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EDITORIAL

De ce
suntem
triști
e ce suntem oare aşa de trişti? Poate fiindcă uneori
nu ne mai place să trăim simplu, vrem să ne
adaptăm timpurilor moderne şi fiindcă nu reuşim să
ajungem să trăim la un standard mai înalt de viaţă, ne
întristăm, ne întristăm când facem comparaţii între
modul nostru de viaţă şi stilul de viaţă al celor mai
bogaţi, ne întristăm poate, că între vise şi realitate e un
decalaj prea mare, ne întristăm fiindcă nu suntem
mulţumiţi cu starea în care ne aflăm, ne dorim din ce în
ce mai mult,
e întristăm, fiindcă nu mai ştim cum să ne petrecem
timpul frumos, nu ne mai bucură nimic, nu ne mai
bucură frumuseţea şi parfumul unei flori albastrul
infinit al cerului, zâmbetul inocent al unui copil,
vizionarea unui film interesant, o evadare în sânul
naturii aşa de minunate şi de încântătoare.
e întristăm, fiindcă ne izolăm de oameni, nu mai
comunicăm sincer, nu mai socializăm cu semenii
noştri, cu rudele noastre, cu copiii noştri, nu mai
zâmbim, nu mai povestim, nu ne mai vizităm, ne-am
înstrăinat unii de alţii, ne folosim de măşti şi jucăm
roluri false, devenind actori talentaţi pe scena vieţii.

D

Django Reinhardt,
unul din cei mai
inovativi artişti din
întreaga istorie a
muzicii de jazz

Rasismul,
boală
europeană
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Pe scurt
De ce mă mușcă de
buci Adi Pană
Am ezitat, îndelungă vreme, să
transmitem acest mesaj. Din mai multe
motive, primul dintre ele fiind acela că prin
asemenea materiale aducem, cu siguranţă,
un strop de umbră asupra presei,Valcene
există multă ranchiună în cât a mai rămas
din presa locală, Am hotărât, totuşi, să
scriu despre asta, din mai multe motive:
nişte- unii, care se recomandă drept
„ziarişti“ s-ar comporta ca ultimii
vagabonzi! De multe ori acestora fiindu-le
ruşine să stea lângă asemenea personaje!
Adi Pana în zona presei locale oameni care
sub nicio formă nu demonstrează că ar avea
calitatea de jurnalişti,confunzia între
adevăraţii ziarişti şi vagabondul respectiv
Un beţiv Un ordinari!care face pisu pe el
vă spun cum era la limita borâtului,! Şi că
ăsta se poate numi… ziarist care nu au
reuşit nimic în viaţă a găsit această zonăpresa! Şi s-au declarat, peste noapte, ziarist
Pe el la lăsat nevasta ,și e vai de mama lui
, şi material și financiar CEL MAI GRAV
LUCRU- A TRECUT LA… ŞANTAJ! dar
îţi este milă să bagi un prost la puşcărie,
chiar dacă este atât de fraier Adi Pana
Imbecilu n-au înţeles asta şi îşi fac de cap,
în continuare! Ce… ziarist, domnule?e
beţivu ăla Pana care urinează pe el şi se
da pe „feisbuc”Cât priveşte loaza de Pana
poate măcar în faţa acestui semnal va
încerca să-şi schimbe comportamentul. Cât
ar putea, cât îi duce mintea.
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Decât la primărie,
mai bine la pușcărie

Așa cum bețivii adevărați își revin
spre dimineață dacă simt pe gîtlej un
nou pîrîiaș de vodcă, Traian Băsescu
dă semne de dezmeticire. Lunga
mahmureală politică nu i-a priit. Întîi
de toate, pentru că Băsescu e singurul
securist din istorie care a arătat, pe
lîngă vocația de canalie, Dacă Băsescu
decide să candideze și pășește în ring,
cu șchiopătatul lui de drojdier emerit,
„dreapta pro-europeană“ pierde
Primăria Capitalei înainte să înțeleagă
ce i se întîmplă. Poliția politică,

dosarul de turnător și falsul în
declarații au ajuns azi un fel de boli de
tinerețe ale omului politic,Publicule
atras de escrocul care plînge, fiindcă e
viu și maimuțărește păcate pe care le
au toți. Oricît ar urî omul, iubește mai
mult reprezentația. Iar din acest teatru
al măștilor„ Părea că ofițerul lui
superior l-a ținut de călcîie și l-a
scufundat într-ocristelniță cu rachiu. A
considerat că gradele lui – și alea de
băutor, și alea de turnător – îi strică
fotografia de nuntă.

Cetăţeanul – o minoritate
Din nou, alegeri locale. Din nou,
într-un singur tur. Din nou, bannere
înșirate și răsucite deasupra șoselelor de
prin toate localitățile patriei, cu același
gen.
de figuri ca acum patru, opt,
doisprezece sau peste douăzeci de ani.
Nu e bine să generalizezi, dar avem
totuși de-a face cu un fenomen care pare
el însuși generalizat. Prea mulți
candidați au aceeași înfățișare cu care
ne-am învățat de decenii: inși de la țară
prea bine hrăniți, cu priviri obtuze, dar
viclene, care adeseori se străduiesc să
pozeze mîndru, ca aristocrații din
vechile tablouri.
Promit și anul ăsta cam tot ce promit

de fiecare dată, cu mici variații de
adaptare la moda vremurilor, cu aceleași
formule obosite care conțin: schimbare,
siguranță, trai bun, împreună, uniți,
pentru, bunăstare, prosper, profesionist,
deVotat, gospodar, european, construim,
dezvoltăm, reclădim... Combinațiile de
cuvinte-cheie (inspirate cum zicea un
prieten) dau naștere unor sloganuri care,
asemeni lozincilor comuniste, nu mai
spun, de fapt, nimic: „Vreau să
schimbăm VALCEA
împreună”,
HOREZU în care se poate”, „Uniți
pentru un trai mai bun”. Formule
formale, golite de conținut, aruncate pe
afișe, fiindcă așa se face astăzi.
Aș da cîteva exemple: De alesi in

functi de primar si cosilier Buric,
Bișboacă, Brânzan, Hălălai, Cocoșilă,
Haită, Glonț, Turturică,
Bundă,
Dulduruc, Minciună, Ciolan, Ibric,
Dulamă, Funie, Pupăză, Iatagan,
Boncoi, Poșircă, , Pușcă, Pistol, Laba,
Știr, Borș, Rogojînă, Cepoi, , Zbîrciog,
Țandără, Flutur, Sterpu, Popoiu, Pulpă,
Ploșniță, Rață, Papuc, Ciupitu, Cococi,
Beșteleu, Ferăstrăeru, Tufă, Tarhon.
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Când ţiganii luminau
Bucureștiul cu masalaua

