivul articol

ignoră detalii semnificative
legate de atitudinea pe care
Orban a avut-o față de situația
romilor, încă din 2010.

Reacția guvernului ungar, după ce
Viktor Orban a fost acuzat de rasism
împotriva romilor

Odată cu jumătatea lui
iunie pandemia a lăsat loc
caniculei , fapt care,
coroborat cu îmbulzeala
publică prin care se traduce
în prezent relaxarea socială,
ne-a mutat înapoi, în măști
și batiste, nasurile legal de
obligația inițială de purta și
pe stradă protecții
chirurgicale, pericol
virusologic potențial, ci mai
degrabă cu mirosurile de tot
felul care încep să te
însoțească pe trotuare sau
prin mijloacele de transport
în comun, cum trece vremea
mai sus de 25 de grade.La

români,și romii  transpiratul
în public și mirositul în
nasul tuturor e chestie de
vocație națională   

Mama Rusia: românii
și țigani  put ! Asta în timp
ce bulgarii li se par oameni
frumoşi şi curaţi, iar Croaţia
un adevărat Paradis în
comparaţie cu Noul
Ierusalim clamat de
românaşii verzi pe internet.

pe litoralul bulgăresc, cu
mirosurile aferente de
castraveţi şi zacuscă.
Concluzia noastră va fi:
“Ieşi dracului din Bulgaria,
alege Grecia!”. Păi ce, capra

Anul acesta, Noii
Povestitori participă la
Swimathon București și
strâng fonduri pentru a
publica o carte ilustrată
pentru copii despre istoria
romilor. Cartea va fi creată
de un scriitor și un
ilustrator, alături de un
istoric rom.

Credem cu tărie că
programele școlare ar trebui
să reflecte societatea
multiculturală în care trăim
și să modeleze
comportamente care să
respecte și să celebreze
această diversitate. De
aceea, vom dona 1000 de
exemplare în școli din medii
defavorizate, însoțite de un
ghid cu activități de
educație pentru diversitate.

În mod excepțional, anul
acesta Swimathon s-a
transformat în Swim At
Home, iar 10 înotători
(virtuali)-fundraiseri au

decis să facă fund și
friendraising pentru această
cauză, alături de noi. Sunt
actori, jurnaliști, activiști,
bibliotecari și formează
echipa

În vremurile revoltelor
Black Lives Matter, gândul
ne fuge la scrierile lui James
Baldwin (scriitor și activist
american), care sunt mai
actuale ca oricând. El
spunea că ar încerca să-i
facă să înțeleagă (pe
studenții lui ipotetici) că la
fel cum “istoria este mai
lungă, mai vastă, mai
diversă, mai frumoasă.

Înotăm pentru o carte ilustrată
despre istoria romilor

Păi ce, capra vecinului nu pute?
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Patru cazuri de COVID-19 la
Viișoara! Provin din
comunitatea de romi! 

„Este vorba despre o stradă pe
care sunt aproximativ 20 de case,
în care locuiesc peste 90 de
persoane.Mulți dintre copiii de
acolo suferă de rujeolă, iar 4 copii
au fost confirmați cu Covid-19. Am
purtat corespondență cu Prefectura,
cu DSP și cu ISU pentru instituirea
unei carantine, însă ni s-a spus că
este foarte dificil de realizat
carantinarea.”, spune primarul Ioan
Roman, citat de RefleqtMedia.

Primarul Ioan Roman le solicită
tuturor maximă vigilență și
respecatrea regulilor de protecție în
spațiul public.

„Îi rog pe cetățenii comunei
Viișoara, dar în special pe cei din
comunitățile de romi, să păstreze
regulile de distanțare socială, să
poarte măști de protecție și să nu
iasă din case decât pentru strictul
necesar”.

Pe scurt

Dacă te-ai fi născut rom şi ai fi om, la
locul tău, ţi-ar plăcea să fii judecat după
apucăturile neortodoxe ale unora de care
te leagă doar etnia?

Fondurile europene trebuie să meargă
direct către prevenirea şi combaterea
rasismului anti-rrom şi către pozitivarea
imaginii de sine etnice a rromilor.
Beneficiarii acestor fonduri ar trebui să
fie, aproape în exclusivitate, organizaţiile
rromilor, iar coaliţiilor formate din mai
multe organizaţii de rromi ar trebui să
primească punctaj superior la evaluarea
propunerilor de proiecte. Este bine ca
Michael Roth apreciază ERIAC pentru
activismul cultural şi apreciază rromii
pentru contribuţia la cultura europeana.
Atunci, de ce nu un fond european pentru
dezvoltarea şi promovarea culturii
rromilor?“ Aceste două comentarii ale
doamnei Delia Grigore şi în special
partea în care spune clar că : ,,
Beneficiarii acestor fonduri ar trebui să
fie, aproape in exclusivitate, organizaţiile
rromilor, iar coaliţiilor formate din mai
multe organizaţii de rromi ar trebui să
primească punctaj superior la evaluarea
propunerilor de proiecte”, intervenţiile
domnului Mensur Halliti, din timpul
conferinţei mai sus amintite de doamna
Delia Grigore, precum şi câteva
comentarii la ultimul meu articol, m-au
determinat să scriu astăzi despre
Mişcarea Romilor din România. Dacă te-

ai fi născut rom şi ai fi om, la locul tău, ţi-
ar plăcea să fii judecat după apucăturile
neortodoxe ale unora de care te leagă
doar etnia? Cum romii care muncesc în
ţară şi prin Europa, şi sunt foarte mulţi,
nu au timp de stat pe stradă, cei mai
vizibili romi au fost şi sunt cerşetorii şi
infractorii, iar rezultatul este că foarte
mulţi cred că o întreagă etnie este la fel ca
ei, iar asta nu conduce la nimic bun
pentru ziua de mâine. Încă din anul 1990
guvernele şi-au îndreptat atenţia şi către
comunităţile de romi. Dintre romi, un rol
important pentru această atenţie l-a avut
sociologul Nicolae Gheorghe, poate chiar
cel mai important rol. Occidentul a sărit,
şi el, să dea o mână de ajutor, mai întâi,
sensibilizat de cazurile prezentate de
presă.

Haideți cu noi în
Istorie și în Poveste!

”Diferit” nu ar trebui să
însemne ”greșit”niciodată, dar
mai ales când vine vorba
despre iubire sau despre
alegeri personale. Momentan,
încă înseamnă în anumite
bule. În urmă cu câțiva ani,
vocea comunității LGBT+ nu
avea nicio putere, dar pare că
lucrurile au mai evoluat între
timp. Membrii comunității
sunt tot mai activi pe scene
culturale și în demersuri
sociale cu răsunet continuând
să lupte pentru nevoile lor.
Cum pot.

Deși am traversat și încă
ne găsim în perioada cu
reflectoarele puse pe zona
sănătății publice, în seria ONG
de criză, pe care am deschis-o
pe IQads, am vrut să vedem
cum au rezistat și organizații
cu alte cauze. Care rămân
importante, chiar dacă nu au
direct legătură cu pandemia.

”În săptămânile recente a
fost mai puțin vorba despre
pandemie și mai mult despre
cealaltă pandemie, cea de
rasism. Deși nu pot fi trase
neapărat paralele, și nici nu ar

trebui să o facem, sper ca pe
plan local să continuăm să ne

gândim ce se întâmplă și la noi
pe tema asta.

Robert Raţiu: Primul PRIDE a fost tot o revoltă, nu un dans și nu o paradă
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Fără să fi făcut vreodată
vreun curs, Tiberiu Iakab, un
tânăr dintr-un centru pentru
persoane cu probleme
psihice, pictează ca un
absolvent de Arte. Tânărul a
fost abandonat la naștere și
toată viața a trăit în
centre.Desenul a fost modul
lui de a comunica. Întâi
„mâzgălea” caietele de
școală, apoi a început să
picteze orice bucată de placaj
prindea în mână. Astăzi
reproduce opere celebre. Își
dorește să învețe tehnici de

pictură și să poată trăi din arta
sa.

Aproape pe muțește,
Tiberiu ne conduce către
camera lui din Centrul
rezidențial pentru Adulți,
Tigveni, din Argeș. Acolo
pictează zi lumină.Asta e
casa lui de când avea 18 ani.
Cerul de un albastru furios
care anunță ploaia conturează
văile verzi care încadrează
centrul. De peste tot, colegii
lui de cămin se adună curioși
și strigă după el. „Tibi!A
venit televiziunea!”