Sub Vodă Caragea, se dă primul pitac
pentru luminatul Podului Mogoșoaiei,
actuala Calea Victoriei. La 6 iulie 1814:
Arătăm Măriei Tale”, scriu boierii,
„că pentru podoaba acestui pod
Mogoşoaei ni se pare că bine ar fi ca din
capul podului şi până la Curtea Veche, şi
pe de o margine şi pe de alta, la fiecare
şapte case să se facă câte un stâlp lung de
un stânjen şi jumătate şi în capul stâlpului
să aibă câte un felinar, şi pe toată seara să
se puie şi câte o lumânare”… şi iscălesc
Mitropolitul Nectarie, marele ban Radu
Golescu, marii vornici Isac Ralet, Barbu
Văcărescu, Dumitrache Racoviţă şi alţii.
Aceştia erau luaţi toţi dintre ţiganii
domneşti, care erau sub administraţia
armaşului şi vornicului de temniţă.
Iar Vodă încuviinţă jalbaboierilor,
poruncind ca şapte case laolaltă să vază
de câte un felinar.
Dar se pare că proprietarii se lăsară
greu, căci în curând hotăra stăpânirea ca,
în loc de lumânare, să dea proprietarii
„paralele Felinarelor”, hotărâte la 32
parale de casă, pe lună.

Mozaic
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Romii vâlceni
au încredere în
prefectul Fârtat

Ce face insa o persoana sa merite a
fi urmata si ascultata? Oricine poate
pretinde locul din frunte?Fartat
Sevastian 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.

România va avea un președinte ţigan în 2034
Alegerea primului preşedinte român de
etnie romă, în 2034, fu un fel de electroşoc
pentru întreaga Europă. Nimeni nu-şi
imaginase, în redacţiile marilor medii de
informare, că românii ar putea într-o bună
zi vota masiv şi cu entuziasm pentru ca un
politician ţigan să fie instalat la Palatul
Cotroceni. Folosesc în acest articol
cuvîntul ţigan în primul rînd datorită
faptului că Rică Obor, omul care s-a aflat
timp de două mandate în fruntea statului
român, a făcut tot posibilul pentru ca aceste
termen să revină, ca un titlu de nobleţe,
Să nu ne temem de cuvîntul ţigan, el

este emblema suferinţelor noastre şi avem
datoria de a-l înnobila. Milioane de oameni
ascultă în lume o muzică pe care o
recunosc imediat ca fiind ţigănească. Ar
trebui oare să o rebotezăm şi să spunem
muzică romă?” invitaţi pe platoul său un
număr egal de români şi de ţigani pentru ai incita să discute împreună despre tot, şi
mai ales despre expresii de genul „s-a
înecat ca ţiganul la mal“, „a se ţigăni“, „nu
ieşi, copilule, în stradă că te fură ţiganul“,
„se ceartă ca la uşa cortului“…
Alegerea lui Rică Obor ca preşedinte,
în 2034, i-a adus României, zece ani mai

tîrziu, Premiul Nobel pentru pace. A fost
pentru prima dată, de altfel, cînd comitetul
suedez care decernează acest premiu a
recompensat o ţară şi nu o personalitate sau
o asociaţie sau o instituţie.
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Craiova în 1917. Punerea ŢIGANILOR la
muncă, MERCURIALUL şi TĂIEREA
găinilor
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.
Prin stabilitatea ţiganilor se va uşura
şi plaga furturilor”.

Kiseleff refuză oferta țiganilor
români de a-l umple de aur

În ţările române, țiganii ar fi ajuns pe la
începutul secolului al XV-lea, dar Hașdeu
crede că prin anul 1300 erau ţigani pe la noi.
Țiganii ajunși în Moldova și Muntenia
pe vremea lui Mircea cel Mare, după cum
arată documentele mănăstirii Tismana, au
fost capturați de stat și vânduți mănăstirilor
și boierilor.
În special pe vremea fanarioților, țiganii
au fost supuși la muncile cele mai grele,
bătuți goi sau la talpă și vânduți prin oboare,
la un loc cu vitele.
O parte dintre robii statului erau zlătarii,
numiți și rudari sau aurari. Acești erau
slobozi să caute aur prin Olt și prin
nisipurile altor râuri de munte, cu obligația
de a da un fel de dijmă anuală pentru
bijuteriile soției domnitorului grec.

Prin acelaşi ordin comunica că se
interzice:
Vânzarea oricăror mărfuri din traficul
comercial cu un adaus care ar depăşi cu
mult profitul obişnuit în timp de pace. de
a contribui, din lăcomie de câştig, ca o
marfă din traficul comercial să se
scumpească, prin predarea din mână în
mână la preţuri din ce în ce mai mari.

Întâia mare adunare
ţigănescă din România Mare

Ţiganii din Ardeal au organizat
manifestări la care îşi arătau adeziunea
la unire şi la care îşi cereau drepturile.
Pe 16 ianuarie 1919 a avut loc la
Rupea adunarea ţiganilor din judeţul
Târnava mare. “Comitetul Aranjator,
Ţiganii din Homorod” a publicat
anunţuri în presă prin care îşi chema
“fraţii” la “marea adunare ţigănească
ce se va ţine Joi în 16 ianuarie st.n. în
sala Schlosser din Cohalm la ceasurile
9 înainte de amiazi”.
“Vă rugăm fraţilor, de a lua parte
în număr cât se poate de mare la prima

noastră adunare ţigănească de care
adunare atârnă soarta tristei noastre
vieţi.
Fraţilor! Nu băgaţi în seamă nici o
osteneală.
Toţi
ţiganii
din
împrejurimile noastre să fie la această
adunare, tineri şi bătrâni. Scopul
adunărei noastre este de a spune lumii
tot ceea ce am suferit de sute de ani noi
ţiganii”.
Organizatorii îşi propuneau “a
ruga pe onoratul Comitet Naţional
Român a ne lua şi pe noi ţiganii sub
scutul domniei lor”.
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Flash
Un înalt demnitar RUS
îi jignește pe liderii
politici de la
CHIȘINĂU. ”Niște
țigani, un fel de
țigăneală”

Vicepremierul rus, Dmitrii Rogozin
continuă războiul jignirilor cu oficialii de
laChișinău, pe care i-a denumit într-un
interviu acordat postului Rossia 24:
țigani, șoareci și cerșetori în contextul în
care Kremlinul ”ar dori să ajute
R.Moldova dar guvernarea de la Chișinău
vede în Federația Rusă un dușman”.