Un pictor fără școală, abandonat la
naștere într-un centru de boli psihice
din Argeș, are un talent unic în
reproducerea tablourilor celebre

Ce se întâmplă în America din
punctul de vedere al cuiva care la
Revoluția Română a fost arestat și
bătut la Jilava

Nu sunt progresist sau conservator. Sunt mai
degrabă suporter al libertății de exprimare, în
sensul în care a spus-o cândva Radu Cosașu, fără
pretenția de a fi citat în vreun studiu: ”să fii
suporter înseamnă să suporți”. A suporta nu e nici
un eroism.  Suport să văd că The New York Times,
pentru care aș merge la chioșc cu o oră înainte, ca
la ”Sportul” pe vremuri, s-a dezis de publicarea
unui articol de opinie după ce aceasta nu a convenit
publicului său și unui număr însemnat de oameni
din redacție.  Suport să văd că judecățile de valoare
au devenit prea periculoase, chiar și când ele
aparțin unui om ales prin vot și ale cărui decizii pot
schimba viața semenilor. 

O bătaie sângeroasă a avut loc
în centrul orașului Recaș, Județul
Timiș. Încăierarea s-a lăsat cu
durități, beligeranții folosind tot
„arsenalul din dotare”. 

Astfel, mai multe persoane s-
au încăierat în apropierea
magazinului Profi din localitate,
lovindu-se cu pumni, picioare,
dar și cu bâte și topoare.

Din primele informații, este
vorba de o dispută mai veche
între țiganii din Recaș și ciobanii

din Izvin. De urgență, la fața
locului au fost trimiși luptătorii
din Serviciul pentru Acțiuni
Speciale (SAS).

Trei persoane implicate în
incident au fost transportate la
spital, fiind rănite. Polițiștii au
început ancheta într-un dosar
penal și fac cercetări pentru loviri
și alte violențe și tulburarea
oridnii și liniștii publice.
„Mascații” au rămas în zonă
pentru a asigura liniștea, 

Bătaie ca în „Șapte păcate”
între romi și ciobani. Pumni,
picioare, bâte și topoare
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Lajos Gabor (51 de ani) este unul
dintre puţinii ţigani căldărari care au mai
rămas în viaţă în România, iar talentul său
este apreciat în Norvegia sau în Elveţia,
unde a fost contractat să realizeze lucrări
edilitare extrem de complicate. Pe de altă
parte, în ţara natală a avut parte doar de
dezamăgiri

Arhitecţi şi ingineri specialişti în
prelucrarea metalelor nu au fost în stare să
redea întocmai, folosind tehnica de înaltă
performanţă, modelul felinarelor
medievale din parcurile evleţiene. Singur,
Lali Gabor, aşa cum este alintat de
prieteni, a reuşit să îndoaie cuprul cum nici
măcar imprimanta 3D nu a putut să o facă.
Doar cu foc, ciocan şi nicovală, Lali a
demonstrat cât de valoros poate fi
meşteşugul ţiganilor gabori apreciat în
Vestul Europei, hulit în România. De fel
din comuna Crăciuneşti, judeţul Mureş,
inima ţiganilor gabori, Lali locuieşte acum
la Cluj, unde deţine un mic atelier.
Întâmplarea a făcut ca anul trecut, în prag
de Cărciun, să-l cunoască pe un anume

domn Florea care exporta în ţări europene
mobilier stradal din fier forjat. Omul se
poticnise la un proiect important. Avea
comandă să trimită în Elveţia câteva zeci
de felinare din cupru, însă forma lor
specială, ca un trunchi de priamidă, cu un
capac octogonal nu putea fi realizată nici
măcar de specialiştii care lucrau cu tehnica
3D. Trunchiul felinarului putea fi redat,
însă nu şi capacul, prea complicat pentru
artiştii moderni.

Fabuloasa poveste a lui
Lali, ţiganul căldărar
vedetă în Europa, umilit de
un reflex rasist al poliţiei
din România

Ne păcălim singuri

De ce fumăm? Fiindcă, dacă
ne lăsăm brusc, cică începem să
tuşim ca o ţeavă de eşapament,
iar asta poate provoca
deschiderea violentă a tăieturii
de la operaţia de apendicită.

E bine să mănânci slană cu
ceapă, te apără de frig, deci de
gripă, deci de complicaţii, deci
de moarte.

Pe lângă toţi cei pomeniţi
mai sus, cafegiii patologici sunt
nişte bieţi pui de sub cloşcă. Ce
ştiu ei ce sunt alea vicii? Cafeaua
e un fel de ciocolată. Faptul că,
după ce bei un litru jumate pe zi,
faci tensiunea 18 e o pură
întâmplare. Adevăratul pericol e
sportul.Mişcarea dăunează,
poate să-ţi pocnească inima după
cinci genuflexiuni. Nu-i mai
prudent să stăm dracului tolăniţi
toată ziua, să mâncăm numai
cârnaţi sănătoşi, să bem numai
vişinată de casă şi să fumăm
numai ţigări mentolate, ca nişte
oameni echilibraţi ce suntem?

Am văzut, zilele trecute,
pe stradă, o fată pieptănată ca
o legătură de mărar. Şi asta n-
ar fi fost nimic, dar ciuful era
colorat tot ca o legătură de
mărar. Câtă armonie!
Problema e alta.Se mai poartă
şepcile cu cozorocul întors la
spate, astfel că din faţă arăţi
ca un vierme ieşit din măr, iar
ceafa ta are jgheab.

Dacă nu ne lăsăm copiii să
se îmbrace ca nişte idioţi,
rezultă că suntem nişte
hodorogi care au pretenţia să-
i trimită la cursuri ca pe nişte
Mariuşi Chicoşi Rostogani,
asta admiţând că odraslele

noastre ştiu cine era ăla – un
pedagog de şcoală nouă şi de
haine vechi, Dar preferaţii
mei sunt, de departe, blugii
rupţi în genunchi. Legenda
spune că un bou… ăsta… un
om a visat într-o noapte că
nişte pantaloni cu cracii
ciuguliţi de raţe sunt mult mai
practici şi mai de bun gust
decât nişte nădragi cu
burlanele întregi..

Televiziunile au
contribuţia lor marcantă la
propagarea cretinismului
vestimentar în rândul
maselor. Acolo, pe micul şi
tolomacul ecran, orice ţoapă

cu fustă colorată ca o
scrumbie (şi scurtă tot cât un
peşte bleg) devine un sex-
simbol, o expresie scrisă cu
liniuţă, din care tineretul din

ziua de azi – adică ăla care ne
va îngriji pe noi în ziua de
mâine (vai de fundul nostru!)
-, înţelege numai jumătatea
mai scurtă.

Cum ne sfătuim nepoţii să se îmbrace
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Tot mai multe și mai multe cazuri de
brutalitate a poliției împotriva romilor
ies la suprafață pe fondul măsurilor de
carantină, izolare și urgență din întreaga
Europă Centrală și de Est (ECE), scrie
publicația belgiană EUobserver, citată
de Rador.

Ultimul incident este atacul de luna
trecută al unui polițist slovac asupra a
cinci copii mici romi.

Copiii, patru fetițe și un băiețel cu
vârste de la șapte la 11 ani din așezarea
romă Krompachy, aflată în carantină, au
fost bătuți cu un baston de un polițist.

Cu lacrimi în ochi, una dintre fetițe a
povestit unui reporter: „Ne-am dus după
lemne și polițaiul a început să ne alerge

și să țipe la noi că ne împușcă dacă nu
stăm pe loc. Ne-am oprit și ne-a băgat
într-un tunel și ne-a bătut acolo.”

Conform articolului publicat de
Romea.cz, copiii au fost tratați de medici
militari pentru rănile suferite.

Acest ultim scandal survine la numai
câteva zile după apariția șocantă pe
rețelele sociale a unei filmări în care
poliția română bate și abuzează romi
întinși pe jos cu fața în țărână.