Actualitate
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Postările de pe Facebook care
îţi pot aduce închisoarea.
Instigări la violenţe împotriva
poliţiei, judecate în instanţă

Dosarul a fost înregistrat la
Judecătoria Blaj. La momentul respectiv,
Daniel Z. a fost reţinut de poliţişti pentru
postări pe reţeaua de socializare
Facebook. Oamenii legii s-au sesizat, din
oficiu, în legătură cu faptul că bărbatul
de 36 de ani, din Blaj, în contextul
intervenţiei forţelor de ordine pentru
restabilirea liniştii pe strada Barbu
Lăutaru, a postat, pe o reţea de
socializare, comentarii prin care instiga
cetăţenii să săvârşească fapte de violenţă
împotriva forţelor de ordine care
interveneau pentru restabilirii liniştii şi
ordinii publice în cartierul romilor din
oraş. ”Pe numele său a fost întocmit un
dosar penal, sub aspectul săvârşirii

infracţiunii de instigare publică, iar
poliţiştii l-au reţinut, pentru o perioadă
de 24 de ore”, a transmis IPJ Alba.
Ulterior, Parchetul a dispus cercetarea
acestuia în stare de libertate, sub control
judiciar. Fapta de instigare publică se
pedepseşte de Codul penal cu închisoare
de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.
Bărbatul nu a fost implicat în scandalul
din cartierul romilor, dar a ajuns în
arestul Poliţiei ca urmare a postărilor de
pe Facebook.
În total, în urma
scandalului de la încputul lunii mai au
fost reţinute şapte persoane. Cinci
bărbaţi şi o femeie au fost trimişi în
judecată, în 17 iulie 2020, pentru
tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Urmările răfuielilor din Murgeni: şase arestări şi amenzi uriaşe în clanurile de romi

Şase membri ai clanului Murui din
oraşul Murgeni, judeţul Vaslui, au fost
arestaţi în urma scandalului provocat în
după-amiaza de 13 august, iar alte

câteva zeci de persoane au fost
amendate pentru încălcarea normelor
de convieţuire socială.
Tensiunile între clanurile de romi
din Murgeni au escaladat din nou,
săptămâna trecută, pe fondul eliberării
din arest a unuia dintre scandalagii
arestaţi la jumătatea lunii iunie.
Plasarea în arest a domiciliu a unui
dintre membrii clanului Murui a fost
considerată discriminatorie de către
membrii celuilalt clan pentru că doi
dintre oamenii lor au rămas în
continuare în arest preventiv. Pe fondul
acestor tensiuni, în după-amiaza de 13

august, membrii clanurilor Murui şi
Sandu s-au încăierat din nou. Culmea,
după o vizită la Poliţie, unde au fost
chemaţi la declaraţii. Zeci de romi din
cele două clanuri au ieşit în stradă
pentru a-şi revendica supremaţia.
Înarmaţi cu pietre, cărate de copii cu
găleţile, romii au început să arunce unii
în ceilalţi. Şi-au distrus geamurile la
case şi maşini, iar la un moment dat, un
membru al clanului Murui a lovit cu
maşina un rival care ieşise în stradă săşi apere tatăl. Întreaga scenă a fost
surprinsă de camerele de supraveghere
din zonă. Pentru că poliţiştii din
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Social

Gaborii ţepari prin metoda „Acoperişul“
au ieşit din nou la „atac“. În ce constă
escrocheria
În Alba Iulia, de exemplu,
de la începutul lunii august
2020, a fost distribuit un număr
masiv de fluturaşi. Sfârşitul
verii şi toamna este momentul
în care înşelătoria denumită
„Acoperişul” funcţionează cel
mai bine, datorită presiunii la
care pot fi supuşi oamenii de
către ţepari, odată ce „încep”
lucrarea şi descoperă casa. Cei
mai vulnerabili sunt oamenii în
vârstă. Cei mai cunoscuţi
„specialişti” în astfel de tipuri
de înşelăciuni sunt familiile de
gabori (romi) din Turda şi
Câmpia Turzii. Totul începe cu
un fluturaş „otrăvit” plasat pe
parbrizul maşinilor parcate în

oraş, sau în căsuţele poştale,
mai ales în zona caselor, uneori
şi în scările blocurilor, acolo
unde accesul este posibil. Se
promit preţuri mici, consultanţă
gratuită şi chiar un discount de
20%, mai ales pentru
pensionari. Negociatorul şi
„inginerul”, primii care ajung
la victime Odată contactat de
către o persoană care doreşte să
efectueze reparaţii la acoperişul
locuinţei, gaborul se prezintă
drept administratorul/patronul
firmei, sub un nume fals cum ar
fi „Daniel Dogaru” sau doar
„Daniel” şi stabileşte detalii
minime referitoare la adresa
clientului, căruia îi comunică

Ziua Nationala a Romilor, de la
Costesti, Valcea nu se mai ține

De mai bine de doua decenii, rromii se
adunau , de Sfanta Maria Mica, în Costesti
judetul Valcea. Partida Romilor Valcea
atentioneaza ca aceasta Manifestare Nu se
mai tine din cauza. PANDEMIEI COVID
19 Autoritatile Locale DSP POLITIA
JANDARMERIA
și PREFECTURA
VALCEA
Au
interzis
aceasta
Manifestare
romilor pe cîmpia de la
Costesti Valcea Or ce manifestare a
romilor care vin din alte judete vor fi
amendate și carantinate 14 zile Dar
sant liberi sa participe la Manastirea
Bistrita la slujba religioasa si rugaciuni la
moastele Sfantului Grigorie Decapolitul.

faptul că în cel mai scurt timp
la locuinţa sa se va prezenta un
„inginer” care va efectua
măsurători şi va stabili detaliile
contractului. Acesta nu discută
la telefon detalii legate de

preţul lucrării, cel mult
comunică eventualului client
un preţ atractiv pe metrul pătrat
finit, aşa încât să asigure
derularea pe mai departe a
discuţiilor.

După ce s-a vindecat de COVID-19, Dorin Cioabă
s-a dus la biserică să-i îndemne pe romi să
folosească măşti şi dezinfectant
Autointitulatul rege al romilor,
Dorin Cioabă, s-a vindecat de
COVID-19 şi, duminică, a predicat la
biserica din comunitatea sa cu mască
şi le-a transmis celor prezenţi că este
important să se ferească de noul
coronavirus, pentru că „nu e de
joacă”, transmite Agerpres. Dorin şi
soţia sa, Sighişoara Cioabă, au fost
internaţi două zile, cu COVID-19, la
Spitalul de Pneumoftiziologie din
Sibiu, după care au stat acasă în
izolare, până vineri. Duminică, Dorin
Cioabă, care este şi pastor al romilor,
a predicat în biserica aflată în
apropierea casei sale, cu mască pe
faţă şi obligându-i şi pe ceilalţi
enoriaşi să poarte masca şi să
folosească dezinfectantul. „Toată
lumea a venit cu mască. Toată lumea
a folosit dezinfectanţi. (...) Le-am zis
‘vă rog să păstraţi distanţa’. Le-am
aşezat scaunele la anumită distanţă.
Să îşi pună masca. Chiar dacă nu ştiu
că am fost bolnav, le-am zis că
trebuie să ne protejăm. Şi mie îmi e
frică după câte am trecut. Acum nu le

mai accept să stea acolo fără mască.
Şi eu am predicat cu mască, ca să le
dau un exemplu”, a declarat Dorin
Cioabă. Liderul romilor de la Sibiu
spune că „nu e de joacă” şi că toată
populaţia trebuie să se protejeze de
noul coronavirus. Dorin Cioabă
afirmă că el a avut o „formă uşoară“
a bolii, pe care a luat-o de la alţi romi,
când a fost la stabor, o judecată
ţigănească. El a adăugat că toţi romii
care au fost prezenţi la acel stabor sau vindecat de COVID-19.
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Pe scurt
Matolul candidează

Toții lingăii feroce de odinioară se
uită în altă parte, prinși cu alte urgențe
salivare ale istoriei, limbiștii de partid
sunt limbiști în alte partide, curvele și
țucălarii de cea mai joasă speță fie s-au
lăsat de meserie, fie își târăsc milioanele
făcute sub Băsescu departe de ochii lumii.
Oamenii de la curtea matolului fac bani
cu alții, iar el putrezește spectaculos, cu
artificii urât mirositoare, odată cu fiecare
vorbă pe care o spune, odată cu fiecare
decizie pe care o ia. Băsescu e rușinea
noastră recentă pe care ne facem că nu o
vedem. Pentru că nu putem suporta, ca
țară, că am fost – și poate mai suntem –
atât de nimic
Traian Băsescu, câștigătorul Primăriei
Capitalei, conducătorul pedelist, marele
câștigător al prezidențialelor, stăpânul
referendumurilor, duhnește în mijlocul
politicii.

Fapt divers
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MAE, de Ziua europeană
de comemorare a
genocidului romilor:
Omagiu tuturor victimelor
de etnie romă care au
suferit
Ministerul Afacerilor Externe aduce,
astăzi, 2 august 2020, un omagiu tuturor
victimelor de etnie romă care au suferit
pe întreaga perioadă a celui de-al Doilea
Război Mondial. Trecerea sub tăcere,
timp de mai multe decenii, a suferinţelor
romilor europeni în lagărele de
concentrare a contribuit la perpetuarea
prejudecăţilor şi stigmatizării acestei
comunităţi”, arată instituţia duminică,
într-un comunicat de presă. MAE susţine
asumarea responsabilităţii comune de a
înlătura prejudecăţile şi de a lupta
împotriva discriminării şi acţiunilor
extremiste cu caracter etnic sau rasist. De
asemenea, în contextul actualei crizei
sanitare, Ministerul
notează cu
îngrijorare creşterea numărului de acte
discriminatorii şi a discursului instigator
la ură îndreptat împotriva membrilor
comunităţii rome şi condamnă cu
fermitate astfel de fenomene. Totodată,
MAE salută, cu acest prilej, adoptarea şi
promulgarea în iulie 2020, a Legii nr.
124/2020 privind instituirea zilei de 2
august ca Ziua naţională de comemorare
a Holocaustului împotriva romilor -

Samudaripen, mai arată sursa citată. La 2
august 1944, aproximativ 3.000 de romi
din lagărul Auschwitz-Birkenau au căzut
victime ale regimului nazist. În total, în
Europa, circa 500.000 romi au fost ucişi
în
evenimentele
din
perioada
Holocaustului. Pentru a onora memoria
victimelor, ziua de 2 august a fost
declarată drept Ziua internaţională de
comemorare a genocidului romilor. Prin
Legea nr. 124/2020, în vigoare din 13
iulie 2020, ziua de 2 august a fost
instituită în plan naţional ca Zi naţională
de comemorare a Holocaustului
împotriva Romilor - Samudaripen.

Vă spun sincer, aici sigur a fost răfuială de interlopi!
Scene greu de privit în bucătăria
unei gospodine din Valcea
care a
descoperit că peste noapte cineva i-a
tăiat maioneza în stil mafiot. „Aseară,
înainte să mă culc, maioneza mea era
bine-mersi. O maioneză decentă,
cuminte, , care n-a supărat niciodată pe
nimeni. Azi-dimineață, în schimb, șoc
și groază, biata mea maioneză zăcea
masacrată, tăiată în vasul de Jena.
Spuneți-mi mie, pe cine a supărat
maioneza mea? Vă spun sincer, aici
sigur a fost răfuială de interlopi!

Reglare de conturi în ultimul hal!“
Deși par la prima vedere un
fenomen izolat, tăierile de maioneză în
stil mafiot au devenit în ultima perioadă
o scenă tot mai des întîlnită în marile
orașe ale țării, autoritățile asistînd
neputincioase la conflictele violente
dintre clanul Ulei și clanul Gălbenuș,
plus clananu Portocala iancare au
jurat să se separe după marele scandal
al Salatei de Boeuf de la Crăciunul din
2021, cînd o gospodină a hotărît să facă
maioneză low fat, low carb, fără gluten.
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Clanurile de romi au pus
stăpânire pe un oraş important
din Anglia şi s-au luat la bătaie
Mai multe clanuri de romi
din Sheffield s-au încăierat,
spre disperarea locuitorilor
oraşului. Localnicii se tem să
nu fie şi ei atacaţi, dar mai au
şi o ată problemă cu romii şi
spun că aceştia nu vor să
respecte regulile de distanţare
socială.
Imaginile în care apar mai
multe grupuri de oameni
dezlănţuiţi, care se luptă cu
bâte, bolovani, scaune şi arme
albe în centrul oraşului
Sheffield i-au revoltat pe
britanici. Potrivit Yorkshire
Live, mai întâi 20 de oameni
au ieşit în stradă ignoraând
regulile de distanţare socială