Tot mai multe acțiuni
polițienești acuzate de
rasism la adresa romilor/
Cazurile din Cehia și
România

Politici populiste masive
de genul „Vă dăm, vă
facem”

Cînd am draci, scriu cu draci și nu
rar scriu mai buruienos decît mi-aș
dori, dar urăsc să joc roluri. Nu sînt
drăguțel și am o istorie destul de
lungă de sărit calul sau caii cînd sînt
„înfierbîntat”.. Nu cred că e un erou,
nici măcar nu cred că este un
politician foarte bun, dar sigur este
un om mult mai bun decît media.
Lucru care îl face excepțional pentru
clasa noastră politică.

Vreau să spun că România este o
societate bogată? Nu, nici pe departe.
Vreau să spun că România arată tot
mai mult ca o societate normală, în
care există o pătură foarte subțire de
oameni bogați.

În plin secol XXI, într-un
Sibiu cu pretenții de oraș
european, cultural și
cosmopolit peste o sută de
familii trăiesc la fel ca în Evul
Mediu. Nu au apă, nu au
curent și se încălzesc cu
lemnele adunate de pe câmp.
Copiii se joacă prin noroi și
de multe ori se duc la culcare
murdari și nemâncați.
Oamenii trăiesc acolo de
când se știu iar autoritățile își
amintesc de ei doar o dată la
patru ani. Ora de Sibiu vă
prezintă o față nevăzută a
Sibiului. Vă arătăm cum

trăiesc sute de suflete în
sărăcie lucie, cu lipsuri și
nevoi pe care nu le știe
nimeni.

Gușterița a fost odată un
sat dichisit în care trăiau sute
de familii de sași harnici.
După ce aceștia au plecat din
țară, locuințele lor au rămas
în paragină și zona a devenit
raiul rromilor aflați în
căutarea unui loc în care să se
așeze. După ce treci de Strada
Podului, la poalele dealului,
intri într-o altă lume.

Peste o sută de familii
trăiesc în mizerie

Zeci de barăci și case din
chirpici răsar printre
buruienile înalte. Din coșurile
de fum iese un fum gros care
miroase înțepător. Oamenii

spun că se încălzesc cu lemne
dar atunci când nu au, pun pe
foc orice găsesc – haine,
sticle de plastic sau
cauciucuri uzate.

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.

Copii flămânzi, mame minore și sărăcie lucie – O sută de familii trăiesc
ca în Evul Mediu la marginea Sibiului
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Romii sunt
pregătiți de 164 
de ani să se
emancipeze.
Guvernul ce face?
Cine sunt
adevărații profitori
ai sclaviei
moderne a
acestora

Criza generată de COVID-19
a avut un impact social și
economic major în rândul
comunităților de romi. Au ieșit la
suprafață toate prejudecățile
despre romi, rasismul a zburdat
liber în mediul online și chiar și
pe principalele posturi de
televiziune și, pe de altă parte,
am asistat la situații economice
dramatice, cu persoane care
trebuiau să rămână izolate fără
nici o alternativă de hrană sau
acces la apă. Am văzut impactul
lipsei de educație formală în
unele comunități și modul în care
unii s-au manifestat ca o
consecință a mai multor factori.
Totul, absolut totul, pleacă de la
politicile publice adresate acestei
minorități naționale.

Flash

Acest diplomat, David Sassoli,
preşedintele Parlamentului European, dacă
tot vorbeşte despre discriminarea rromilor
si despre problema socială a persoanelor
vulnerabile, de ce n-a spus nimic concret,
ce măsuri, ce programe intenţionează să
propună Comisiei Europene, unde sunt
bani ca sa se facă lucruri, inclusiv pentru
rromi? Foarte puternic discursul lui Zeljko
Jovanovic pe tema rasismului anti-rrom.Sa
sperăm ca va fi urmat de un program
european de finanţare pe prevenirea si
combaterea rasismului, susţinut de
Comisia Europeană.

Beneficiarii acestor fonduri ar trebui să
fie, aproape in exclusivitate, organizaţiile
rromilor, iar coaliţiilor formate din mai
multe organizaţii de rromi ar trebui să
primească punctaj superior la evaluarea

propunerilor de proiecte”, intervenţiile
domnului Mensur Halliti, din timpul
conferinţei mai sus amintite de doamna
Delia Grigore, precum şi câteva
comentarii la ultimul meu articol, m-au
determinat să scriu astăzi despre Mişcarea
Romilor din România. Dacă te-ai fi născut
rom şi ai fi om, la locul tău, ţi-ar plăcea să
fii judecat după apucăturile neortodoxe ale
unora de care te leagă doar etnia?

Dacă te-ai fi născut rom şi ai
fi om, la locul tău, ţi-ar plăcea
să fii judecat după apucăturile
neortodoxe ale unora de care
te leagă doar etnia?

În ceea ce priveste complexele
ritualice dezvoltate de cultura traditionala
rome in relatia cu reprezentarile sacrului,
acestea se traduc in sărbătorile
calendarului traditional al rromilor.

Acestea corespund, in mare parte,
sarbatorilor din calendaru] romanesc, dar
dezvolta o serie de elemente specifice, fie
structuri cutumiare diferite, fie mutaţii de
semnificatie, fie preluarea si sustinerea
unor ritualuri originar nerrome, dar
pierdute in spatiul culturii tradifionale
romanesti (,,capra tiganeasca”), fie
dezvoltarea unor ritualuri complementare
celor nerrome sau care raspund unor
nevoi reparatorii ale acestora (Vasilca,
Paparuda). Cu toate acestea, exista si
structuri ritualice calendaristice proprii
numai rromilor, care nu au corespondent
in cultura de convietuire (Joia Verde,
Hardelezi).

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.

Sărbători calendaristice ale romilor
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Fac ce fac unii romani si
terfelesc orice buna intentie,
transformata sau nu in
initiativa legala. Cazul
detinutilor scriitori e mai mult
decat elocvent, dar mai sunt
multe altele.

De exemplu, mai multi
romani s-au declarat de etnie
rroma pentru a putea
beneficia fiecare de catre 500
de lei, bani europeni destinati
sprijinirii persoanelor
vulnerabile.

Dezvaluirea a fost facuta
de jurnalistii de la Adevarul.

Proiectul “Da-mi o
sansa”, finantat de Uniunea

Europeana cu aproximativ
doua milioane de euro, a fost
gandit pentru ajutorarea
persoanelor defavorizate,
cum ar fi rromii, femeile sau
persoanele cu dizabilitati.

Intentia nobila a fost
transformata insa intr-o sursa
de venituri pentru mai multe
persoane lipsite de moralitate
si rudele sau apropiatii lor,
bazandu-se pe principiul
european conform caruia
“Nimeni nu poate contesta
etnia unei persoane”, care are
insa cu totul si cu totul alta
semnificatie si logica.Ce s-a
dorit?

Aberația zilei: Dacă trebuie
să fim țigani, să fim țigani!

Fariseii sunt printre noi

Scriu despre persoane reale ca despre
persoane de ficţiune… întâmplări mari sau
mici.. Întrebările incomode fac ca presă
care focalizează asupra cazurilor feroce.

A fi ziarist la Vâlcea înseamnă să ai
abilităţi de struţ. Să vâri capul în nisip când
se întâmplă ceva, şi să ţi-l scoţi apoi, dacă
desigur mai există posibilitatea. Mărturisesc
că rămân perplex în faţa acestor oameni
vicleni care ajung indispensabili, vânzându-
se apoi în consecinţă. Prevenţia îi ajută să
avanseze. Nu mai contează că a făcut rău,
fără niciun motiv sau că au furat. Personajul
încetează ca prin minune să mai aibă trecut.
Are doar prezent şi mai ales viitor. Nu vrea
să aibă potenţiali rivali. Îi preferă pe cei „de
calitate” (lingăii), figuri şterse, dar profund
recunoscătoare. Se laudă pe faţă şi critică pe
la spate, să scuipe pe unde au mâncat şi se
entuziasmează la comandă.

Un numar de 16 rromi de origine
romana au sesizat Curtea Europeana a
Drepturilor Omului (CEDO) intr-o
plangere contra Poloniei ca urmare a
demolarii locuintelor lor la Wroclaw
(sud-vest), a anuntat joi Fundatia
poloneza Helsinki (HFPC) care ii
reprezinta.

Acesti rromi care traiesc de peste 20
de ani in Polonia, “la marginea
societatii si in excluziune”, au vazut
buldozerele demoland locuintele lor
improvizate, in iulie 2015, fara sa fie
avertizati si fara sa aiba posibilitatea de
a-si lua lucrurile personale, potrivit unui
comunicat al HFPC, citat de AFP.