şi au încins o petrecere. De la
bal la scandal a fost însă o cale
scurtă, iar romii s-au luat la
bătaie sub privirile speriate ale
localnicilor. Sursa citată
menţionează că petrecerea a
început vineri seara, dar
lucrurile au degenarat ulterior.
The Star notează că mai
multe persoane au fost rănite
în confruntări. Nu este însă
pentru prima oară când
liniştea oraşului este tulburată
de astfel de evenimente. La
începutul anului au apărut
imagini de la o altă bătaie în
masă. De asemenea, localnicii
au adresat mai multe plângeri
şi au informat autorităţile că

Cum se confundă curajul cu
băgarea degetelor în priză

Ne ducem la vot pe
răspunderea lui Orban și a
lui Barna și a cui le mai cîntă
în strună? Asta ar însemna să
ne luăm după cea mai mare
tentativă de zădărnicire în
masă a luptei, oricum prost
duse, împotriva armatelor
COVID-ului. N-am nimic
împotrivă ca politienii să se
cotonogească între ei, dar nu
să-și dea la țurloaie și noi să

ajungem la spital.
Cît despre cei de pe
margine,
analiști
și
„influensări”, care anunță că
se
îmbolnăvește
grav
democrația dacă se amînă
alegerile și au început s-o
jelească
preventiv,
ca
muierea cu drobul de sare
din „Prostia omenească“,
mai că ar merita să plîngă la
ATI de grija democrației.

romii nu respectă regulile de
distanţare
socială,
însă
autorităţile nu au reacţionat..
Până să fim noi în stare să

îi gazăm ca naziștii, sunt ei în
stare să îmbolnăvească o
nație”: Romii și etnicizarea
coronavirusului în România.

Rasismul, boală europeană
Când un angajat al
aeroportului a postat un clip
în care insulta un grup de
romi care abia aterizaseră la
București, a adunat mii de
comentarii rasiste. Filmarea
a incitat-o pe o tânără să
contempleze, în cheia
supremației
albe,
la
uciderea în masă a romilor:
„Până să fim noi în stare să
îi gazăm ca naziștii, sunt ei
în stare să îmbolnăvească o
nație!”.
Romii constituie cea mai
mare minoritate etnică din
Europa, iar în ultimele
săptămâni au fost victimele
a nenumărate incidente
legate de subiectul COVID19: discurs care instigă la
ură, hărțuire online și alte
forme
de
violare
a
drepturilor omului. În
România, mass-media i-au
făcut
țapi
ispășitori,
postările de pe rețelele
sociale se folosesc de
stereotipuri perimate și

instigă șocant de frecvent la
discurs violent, bazat pe ură,
iar numeroase clipuri în care
poliția abuzează romi au
ieșit la iveală.
Această acutizare a
sentimentului anti-rom –
care
a
luat
forma
reportajelor rasiste din
media, a postărilor și
comentariilor xenofobe de
pe rețelele sociale, cât și a
violenței
poliției
–
demonstrează, de fapt, cât
de adânc înrădăcinat a
rămas, până în ziua de azi,
rasismul împotriva acestei
minorități.
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Dorin Cioabă, internat în spital cu
noul coronavirus, îi îndeamnă pe
romi să aibă încredere în medici

Pe scurt
De ce trebuie să îl
respectăm pe doctorul
Ponoran

Cand spunem despre Dr.Ponoran
ca e un doctor bun, ne referim la acea
persoana ca la cineva care si-a tocit
coatele in facultate, nu a dormit nopti
pentru ca a avut de invatat, lucreaza
intr-un spital sau intr-un cabinet
medical, trateaza si e ”de treaba” cu
pacientii. Care sunt, de fapt, calitatile
lui ca medic bun?
Dar ce il face cu adevarat pe
Ponoran un doctor bun?
Sa fie curios!
Sa fie responsabil!
Sa Pastreaze rabdrea si umilinta!
Sa aiba
abilitati bune de
comunicare!
Orice medic stie ca dincolo de
tratamente si aparaturi medicale, exista
preocupare si interes pentru fiinta
umana. Si Hipocrate stia asta cand a zis
ca ”acolo unde este iubită arta
medicinei, există și o dragoste pentru
umanitate”.
“Multi medici uita ca pacientii sunt
la fel de destepti ca ei”Ponoran e un
medic, cald, este mai valoros decat
medicii distanti.

Dorin Cioabă, internat în Spitalul de
Pneumoftiziologie din Sibiu împreună cu
soţia sa, ambii infectaţi cu noul
coronavirus, îi îndeamnă pe romi să aibă
încredere în medici şi să meargă la spital
să se testeze, iar dacă sunt bolnavi, să
rămână internaţi, pentru a fi vindecaţi.
Întrebat
de
corespondentul
AGERPRES dacă testul pentru noul
coronavirus pe care l-a făcut a fost
pozitiv, Cioabă a confirmat.
„Sunt bine, dar la spital. Sunt eu cu
Sighi (Sighişoara – n.r.) aici, acum. (…)
Eu am fost în contact cu aceştia de la
stabor. Eu am fost la o judecată şi de
acolo m-am dus în maşină, cu trei
membri ai staborului şi aceştia toţi trei au
ajuns la spital. Acum îmi e teamă şi mie
şi am zis să vin să îmi fac şi analize şi mi
le repet. Eu am venit să îmi fac analize”,

a declarat Dorin Cioabă, joi seara, pentru
AGERPRES.
Cioabă îi îndeamnă pe toţi romii care
au simptomele bolii să meargă la spital.
„Să meargă la spital în primul rând, că
e foarte bine să vadă, are sau nu are, unde
le dă medicamente de răceală şi le trece,
că nu e altceva, ca să nu se agraveze, că
dacă se agravează, pe urmă nu mai poate
să îi salveze nimeni”, a mai spus Dorin
Cioabă.
La începutul pandemiei de COVID19, două rude ale lui Dorin Cioabă, un
unchi şi soţia acestuia, au decedat din
cauza noului coronavirus, însă aveau şi
comorbidităţi.
Partida Romilor „Pro-Europa” îi
doreşte familiei Cioabă însănătoşire
grabnică şi să treacă cu bine peste aceste
momente dificile!

Guvernul, costumat în Zorro
Pînă acum, virusul a
întrecut știința și, după cum
se vede, nu dă semne de
oboseală. Fără vaccin și fără
tratament, societatea dă din
colț în colț, libertatea
individuală
Calendarul
gregorian face un salt înapoi
și face trecerea la calendarul
coronarian. Pentru o vreme,
omenirii pare că i-a stat
ceasul.Școala s-ar putea să
nu mai înceapă la culesul
viilor și să fie nevoită să
aștepte ghioceii. Alegerile
locale, programate pe 27

septembrie, încearcă să sară
printr-o fereastră a epidemiei
din ce în ce mai strîmtă.
Alegerile
parlamentare,
programate la începutul lui
decembrie, ar putea să fie
măturate de valul doi al
virusului și mutate în
primăvara-vara
lui
2021.Numai că Orban e orb.
Nu vede, așa cum nu vede
nici specialistul Cîțu, această
mare ocazie, această șansă
întoarsă cu picioarele în sus.
Niciunul din ei nu înțelege
figura de judo prin care criza

devine oportunitateși timpul
pierdut
devine
timp
cîștigat.Să atragă bani pentru
investiții și societate la
adăpostul noului deficit
liberalizat, pe care n-o să-l

mai întîlnim decît la
următorul război mondial.Să
ne punem, așadar, pe
așteptat,
fiindcă
din
nesfîrșita noastră așteptare sa născut arta statului pe loc.
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Actualitate

Stop abuzurilor contra romilor!
Oamenii vor fi obligați să
se spele zilnic. următorul pas
va fi să ne oblige să ne
spălăm în fiecare zi. Și nu
oriunde, în locurile unde ne
doare cel mai tare: pe dinți,
sub unghii, pe față, pe cap, la
subraț,
există
zvonuri
groaznice că vor să ne oblige
să ne spălăm și la cur.
Cetățeni, nu fiți oi, opunețivă spălatului cu prețul vieții,
nimeni nu trebuie să fie
obligat să îndure rușinea de a
mirosi frumos, de a fi curat și
sănătos. Mai bine spălat pe
creier decît în rest.
Cine ești tu, omule, să te
bagi în viața mea și să-mi zici
să slăbesc fiindcă am
obezitate morbidă? Sau să nu
mai fumez că am cancer la
plămîni? Sau să-mi bagi mîna

în ghips fiindcă mi-am rupto?
E
dreptul
nostru
constituțional să suferim ca
niște români adevărați
Oamenii vor fi salvați de

medici și dacă sînt proști.
Dumnezeu să mori cînd
mergi cu tigaia cu 150 de la
oră fără centură! E dreptul tău
să mori de pojar sau de

scarlatină pentru că nu crezi
în vaccinuri! E dreptul tău să
dai ortul popii de la o infecție
dentară netratată! Stop
abuzurilor!

Dilemele marelui mut

Asediul suprem: dărîmați-L

O remaniere, cum s-ar grăbi Ludovic Orban să
zică, e, însă, prea puțin, fiindcă premierul în
persoană e cel care, de fapt, îl scoate din sărite pe
președinte. Orban a ajuns prea puternic în partid,
prea ineficient la Guvern și prea independent față
de Cotroceni. Așa se face că Iohannis a ajuns la
ideea remanierii totale, adică la schimbarea lui
Orban.
PSD e singurul partid parlamentar care poate
monta o majoritate cu care să dea jos guvernul. Dacă îl
dă jos, îi face un mare cadou politic adversarului
Iohannis. Îl scapă, adică, de Orban, fiindcă Iohannis
nu-l va mai numi iar. Cît despre numirea unui premier
de la PSD sau din partea stîngă, asta rămîne o glumă
pe care Ciolacu o poate spune în continuare colegilor
de partid mai slabi de minte. Astfel, PSD și-ar slăbi și
mai tare poziția politică, devenind instrumentul prin
care Iohannis își face curățenie în ograda liberală. Iar
ăsta e al doilea cadou pe care PSD i-l face lui Iohannis.

Mă grăbesc să precizez că sînt
pe deplin conștient de existența
prostiei și nesimțirii în masa de
români. Știu și că există romii si i
români șmecheri, cinici și profitori.
Știu toate metehnele acestui popor :
nu se spală, nu ascultă de cei mai
deștepți, și concepe viața în comun
mai degrabă după spiritul
turmei decît după spiritul unei
comunități de indivizi autonomi și
liberi
Guvernul ar trebui să fie jenat
să urecheze poporul azi pentru
modul în care răspunde stării de
alertă, după ce l-a pupat pe creștet
acum o lună pentru modul în care a
răspuns stării de urgență. Dacă
poporul e același, dar rezultatele
sînt diferite, n-ar fi mai firesc să ne
gîndim că în neregulă este
administrarea sa?
Defectele oamenilor, în general,
și ale conaționalilor mei, romii în
special, îmi sar în ochi tot mai
agresiv pe măsură ce îmbătrînesc și
mă fac să am o părere tot mai
proastă despre noi ca specie, dar și
despre noi ca popor. Vai, ce popor

sîntem! Vai, ce popor sîntem!
Noi sîntem de vină”. cum zice
romaniii si guvernul. Înainte de
orice, pentru că nu mă simt vinovat
Guvernul dovedește,, o uluitoare
incapacitate de a prevedea
comportamentele
firești
ale
poporului pe care-l are de guvernat.
Și nu e prima dată. pentru simplul
motiv că oamenii sînt mulți și locul
e strîmt. Cîțiva kilometri de vale și
de platou montan plus cîțiva
kilometri de coastă marină trebuie
să susțină nevoia de aer liber și
plimbare a milioane de oameni cu
sute de mii de mașini. Bulucul e
absolut firesc.
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De ce s-au răfuit
clanurile de romi
lângă Craiova. „Poliţia
ştia, n-a făcut nimic.
Va mai curge sigur
sânge!

Terenul ăsta este al meu. Am
acte pe el. Am plătit la Primărie
ce trebuia să plătesc. Dar l-au
luat cu japca. Au venit cu cineva
şi au zis că ei au cumpărat
terenul, că e al lor. Apoi au
început să ne ameninţe că vom
avea belele dacă nu-l cedăm lor.
Şi eu nu am vrut”, povesteşte
Traian Daniel, bărbatul care
susţine că este proprietarul
terenului. Zile în şir s-a încercat
purtarea unor aşa zise negocieri.
Familia care deţine terenul spune
că a fost ameninţată tot timpul.
“Ne-au terorizat. Ei au venit în
Podari acum câţiva ani, sunt
lăieţi. Noi stăm aici de o viaţă,
Până să vină ei aici nu au fost
niciodată probleme. Fură, sparg
case. Au dosare penale.