In urma acestei operatiuni ordonate
de Inspectia locala pentru constructii,
cei 16 reclamanti, printre care copii si
persoane cu handicap, au ramas fara
locuinta si fara asistenta, conform
aceleiasi fundatii, care denunta
incalcarea mai multor articole din
Conventia Europeana a Drepturilor
Omului.

La randul sau, orasul Wroclaw a
afirmat ca i-a prevenit pe rromi in
legatura cu operatiunea de demolare a
locuintelor lor ilegale si le-a propus
asistenta pe care acestia au refuzat-o,
potrivit unui comunicat dat publicitatii
la acea data.

Rromi de origine romana
reclama Polonia la CEDO
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Povestea Reginei, fata
româncă adoptată și
crescută de căldărari

O tânără de 19 ani din Hârlău,

născută într-o familie de români,

trăieşte de aproape două decenii

într-una dintre cele mai ermetice

comunităţi de căldărari din

România. Mihaela Stănescu, sau

„Regina“, cum este ea strigată de

apropiaţi, grăieşte mai bine în

ţigăneşte decât în româneşte, şi e

foarte mândră de comunitatea care

a adoptat-o încă de la vârsta de trei

luni. „Când era mai mică, era

blondă-blondă, şi avea ochii

albaştri. Acum s-a vopsit… Da’ eu

căldărăriţă am văzut-o de mică“,

ne-a mărturisit mama sa, Aurora.

Deşi căldărăriţă din moşi-

strămoşi, are şi ea o familie cu o

poveste la fel de uluitoare ca a

„Reginei“: Aurora e căsătorită, la

rândul ei, cu un căldărar.

Flash

Organizatia Romani

CRISS si alte ONG-uri ii

scriu presedintelui Frantei,

Francois Hollande, ca

politicienii si reprezentantii

statului francez incurajeaza

violenta fata de romi, dupa

linsarea unui adolescent

roman de etnie roma intr-o

localitate din apropierea

Parisului. Organizatia

aminteste ca Darius, un

tanar rom de 16 ani, a fost

rapit din propria casa,

sechestrat si batut de un

grup de indivizi

necunoscuti, iar in prezent

se zbate intre viata si

moarte, in coma.

Totodata, Romani

CRISS atrage atentia ca”

procurorul de caz s-a

hazardat sa elimine orice

posibila motivatie etnica,

fara a investiga aceasta

optiune in mod temeinic,

lucru ce contravine

standardelor Curtii

Europene a Drepturilor

Omului”.

„Domnule presedinte,

nu putem decat sa regretam

faptul ca luarea

dumneavoastra de pozitie

vine atat de tarziu, ca a fost

nevoie ca un copil sa ajunga

in pragul mortii pentru ca

dumneavoastra sa luati o

pozitie clara cu privire la

aceste violente indreptate

impotriva romilor, chiar

daca ati fost avertizat in

timp util. Desi pozitia

dumneavoastra de

condamnare a acestor

gesturi este un pas intr-o

directie buna, atragem

respectuos atentia ca nu este

nici pe departe suficient.

Pentru a elimina pericolul

atacurilor violente impotriva

romilor este nevoie atat de

administrarea corecta si

prompta a justitiei, cat si de

renuntarea la politicile

publice antirome si

inlocuirea acestora cu

politici incluzive, menite sa

incurajeze sa sprijine

„integrarea „romilor in

societate, nu excluderea

acestora”, se mai spune in

scrisoare.

Violența față de romi este
încurajată de politicienii
francezi

Domnului Prim-Ministru Ludovic

Orban

Stimate Domnule Prim-Ministru,

In numele Asociatiei Partida

Romilor ”Pro-Europa” si in numele

comunitatilor de romi, va adresez

prezenta Scrisoare Deschisa, prin care

va solicitam sa condamnati modul

abuziv, rasist si violent in care unii

reprezentanti ai fortelor de ordine s-au

manifestat fata de romi, in cadrul

interventiei fortelor de ordine pentru a

preveni si sanctiona incidente violente,

conflicte in interiorul comunitatii de

romi.

Totodata, va solicitam, Domnule

Prim-Ministru, sa va asigurati si sa ne

asigurati ca cei vinovati de acte de

violenta ori acte de abuz sau

manifestari abuzive, rasiste, vor fi trasi

la raspundere si vor suporta,

deopotriva, rigorile legii.

Noi, romii, condamnam

manifestarile, actele de violenta verbala

si fizica savarsite de cetateni romani de

etnie roma, manifestari nedemne,

gratuite.Asemenea comportamente si

atitudini nu se justifica.

Actele de violenta nu trebuie

tolerate, ele trebuie condamnate si

sanctionate potrivit legii. Respectarea

legii este mai presus de orice purtare

abuziva, manifestare rasista  ori acte de

violenta savarsite de fortele de ordine

sau de membrii comunitatii de romi .

Asemenea acte de violenta,

manifestari abuzive, rasiste nu trebuie

tolerate, ele trebuie condamnate in

aceeasi masura.

Din pacate, aceste evenimente ne

arata ca nu am invatat nimic din lectiile

trecutului (Sclavie, Samudaripenul-

Holocaustul uitat al romilor ori din

conflictele inter-etnice de dupa

Revolutia din Decembrie 1989).

Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa” solicită Prim-Ministrului României să
condamne actele rasiste, violente ale forţelor de ordine împotriva romilor
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Ce au americanii și nu au românii

Azi e o zi mare. Nu mă refer la lungimea
sau lăţimea zilei de 4 iulie. Şi la ziua
Americii.

Ca în fiecare an, de ziua lor, americanii
din toată lumea vor sărbători cu hot-dog,
șampanie și multe artificii.

Declarația de Independență, americanii
nu au celebrat această zi, ea fiind umbrită de
conflictele politice interne. Până în anii
1790, Declarația devenise chiar un subiect
de controversă.

Astăzi este Ziua Americii! Zic şi eu ce
am auzit de la cei mai deştepţi că este cel
mai puternic stat din lume. Nu de asta m-am
îndemnat la scris. Ci pornit de un resort
interior al sufletului care în limba română se
numeşte dor.”Romani din diaspora”, datele
statistice ale recensamintelor din SUA arata
ca aproape 400.000 de cetateni americani
sint de origine romana, sint acolo peste
20.000 de romii din judetul Valcea sant
aprocsimativ 700 de persoane inclusiv

familia mea copii nepotii .

Pe scurt

Marius Parno este în prezent un
om de afaceri din Zalău şi de 13 ani
lucrează la diferite proiecte cu
finanţare europeană. A absolvit trei
facultăţi şi în prezent luptă pentru
dezvoltarea comunităţilor de rromi.
Însă, până să ajungă în acest punct al
vieţii sale, Marius s-a confruntat cu
multe greutăţi peste care a trecut cu
ajutorul lui Dumnezeu. Am stat şi noi
puţin de vorbă cu acest exemplu de
ambiţie şi determinare pentru a-i afla
întreaga poveste, de unde a început şi
ce paşi a urmat pentru a ajunge la
ceea ce este în prezent

Fie că ne place sau nu, firea
omenească tinde să pună etichete
asupra tuturor şi aşa ajungem să
generalizăm cazuri singulare la nivel
de grup sau comunităţi. Reporterii
Ştirile din Sălaj vă prezintă un caz, un
model, cum vreţi voi să îi spuneţi, al
unui tânăr dintr-o comunitate de
rromi care a reuşit să depăşească
orice etichetă şi prejudecată şi a ajuns
în prezent să fie un model pentru
aceste comunităţi, dar nu numai.

Vorbim despre Marius Parno, un
tânăr antreprenor din Zalău care s-a

luptat cu greutăţile vieţii până să
ajungă în acest punct al vieţii sale.

Ne-am gândit că este un exemplu
care merită să fie mediatizat şi drept
urmare, vă propunem în rândurile ce
urmează să parcurgeţi împreună cu
Marius Parno, povestea acestuia.

Cine este el? Cum a reuşit să se
descurce în viaţă? Cum a absolvit trei
facultăţi? Ce face în prezent? Ce îşi
propune în viitorul apropiat?

Vom afla răspunsurile acestor
întrebări, precum şi multe altele.