Caleidoscop
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Comisia Europeană a publicat
noul cadru strategic pentru
egalitatea şi incluziunea romilor.
Are o durată de 10 ani, iar lupta
antirasism este pe primul loc
În ultimii 20 de ani, în timp ce procesul
de aderare la Uniunea Europeană a
schimbat viaţa unui număr mic de romi
care trăiesc în Europa Centrală şi de Est,
există în continuare o lipsă de voinţă
politică de a lua măsuri pentru a îmbunătăţi
viaţa de zi cu zi a romilor.
De exemplu, în România, 40,79 % din
copiii romi nu au acces la grădiniţă,
aproximativ 42 % nu au fost vaccinaţi, iar
aproape 47 % dintre romi sunt discriminaţi
în ceea ce priveşte accesul la servicii de
sănătate şi la servicii de dezvoltare
timpurie a copiilor, datorită apartenenţei
etnice. Liderii politici au încercat să
răspundă iniţiativelor sau strategiilor UE
de îmbunătăţire a vieţii romilor. Cu toate
acestea, prin faptul că nu au luat măsurile
adecvate la nivel local sau pentru a aborda
discriminarea generalizată şi prejudecăţile,
nu este de mirare că unii consideră că nu
au fost încă în măsură să producă
schimbări reale. Nivelul de discriminare
faţă de romi este în continuare ridicat şi se
bazează pe prejudecăţi ale multor cetăţeni,
care susţin că romii doresc să rămână
săraci, că nu doresc să lucreze sau să fie

educaţi — ignorând faptul că este vorba de
discriminarea care împiedică peste 40 %
din copiii romi să meargă la şcoală. Cu
toate acestea, discuţiile actuale cu privire
la bugetul UE şi la noul cadru European
pentru strategiile naţionale de incluziune a
romilor
post-2020
reprezintă
o
oportunitate reală de a schimba direcţia.

Rezoluţie istorică adoptată de Parlamentul European. 545 de eurodeputaţi cer o lege pentru incluziunea romilor
Sunt de etnie romă şi nu am încetat
nici măcar o clipă să cred că romii care
se confruntă cu dificultăţi pot avea o
viaţa mai bună. M-am rugat bunului
Dumnezeu să îmi lumineze cale şi să
scoată în drumul meu oameni buni,
alături de care să pot face dintr-un vis,
realitate. Dumnezeu a scos în cale mea
omul potrivit, la locul şi timpul potrivit,
domnul europarlamentar Romeo Franz.
De la prima vorbă schimbată între noi,
acum vreo 2 ani, am ştiut, amândoi, că
împreună putem să facem imposibilul,
posibil, pentru oamenii noştri, Romi,
Sinti, Kale, şi orice alt grup cu rădăcini
Romani, mai ales pentru cei care se zbat
în sărăcie lucie. Suntem doi oameni de
rând şi cu credinţă în Dumnezeu. Eu

dintr-o „ţigănie”, de la ţară, dar una cu
oameni unul şi unul şi toţi de calitate, iar
domnia
sa
dintr-o
comunitate
tradiţională Sinto (grup Romani din
Germania), un domn europarlamentar
care şi-a promovat mereu apartenenţa
etnică şi care vine la Parlamentul
European cu o caravană, în care doarme
patru zile în fiecare săptămână. Şi tot în
fiecare săptămână conduce caravana
cam 800 de kilometri dus-întors,
Manheim – Bruxelles, ca să muncească
pentru oamenii noştri, chiar şi pe vreme
de pandemie. La un moment dat, eram
doar noi doi, singuri în Parlament, doi
nebuni, aşa cum ne spuneau prietenii de
câte ori postam, pe Facebook, pe la 3
dimineaţa, imagini cu noi, muncind, cu

arsenalul de dezinfectant, măşti, apă şi
mâncare pe masă. E pandemie şi trebuia
să fim în siguranţă, altfel rezoluţia asta
nu ar mai fi fost istorică deloc, ci ne-ar fi
trimis pe la spital.
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Metoda Bolintin. Românii
dintr-un grup de Facebook
propun expulzarea sau
chiar incendierea romilor
dintr-o comună din Neamţ

Pe 20 septembrie, într-o zi de
duminică, Damian, un adolescent de 16
ani din comuna Borca, județul Neamț, a
fost tâlhărit și bătut de patru tineri romi,
cu vârste între 17 și 23 de ani. Băiatul,
căruia i s-a furat telefonul mobil, s-a
ales cu traumatism cranio-cerebral,
hematom cranian și contuzie coloana
cervicală. Agresorii au fost reținuți chiar
a doua zi și trimiși în arest preventiv,
pentru 30 de zile. Dar, pentru unii
săteni, intervenția autorităților nu a fost
satisfăcătoare. În câteva zile, oamenii
au început să discute despre expulzarea
romilor din comună sau chiar despre
incendierea lor.
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Revoltă etnică într-o comună
din Neamţ. Localnicii acuză
membri ai comunităţii rome că
le-au făcut traiul insuportabil
O stare tensionată este de câteva zile în
comuna Borca, judeţul Neamţ, acolo unde
localnicii spun că s-au săturat de ceea ce le
este dat să îndure, de mult timp, de
atitudinea unor membri ai comunităţii
rome, tot mai numeroasă pe an ce trece.
Iar o infracţiune cu violenţă, petrecută la
sfârşitul săptămânii trecute, a determinat
reacţia localnicilor. Un adolescent, Damian
Cârjă, de 16 ani, a fost bătut cumplit de
patru indivizi, care fac parte din etnia romă,
care l-au jefuit, luându-i un telefon mobil.
În urma agresiunii, victima a ajuns
desfigurată şi cu grave leziuni craniene la
un spital universitar din Iaşi. Incidentul a
determinat mobilizarea fără precedent a
localnicilor, prima dată pe reţelele de
socializare, fiind creat şi un grup de
Facebook intitulat „Şi eu pot fi Damian“,
fiind pus la cale o acţiune de protest, dar şi
de solidaritate cu tânărul aflat acum în
spital, care a avut loc joi, 24 septembrie, la

ora 13.00. Se dorea organizarea unui marş
prin comună, punctul de plecare fiind din
faţa Liceului „Mihail Sadoveanu“, dar
acesta nu a fost aprobat din cauza
epidemiei de COVID-19, fiind aprobată
doar o adunare, cu maxim 100 de persoane,
cu respectarea măsurilor de siguranţă.
Dar, la manifestaţie, s-au adunat mai mulţi
săteni decât s-a dat voie în bazarul din
Borca (unii asistând de la distanţă) - semn
că răbdarea oamenilor a ajuns la limită.