La iniţiativa preşedintelui
Partidei Romilor „Pro-
Europa”, Nicolae Păun şi cu
ajutorul deputatului etniei
rome în Parlamentul
României, Daniel Vasile, a
fost înaintată spre dezbatere şi
adoptare Propunerea
legislativă pentru completarea
Legii nr.286/2009 privind
Codul penal. Scopul
inițiativei legislative este de a
introduce completări la ultima

variantă a Codului penal –
prin regândirea limitelor de
pedeapsă pentru
circumstanțele agravante în
cazul infracţiunilor cu
violență comise de un grup
organizat – care să prevină
incidente grave, precum și de
a elimina posibilitatea ca
împăcarea părților să înlăture
răspunderea penală, deoarece
s-a constatat că aceasta duce
la încurajarea recidivei.

Partida Romilor „Pro-Europa”:
Inițiativă legislativă privind
completări la Codul penal

Când viaţa bate filmul. Povestea
impresionantă a lui Marius Parno, un
rrom care a absolvit trei facultăţi
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Romii şi imigranţii sunt două grupuri
în care românii au cea mai mică încredere,
iar 40% din români au o părere, în
general, proastă despre romi. În contextul
pandemiei de coronavirus, 1 din 10
români consideră că romii sunt principalul
grup responsabil pentru răspândirea
SARS-Cov-2. Cei mai mulţi români şi-au
format opinia despre romi de la televizor,
de pe stradă sau de pe Facebook, dar
puţini ştiu cu ce dificultăţi se confruntă
aceştia.

Datele fac parte din studiul „Percepţia
asupra romilor – între discriminare şi prea
multe drepturi”, realizat de Fundaţia
Agenţia de Dezvoltare Comunitară
„Împreună”, în parteneriat cu Ambasada
Gemaniei şi Ambasada Olandei.
„Extrapolând, putem spune că romii sunt
asociaţi cu imigranţii, consideraţi ca
nefăcând parte din cetăţenii acestei ţări.
Totuşi, încrederea în romi nu a fost
influenţată de discursurile din perioada
pandemiei de coronavirus, ele fiind la
acelaşi nivel de neîncredere şi în 2019.
40% din români au o părere, în general,

proastă şi foarte proastă despre romi. În
mentalul colectiv, romii sunt (în ordinea
cuvintelor pentru a-i descrie): hoţi/
furturi, necinste/neîncredere, înşelătorie/
şmecherie/ minciună/ profitori, răutate,
needucaţi/ inculţi, ţigani, leneşi/
puturoşi”, se arată în concluziile studiului.
Unul din zece români consideră că romii
sunt principalul grup responsabil pentru
răspândirea noului coronavirus în
România. „Cu toate acestea, romii se află
abia pe locul al 3-lea între grupurile
considerate responsabile, după diaspora
(32%) şi imigranţi (19%)”, potrivit sursei
citate.

Cum au ajuns românii 
să creadă despre romi că
răspândesc noul coronavirus:
TV, Facebook şi vocea străzii

Ce ne daţi 
ca să votăm?

Încercam să-mi motivez
alegerea spunându-mi că n-am
văzut niciun ţigan în accident. De
fapt, eu eram supărat pe români,
în general, pentru că în comuna
mea, până atunci, românii au
refuzat de fiecare dată să mă
voteze pentru că eram ţigan, cu
toate că recunoşteau că eram mai
pregătit decât oricare dintre
ceilalţi candidaţi, români toţi,
pentru funcţia de primar. După
nici cinci sute de metri, inima mi-
a spus să mă întorc şi m-am
întors. Cu apa pe care o aveam în
maşină, încă rece, l-am stropit pe
faţă pe cel mai grav dintre cei
accidentaţi, a deschis ochii, o
clipă, apoi i-a închis. ,,Băăă, să nu
mori că ai copii care te aşteaptă
acasă!”, i-am strigat eu, la o
ureche, şi omul s-a trezit. Cam în
10 minute a ajuns şi o ambulanţă.
După o lună de zile l-am întâlnit
într-un complex comercial din
Ploieşti. I-am dat roată de vreo
trei, patru ori, apoi mi-am luat
inima în dinţi şi l-am întrebat:
,,Aţi avut cumva un accident pe
DN1? Semănaţi cu cineva pe care
l-am stropit cu apă”. M-a strâns în
braţe şi mi-a amintit cuvintele
care l-au trezit la viaţă. Despre ce
a urmat sper să scriu într-o carte
al cărei titlu va fi STUDENTU.
Din 2008, însă, am primit multe
voturi şi de la români. A fost
pentru mine încă o dovadă că
ascultându-şi inima, oamenii pot
trece, într-o zi, şi peste
prejudecăţi. Şi nici nu ar putea să
fie altfel atunci când
conştientizăm că locul Domnului
este în inima noastră, că
Dumnezeu este iubire.

Zilele trecute am avut un vis. Se făcea că
sunt într-o piaţă mare, cu lume multă care se
tot holba şi râdea zgomotos atunci când se
uitau la mine şi familia mea, soţia şi cei doi
copii. Inima-mi bătea destul de tare şi, nu
prea ştiu de ce, dar frica pusese stăpânire pe
mine, iar ai mei păreau şi mai speriaţi decât

eram eu. Scâncetele lor înăbuşite mă
sufocau şi cu greu puteam să rămân drept, în
picioare. „Nu vă speriaţi, tata e cu voi” am
spus copiilor în timp ce toţi patru ne-am luat
în braţe. Băiatul nu plângea însă chipul fetei
mi-a sfâşiat sufletul. „Lulughia, să fii
curajoasă! Poate dă Dumnezeu să rămânem
împreună…”. Lacrimile curgeau şiroi pe
faţă ei împietrită de groază. Neputincios, am
pus capul în pământ. Si atunci am văzut
lanţurile care ne înconjurau picioarele. În
faţa noastră se opreşte un bărbat îmbrăcat în
nişte haine „de domn”. De nicăieri apare
încă un bărbat, cu o faţă păroasă şi cu un bici
în mână. Cei doi încep să discute şi cu
fiecare vorbă pe care o ascult, simt cum
sângele curge mai repede în vene, aud cum
inima bate din ce în ce mai tare, şi simt că
picioarele mi se înmoaie.

Sexismul şi rasismul. Răni adânci în sufletul românesc
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În 2013, pe frigul unei
toamne târzii, zeci de oameni
erau dați afară din casele lor și
împinși pe groapa de gunoi a
localității Eforie Sud. Au trecut
șapte ani și acești oameni stau
încă în containere, printre
gunoaie, iar războiul cu
primăria este departe de a se fi
încheiat. După ce
municipalitatea locală din
Eforie a pierdut în 2017
procesul intentat pentru
abuzurile comise, refuză să
rezolve problema acestor
oameni. Mai mult, primarul le-
a emis din nou oamenilor ordin

de evacuare, de pe locul unde
primăria practic i-a împins să
locuiască.

Situația romilor din Eforie
și a afro-americanilor este
egală” Fotograful Mugur
Vărzariu a urmărit în toți acești
ani povestea romilor din Eforie
Sud și le-a oferit consiliere
juridică. Pentru activist, nu
există nicio diferență între
mișcarea Black Lives Matter și
ce se întâmplă în localitatea de
pe litoralul românesc.
“Oamenii ăștia de la Eforie
sunt la fel, dar nimeni nu-și
pune problema lor. Nimeni nu

înțelege de ce ar trebui să
aplicăm aceleași idei, aceleași
gânduri, ca ei să beneficieze de

aceleași rezultate ale acestei
lupte, pentru că situația lor este
egală”, spune Mugur Vărzariu.

Black Lives Matter, pe groapa de gunoi din Eforie Sud. Romii de aici, prin vocea unui activist: 

“E mai bine ca în America. Pe noi,
poliția locală doar ne înjură și ne
oprește apa și electricitatea!”

Mișcarea romilor din România
și visul unui lider eficient

Am zile când mă apucă, al naibii de
tare, un dor de România copilăriei mele.
Era o Românie demnă, frumoasă, cu
oameni buni, liniștiți, pe chipul cărora nu
citeai, mai deloc, răutatea sau neajunsul.
Vin de la țară, dintr-un sat, Mărginenii de
Jos, cu peste 3000 de romi și 700 de
români, și unii și alții oameni cu frică de
Dumnezeu, muncitori și săritori când
vecinii lor dădeau de greu, așa cum erau
mulți alți romi și români acum vreo 20 de
ani. Îmi aduc aminte când, de lăsata
secului, ne adunam, laolaltă, mai toți
vecinii de pe stradă. Fiecare aducea ce
avea și chiar dacă nu era prea mult, multă
mai era bucuria mea când îi vedeam pe
toți la masă. Părinți, copii, bunici, fiecare
în slujba celuilalt și preocupați tare să fim
fericiți, să îi facem pe ceilalți fericiți,
măcar cu o vorbă, un gând.

Am chef să nu mai știu. Sunt
extenuat și senzația e atât de ciudată că
vreau cumva să dispară nu numai
gândurile mele, dar să dispar și eu.  Tata
a adormit, în sfârșit, după ce a încercat să
spargă cu un topor ușa în spatele căreia
se baricadase mama. E în starea lui
naturală, frânt de beat, e toamnă și cel
puțin trei-patru luni o să aibă îndeajuns
de multă băutură încât coșmarul ăsta să
tot dureze. Mama o să se răzbune crunt
de dimineață, o să-l facă să se simtă un

nimic și lui o să-i fie rușine de mine, căci
mi-a învinețit fața în furia lui alcoolică.
Apoi o să bea din nou și o să redevină
animalul pe care m-am chinuit să-l
opresc să îmi omoare mama. Și vreau să
plec. Sunt atât de obosit să fiu tamponul
între ei încât am chef să fug de acasă și
să mă pierd de ei și de mine. Dar îmi e
frică pentru mama și nu mi-aș putea ierta
niciodată dacă ar reuși să o ucidă. Și mă
simt blestemat. Blestemat să fiu tot
timpul între. Între țigancă și român.

Blestemaţii | Despre cei născuţi
un pic mai coloraţi decât cere
standardul de român de treabă
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O analiză a “Open Society”,
realizată asupra comunităților de romi
din 6 țări europene - Bulgaria, Ungaria,
Italia, România, Slovacia și Spania -
arată că felul în care statele gestionează
problemele acestei minorități în timpul
crizei sanitare globale riscă să
transforme “o situație rea într-o
catastrofă”.

Open Society, una dintre fundațiile
lui George Soros, a realizat recent un
raport asupra impactului pe care
coronavirusul îl are asupra
comunităților de romi din șase țări:
Bulgaria, Ungaria, Italia, România,
Slovacia și Spania. Documentul este
prezentat de publicația britanică The
Guardian, care notează că “aproximativ
80% dintre cei 10 milioane de romi din
Europa stau în cartiere dens populate,
în case supraaglomerate și mulți nu au
acces la apă curentă. Asta înseamnă că
distanțarea socială și măsurile sanitare
necesare pentru combaterea răspândirii
virusului sunt mai dificile. În unele țări,

acest lucru a condus deja la
transformarea unor comunități de romi
în potențiale puncte de boală”. În
România, este cazul, bunăoară, al
localităților ialomițene Țăndărei și
Bărbulești. Prima este deja în carantină
de la începutul lunii aprilie, în timp ce
a doua nu a căpătat încă acest statut, cu
toate că sunt înregistrate peste 70 de
cazuri, iar Constantin Sava, primarul
celui mai apropiat oraș, Urziceni,
reclamă faptul că focarul se extinde și
acolo.

Fundaţia lui Soros, raport îngrijorător despre impactul
pandemiei asupra comunităţilor de romi din Europa:

“Dezastrul va adânci
conflictul interetnic până
la cote nemaiîntâlnite în
ultimele trei decenii”

Echipajele de poliţie şi
dubele Jandarmeriei nu fac
mare impresie în orașul
Murgeni, orașul în care a fost
declarată zonă specială de
siguranță, după o bătaie în
stradă. După cum nici
pandemia de coronavirus n-a
schimbat înclinaţia
localnicilor de a sta
preponderent pe uliţe, nu în
curţi. “Un adevărat chin să-i
ţii în case”, susţine un angajat
al primăriei, care doreşte cu
orice preţ să rămână anonim.

Acum câteva zile, în
orăşelul vasluian cu doar
4.000 de locuitori, din care
vreo 2.500 de romi, a avut loc
o mare încăierare de stradă
între clanurile Murui şi
Sandu.

Totul a pornit de la o
despărţire: o femeie din
clanul Murui a părăsit un
bărbat din clanul Sandu. Cei
doi au împreună trei copii.
Femeia a fugit în Franţa, la
rude, cu tot cu copii, fără să
aştepte decizia staborului.

În Murgeni, jandarmii vin şi pleacă, bulibaşa rămâne.
Statul român face paradă de forţă într-un oraş pe care
l-a abandonat în toate celelalte privinţe

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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Cei mai bogați romi din România
și-au creat adevărate imperii prin
metode nu tocmai ortodoxe. Toți
dintre cei prezentați mai jos au avut
și încă au probleme cu justiția. Cei
din vestul țării conduc în top.

Locul I e ocupat de Ionelaș
Cârpaci, cu o avere greu de estimat.
El și familia lui au construit un
imperiu în vestul țării, la Timișoara.

Familia Cârpaci, cunoscută după
ce a evacuat mai multe spitale, deține
în jur de 150 de case istorice. Toate
au fost dobândite după 1989, în
condiții suspecte.

Clădirile au fost cumpărate cu
titluri litigioase. Familia Cârpaci afla
ce procese are primăria și cine cere
retrocedarea clădirilor. Lua apoi
legătura cu proprietarii și, în
schimbul unor sume de bani, le cerea
dreptul de a prelua procesele. La
câștigarea procesului, le oferea
proprietarilor o parte din
contravaloarea clădirii. Așa au fost
obținute casele istorice în valoare de
zeci de milioane de euro.

Topul celor mai bogați
romi din România.
„Imperii” clădite 
nu tocmai legal

O femeie din Cluj Napoca, în
vârstă de 34 de ani, a plecat de acasă,
la o adresă necunoscută, iar timp de
două săptămâni nu a știut nimeni unde
se află.

Alarma a fost dată de Andreea
Ladăr, dim Turda, județul Cluj, după
ce, de mai bine de două săptămâni, nu

a mai putut intra în contact cu sora ei.
„Fetiţa asta e sora mea!!! Este
dispărută!!! Capturatā de o sectă!!!!!!!!
Te rog distribuie să se afle în toată
lumea! Ultimele date care le avem
despre ea e ca a fost în Franţa dar
credem că poate fi in orice ţară
europeană! Distribuie acum prin toată
lumea!!!!!!!!”, a scris Andreea Ladăr,
pe contul ei de facebook, solicitând
distribuirea acestei informații.

În paralel, la Inspectoratul de
Poliție al Județului Cluj a fost depusă o
sesizare de către familie, în care se
arată că Olivia Ladăr a fost răpită de un
grup de romi, care ar fi drogat-o.

Telenovelă la Cluj. A plecat de bună voie cu un grup de romi!
Versiunea familiei: „A fost răpită”

PUMNAL – BERBEC: Pentru
Berbeci lucrurile se complică în prima
jumătate a lunii iulie. Toate
experiențele lor vor fi menite să îi facă
mai puternici.

COROANĂ – TAUR: Taurii au
multe lucruri de făcut în luna iulie. Au
multă treabă și abia mai au timp
pentru a se relaxa ori pentru a se
distra.

SFEȘNIC – GEMENI: Gemenii
dau față cu situații complicate. Tot ce
au amânat până acum nu va mai putea
fi amânat. Luna iulie va fi o piatră de
încercare pentru ei.

ROATĂ – RAC: Racii se
îndrăgostesc. Da! Pentru cei care nu
sunt implicați într-o relație lucrurile se
schimbă din luna lui Cuptor.

STEA – LEU: Leii au de făcut o
serie de alegeri. Beneficiază de o suită
de schimbări majore mai ales din
punct de vedere sentimental.

CLOPOT – FECIOARĂ:
Fecioarele au parte de surprize
neașteptate în luna iulie. Acești nativi
de pământ trebuie să fie foarte atenți
în iulie căci au oportunități uriașe din
punct de vedere profesional.

MONEDĂ – BALANȚĂ:
Balanțele au o lună plină de
evenimente care le vor schimba viața.
Toate lucrurile se schimbă pentru ei.

CUȚIT – SCORPION: Viața ia o
turnură neașteptată pentru acești
nativi. Zodiile de apă își întâlnesc
adevărata dragoste în a doua jumătate
a lunii.

TOPOR – SĂGETĂTOR:
Regulile trebuie respectate, chiar dacă
pentru Săgetători nu e tocmai bine ce
au de făcut.

POTCOAVĂ – CAPRICORN:
Capricornii pot obține avantaje
financiare sau pot intra în posesia
unor cadouri importante. O veche
moștenire vine la ei.

CUPĂ – VĂRSĂTOR: Vărsătorii
nu au încotro și trebuie să o ia pe un
nou drum în luna iulie. Le va fi mai
bine de data asta.

CUPĂ – PEȘTI: Și pentru Pești
luna iulie va fi una magnifică. Vor fi
înconjurați de oameni minunați.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Problema rromilor este greu de

rezolvat si destul de profunda, iar

manifestatiile precum cele de la Piata

Victoriei, de miercuri, reprezinta “mici

convulsii”, care nu au efervescenta. In

plus, infractiunile nu au etnie, deci este

gresit a cataloga rromii drept infractori,

crede deputatul

Acesta mai spune ca nici romanii si

nici rromii nu au traditia manifestatiilor

si ca tiganii nu sunt handicapati sau rasa

inferioara, afirmand insa ca cei de 25-30

de ani, care nu au educatie si loc de

munca, sunt aproape irecuperabili.

“Problema rromilor e mult mai

complexa decat ce s-a intamplat ieri

(miercuri - n.red.) la Piata Victoriei.

Acolo sunt mici convulsii care n-au o

semnificatie anume. Problema rromilor

e mult mai greu de rezolvat si destul de

profunda. Si nu numai la noi in tara, e o

problema europeana, dar nu are nicio

legatura cu manifestatia de ieri.

Probabil ca exista niste frustari ale

unora care incearca sa ridice prin iesirea

in strada niste probleme pe care probabil

le au. Nu s-a dus nimeni sa-i intrebe ce

se intampla, nici n-au facut o petitie

catre Guvern sa inteleaga cineva care a

fost cauza. Deci sunt lucruri nu stiu cat

de spontane sau nu, dar care n-au

efervescenta”, a declarat Mădălin Voicu.

Mădălin Voicu: Țiganii sunt
mai mult găinari, infracțiunile
mari le fac majoritarii

Copiii din grupurile

neglijate aveau probleme cu

accesul la educatie dinainte

de coronavirus. Scoala

online va accentua

marginalizarea acestor copii

invizibili.

Pandemia de

coronavirus, care a sters

milioane de locuri de munca

in Europa, a redus si mai

mult accesul la munca

formala pentru adultii rromi

si, implicit, a accentuat

marginalizarea lor si a

familiilor acestora, printre

altele, in zona asistentei

sanitare.

Asezati in comunitati

segregate si izolate, acestia

sunt de cele mai multe ori

lipsiti de infrastructura de

baza - asfalt, canalizare,

uneori chiar si electricitate.

Una dintre cele mai

recente analize paneuropene

dedicate conditiilor in care

traiesc categoriile

marginalizate indica, in

2016, ca peste o treime din

populatia de etnie rroma nu

are baie si toaleta in casa si

ca, in cazul copiilor rromi,

situatiile de saracie extrema

sunt de doua ori mai

numeroase decat in cazul

celorlalti copii din Uniunea

Europeana.

Școala online și offline-ul copiilor invizibili ai României

TOCĂNIŢĂ ŢIGĂNEASCĂ

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

MOD DE PREPARARE
Se curăţă ceapa, se spală, se taie

mărunt şi se pune într-o tigaie, cu puţin
ulei, să se călească. După ce a devenit
sticloasă, se adaugă carnea tocată.

Cât timp se călesc, este bine să se
adauge apă puţin câte puţin, ca să nu se
lipească şi să strice gustul.

După ce s-a călit carnea, se adaugă
pasta de ardei capia şi roşiile tăiate
cubuleţe. Se condimentează, după gust, cu
sare, piper măcinat şi boabe şi cimbru
măcinat.

Se bagă pentru câteva minute în
cuptorul încins. După ce a scăzut, se adaugă
cimbru şi ardei iute pe deasupra. Se serveşte
cu mămăligă sau cu pâine caldă. Se ornează
cu verdeaţă şi frunzuliţe de cimbru.

Sã halim bine
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Romania va ajunge in cateva decenii

sa fie perceputa drept tara tiganilor daca

nu se renunta acum la termenul “rrom”

care poate duce la aceasta confuzie, a

sustinut deputatul 

“Apelativul de rrom nu face altceva

decat sa creeze o confuzie. Esti ceea ce

te numesti si cum te comporti, insa in

momentul in care in titulatura oficiala

folosim ‘rrom’ se creaza o confuzie si

aceasta confuzie nu face altceva decat sa

duca la impresia ca romania e tara

tiganilor”, a spus Gurzau, la TV

Ziare.com.

Acesta sustine ca termenul “tigan”

nu e nici pe departe jignitor pentru

comunitatea rroma, ei insisi folosind

apelativul tigan.

“Am discutat cu foarte multi dintre ei

si nu au nicio problema sa fie numiti

tigani, ei intre ei se numesc tigani. Esti

ceea ce esti si esti respectat pentru tine

insuti, nu e o problema in a fi numit rrom

sau tigan. (...) Sunt convins ca

majoritatea ar vrea sa fie numiti tigani,

multi dintre ei nici nu au auzit de

termenul rrom”, a mai spus deputatul

PD-L.

El a aratat ca se va adresa in acest

sens Academiei Romane, considerand ca

aceasta institutie este singura care se

poate pronunta in aceasta problema.

Gurzau a spus ca marea problema sta

in faptul ca tiganii ce se stabilesc in

tarile din Europa sunt asociati cu cei ce

comit infractiuni si prin titulatura de

“rrom” se face mai departe confuzia cu

romanii.

Adrian Gurzău, la TV
Ziare.com: România
riscă să fie considerată
țara țiganilor

Goran Bregovic este in turneu

european. De aceasta data nu canta,

muzicianul cauta “voci” cu care sa

colaboreze pentru noul sau album,

Alkohol.

Primul popas l-a facut in Romania,

unde a pus ochii pe manelistul Florin

Salam, pentru ca “intotdeauna este ceva

nou la el”. In multele vizite pe care le-a

facut in tara noastra, Goran Bregovic a

ajuns la concluzia ca ii place aici pentru ca

“suntem la fel”.

Dupa parerea sa, manelele nu sunt

altceva decat muzica tiganeasca urbana.

Artistul a vizitat redactia Ziare.com si ne-

a raspuns la cateva intrebari:

Cu ce ocazie prin Romania, de aceasta

data?

Lucrez la un proiect muzical, Alkohol,

care are doua parti. “Sljivovica”, album pe

care l-am terminat in urma cu doi ani, si

aceasta a doua parte, la care lucrez acum si

care initial s-a numit “Champagne”. Anul

trecut au existat, la nivel european, ceva

probleme cu rromii si am simtit ca trebuie

sa reactionez cumva. Drept urmare, am

numit aceasta a doua parte a proiectului

“Gipsy Champagne”.

Patradi bahtale! – Paşte Fericit!

Dobroituca – Bună Ziua

Socares? – Ce mai faci?

Socares prala? – Ce faci frate?

Sohalean? – Ce ai mâncat?

Ciplecealma tuta – nu pot sa te

sufar

Cyumydaptu ando muy te

dilearaptu pho tan – te pup direct în

bot să te zăpăcesc de tot

Ciplecealma tuta – nu pot să te

sufăr

Mai bes hatan – Stai puţin (sau:

Mai stai un pic)

Mishto – Bine

Jeav manta ando parko? – Mergi

cu mine prin parc?

Haida jas manta ando foro? –

Mergi cu mine în oraş?

Hai te plimbosaosame – Hai să

ne plimbăm

Camis te jas manta? – Vrei să

mergi cu mine?

Hai i tu avreal – Hai şi tu pe

afară

Na mai des duma acate k dikel

so penau – Nu mai vorbi aici ca ne

aude ce vorbim

Tehala la ce ora intalnisaosame?

– Mâine la cât ne întâlnim?

Haida care – Hai acasă

Sar busos? – Cum te cheamă?

Chechibars satu? – Câţi ani ai?

Motomanga – Spune-mi şi mie

Na dara – nu te teme/ nu-ti fie

frica/ nu te ingrijora

Cai san? – Unde eşti?

Cai sans? – Unde ai fost?

Magma an pace – Lasă-mă în

pac

Dicþionar româno-rrom

Goran Bregovic - de ce îi plac manelele, ţiganii și România
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Ţiganii căldărari din Sibiu
au impresionat la Târgul
de Gustar

Pentru prima dată la Târgul de

Gustar a fost prezentă şi o familie de

ţigani căldărari din judeţul Sibiu care a

venit cu produse realizate de ei din

cupru. Ibricele, ceaunele, tigăile,

vasele pentru băuturi şi nu în ultimul

rând alambicele pântecoase atrăgeau

atenţia tuturor celor care vizitau târgul.

Neculai Căldăraru din Brateiu ştie

tainele prelucrării cuprului şi alamei

din moşi strămoşi. 

El a intrat „în pâine” la vârsta de 8

ani şi, la rândul său l-a îndrumat şi pe

feciorul său tot de la aceeaşi vârstă să

înveţe această meserie. La cei 36 de

ani ai săi meşterul Neculai are peste 28

de ani „vechime” în câmpul muncii iar

fiul său de 20 de ani a rămas acasă cu

sarcina clară de a pregăti noi produse

pentru viitoarele târguri.

Flash

Platformele de gunoi din Piteşti sunt

vandalizate zilnic de căutătorii de pet-uri.

Aceștia scormonesc în tomberoane și lasă

în urma lor dezastru în toate cartierele.

Activitatea a devenit un fenomen, însă

autoritățile nu au ce să facă, doar Poliţia

Locală îi poate sancţiona. Un astfel de

personaj poate câștiga pe lună, la negru,

bani frumoşi din vânzarea pet-urilor, în

timp ce noi suntem sancţionaţi de Uniunea

Europeană.

România plăteşte amendă de la UE iar

Ungaria foloseşte plasticul nostru

Scormonesc în gunoaie, strâng pet-uri,

plastice sau cartoane și lasă dezastru în

urma lor. Asta fac zilnic zeci de rromi din

Piteşti. Pentru ei, gunoiul a devenit o sursă

stabilă de venit. Nimic nu se face la

întâmplare. Principalele lor ținte sunt

platformele de salubrizare de unde strând

peturile şi le vând. O dată vândute, pet-urile

sunt tocate iar mai apoi ajung în afară, în

tări precum Germania sau Ungaria care

spun că ei strâng gunoiul selectiv. România

plăteşte amendă de la Uniunea Europeană

în timp ce Ungaria foloseşte plasticul

nostru. Reprezentanţii firmelor de

salubritate din Piteşti spun că acest lucru

este o realitate, însă legea nu îi ajută, ei nu

au maşini specializate cu care să ridice pet-

urile. Astfel că, nici nu pot raporta către

Uniunea Europeană cantitatea solicitată de

gunoi reciclat.

Chiar dacă distrug platformele, țiganii

nu se jenează de trecători și nici nu se tem

că autoritățile ar putea să le facă ceva.

Umblă în grupuri care includ şi copii,

acționează în miezul zilei și chiar în zone

aglomerate și lasă maldăre de gunoaie în

urmă. După ce sunt încarcate în saci,

plasticele sunt transportate cu cărucioarele

sau căruțele pe străzile Piteştiului până la

firmele specializate. Ulterior, acestea sunt

împachetate și vândute cu la kilogram.

Spre disperarea
autorităţilor, PET-urile din
Piteşti, „reciclate” de ţigani
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Este campanie electorală. Nu vreau

să fiu subiectiv. Nu vreau nici să încalc

legea electorală şi să fac în paginile

acestui ziar o campanie mascată.

Consider că respectarea legilor în

România este primul pas – şi pentru

etnicii romi, dar şi pentru majoritarii

români – în a ne aduce fiecare dintre noi

aportul la bunul mers al societăţii în care

trăim.

Pentru astăzi, am cercetat prin nişte

cărţi şi am decis să vă aduc la cunoştinţă,

stimaţi şi iubiţi cititori, câteva proverbe,

aforisme, vorbe de duh, citate din opere

literare celebre, care fac referire la

ţigani. Unele sunt hazlii, altele poate că

ne jignesc etnia, altele sunt pline de

înţelepciune. Las la aprecierea

publicului interpretarea pentru fiecare

dintre ele.

Cu înţelepciune, despre ţigani



24
Anul VIII • nr. 2043

10 iulie 2020Vocea Romilor Actualitate

Am mers impre -
una cu Diamant sa
felicitam si sa în mâ -
nam diplome, flori,
pentru cele 6 fete de
etnie roma care au
luat bacala ureatul.

Felicitări fetelor!
Felicitări părin -

ților!

Din declarația de avere a
consilierului județean liberal Alexandru
Părduț reiese că acesta a „trăit” anul
trecut doar cu indemnizația de 120
milioane de lei vechi ridicată de la CJ
Vâlcea. Doar atât și nimic mai mult! În
afara unei mașini Volkswagen din anul
2004, Alexandru Părduț nu are locuințe,
terenuri, bijuterii, tablouri, bani la bănci,
deși menționează că este administrator la
firma SC Asgard Alpex SRL și asociat la
SC Alioli Altceva SRL.

t
Nu s-a înregistrat niciun elev cu

temperatură de peste 37,3 grade Celsius,
maximum admisă, din cei 2.841 câţi s-au
prezentat la prima probă (Limba şi
literatura română -scris ) a Evaluării
Naţionale. Nu s-a înregistrat niciun caz
de tentativă de fraudă sau de elevi
eliminaţi din examen, anunţă IŞJ Vâlcea.
Excelent, cuminţi!

t
Simulentul de risc pentru prima linie,

eroii zilelor noastre nu s-a acordat încă.
Ordonanța 43/2020 este ambiguă, și
permite “coducătorilor unităților
sanitare” să stabileasca liste cu
beneficiarii.Până la această oră,
managerul Pădureanu de la Ambulanță
nu a făcut publică lista cu “beneficiarii”.
Neoficial, lista este scurtă, cu liderul de
sindicat și soția, cu “acoliții” personali,
cu asistenta șefă și evident, mâna dreaptă
– dr. Delian. Asta, în condițiile în care
sunt echipaje care au transportat pacienți
confirmați cu coronavirus de DSP
Vâlcea, sunt medici și asistenți care au
recoltat (deci au participat la
diagnosticare) și nu sunt pe lista…
Sultanului!”, susține o sursă din
Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea.
Așa să fie?

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII
Cristian
Buican

Eugen 
Neață

Gheorghe
Gîngu

Iulian 
Trușcă

Dragoș 
Sitaru

Această recomandare, adoptată
miercuri de Comitetul Miniştrilor - un
organ din care fac parte miniştrii de

Externe ai ţărilor membre ale
organizaţiei paneuropene - ”îndeamnă
pentru prima oară” ţările membre ”să
introducă istoria romilor şi/sau
nomazilor (gens du voyage) în
programele şcolare şi materialele
pedagogice”, anunţă CoE într-un
comunicat.

Consiliul îndeamnă totodată la luptă
împotriva unei ”atitudini persistente
împotriva romilor”  în Europa.

Case locuite de romi,
reabilitate printr-un
proiect finanţat din fonduri
europene. Suma care va fi
cheltuită pentru o locuinţă

Administraţia locală a lansat o
licitaţie pentru lucrări de reabilitare la
un număr de 60 de gospodării ale
persoanelor din comunităţile
marginalizate de pe raza comunei,
aflate în risc de sărăcie şi excluziune
socială.   Valoarea totală estimată a
contractului este de 352.941,18 lei,
fără TVA. Sursa de finanţare o
reprezintă fondurile europene.

Iohannis a promulgat legea
prin care pe 2 august va fi
Ziua Holocaustului împotriva
romilor - Samudaripen

Actul normativ prevede că
Ministerul Culturii sau autorităţile
administraţiei publice centrale şi
locale pot organiza manifestări
dedicate evenimentului.   Termenul
Samudaripen, provine din limba
romani şi are înţelesul de „ucidere în
masă”, arată actul normativ.   Legea
prevede că:    - Anual, cu prilejul
comemorării Zilei naţionale de
comemorare a Holocaustului.

Consiliul Europei îndeamnă ţările membre să introducă în
programele şcolare istoria romilor şi nomazilor

Partida Romilor Vâlcea, în comuna Racovița
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