Mesajul primit de activistul rom Ciprian Necula după derapajul rasist al lui
Băsescu: „Păcat că nu a mai trăit Antonescu să stârpească ţigănimea”
Activistul rom Ciprian
Necula a făcut public un
mesaj plin de ură la adresa
etniei din care face parte:
„Să vă mute în ghetouri şi să
nu vă mai lase să ieşiţi de
acolo
În perioada sărbătorilor
de Paşte, mai mulţi romi au
fost implicaţi în conflicte cu
autorităţile. Aceste incidente
au şi acum un ecou. Recent,
activistul rom Ciprian
Necula a primit un mesaj
plin de ură. Iată ce scrie el pe
pagina de Facebook: „Nu

ştiu dacă acest mesaj îmi este
adresat mie sau fostului
preşedinte. În orice caz, e
doar unul din miile de
mesaje de acest tip, nu l-am
postat
pentru
a
ne
“victimiza”, ci pentru a
indica
responsabilitatea
morală a lui Băsescu şi a
altor formatori de opinie“. În
mesaj, repsctivul îi spunea că
„ţiganii trebuie expulzaţi din
România“, „păcat că nu a
trăit Antonescu să stârpească
ţigănimea“ şi că „toţi tiganii
mă dezgustă“.

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
Scandal între clanurile de
romi din Iași: ”Mergeam
să jurăm la biserică”. Ce
spune Poliția

Într-o înregistrare postată pe
grupul de Facebook ”Ești din
Iași dacă…”, se văd mai mulți
romi care au ceva de împărțit în
zona Piața Chirilă, din cartierul
Tătărași. Conform Bună Ziua
Iași, marți, 30 iunie, în jurul orei
12.30, zeci de persoane au iscat
un scandal în toată regula în
mijlocul străzii, la o oră de vârf.
Sesizați de locuitorii din
Tătărași, deranjați de zgomot și
de faptul că o bandă de mers de
pe bulevard era blocată, polițistii
au intervenit și au condus mai
multe persoane la Secția de
Poliție nr. 4. ”Nu s-au agresat. 4
persoane au fost amendate
pentru tulburarea liniștii și
ordinii publice” ”Au existat
discuții în contradictoriu, întradevăr, dar persoanele nu s-au
agresat. Au fost aplicate patru
sancțiuni la Legea 61/ 1991,
pentru tulburarea liniștii și
ordinii publice”, a explicat,
pentru Libertatea, Ioana-Laura
Bîlea, purtător de cuvânt al
Inspectoratului Județean de
Poliție Iași.

Actualitate

Vocea Romilor 13

”Profesorii de biologie
evitau să ne vorbească și
despre organele sexuale”.
Mai puțin de 5% dintre elevii
din România au beneficiat de
educație sexuală în școală
În două articole de pe platforma de
educație Școala 9 BRD, ei vorbesc despre
propriile experiențe în școală, despre lipsa
de conversație deschisă și informată de
care tinerii au atâta nevoie. Aici puteți citi
cele două episoade (1 și 2) ale poveștii
tinerilor care încearcă să portretizeze
artistic felul în care rușinea și prejudecățile
se pot dizolva prin dialogul în comunitate.
Eu am avut noroc de prieteni frumoși,
cu care să vorbesc deschis. Uite, am citit
asta. Crezi că e adevărat? Uite, eu am
simțit asta. Oare de ce? În familie n-am
discutat niciodată despre asta. Cred că maș simți inconfortabil să deschid astfel de
subiecte cu ei“, povestește o tânără actriță

cum a început să discute despre corpul său,
despre intimitate, despre relații și sex.

Două femei te vor ajuta să înţelegi mai multe despre
istoria romilor în România: scriitoarea care a tradus
Biblia în romani și doctoranda în muzică lăutărească
de la Stanford

Deși romii reprezintă cea mai mare
minoritate națională în România,
cunoaștem foarte puține despre istoria lor.
Nu mulți dintre noi știu că, încă din
secolul 13, romii au fost robii boierilor și

ai Bisericii în țările românești timp de
500 de ani. Sau că în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, zeci de mii de
romi au fost deportați în Transnistria,
unde jumătate dintre ei au murit de
foame, frig sau epidemiile rezultate din
condițiile proaste de trai în care au fost
cazați aceștia, fără acces la servicii
medicale.
Ioanida Costache și Luminița Cioabă
sunt două dintre vocile care încearcă să
aducă la lumină trecutul comunităților
rome.

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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Copiii romi din Româneşti,
Dâmboviţa, tânjesc după lecţii,
după învăţători şi după colegi: „Ne
e dor de şcoală!
Într-unul
din
satele
defavorizate ale Dâmboviței, o
asociație încearcă să faca viața
mai ușoară famililor de romi
care locuiesc aici. Voluntarii
împart pachete cu produse de
igienă, caută să-i ţină ocupaţi
şi cu activităţi educative pe cei
mici, pe lângă treburile
gospodăreşti, iar adulților care
nu știu să scrie, le dau
declarații
pe
propria
răspundere gata printate
Că sunt unii mai agitaţi,

asta e, aşa e peste tot, dar cei
mai mulţi respectă izolarea”.
Primarul a venit să vadă cum
se descurcă oamenii de la
Asociaţia CEDO cu împărţirea
pachetelor, la şcoala din satul
Româneşti. Au adus 70 de
pachete cu produse de
curăţenie şi de igienă şi cu
rechizite pentru copii. Lunar,
cei de la CEDO împart aici
tichete sociale, cu care
familiile sărace, cu mulţi
copii, iau alimente.

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, poliţia locală
doar ne înjură și ne oprește
apa și electricitatea!”

Fotograful Mugur Vărzariu a dus
mișcarea Black Lives Matter pe groapa de
gunoi din Eforie Sud, unde de șapte ani
trăiește o comunitate de romi, mutată acolo
după ce a fost evacuată de primărie. Romii
din containere i-au spus fotografuluiactivist că sunt mulțumiți că măcar ei nu
sunt împușcați, asemenea afro-americanilor
din SUA.
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.

30 de romi din Ploiești, suspecți de COVID-19,
păziți cu polițiști și militari. „Stau acolo de zici
că a evadat cineva. Se sperie copiii, urlă, țipă”

Aproximativ 30 de persoane din
Ploiești, de etnie romă, care trăiesc în
aceeași curte, într-un imobil ce
aparține primăriei, au fost izolate de
autorități, după ce un vecin de-al lor
a fost depistat pozitiv cu coronavirus.
17 dintre ei sunt copii. Oamenii sunt
păziți de polițiști, jandarmi și
militari, pentru a nu ieși din curte.
Cum credeți că va evolua situația
COVID în perioada imediat

următoare? – Fără îndoială, cifrele
vor fi în creștere accentuată pentru că
nu este întreruptă transmiterea
virusului. Chiar dacă, să spunem, se
decide ca zilnic, de la ora 9:00 la
10:00, toată lumea e obligată să poate
mască, ca pe modelul stingem o oră
lumina, tot nu se va schimba nimic.
Ca să putem spera ca siuația să nu se
agraveze sunt necesare măsuri clare
de oprire a transmiterii.

Anul VIII • nr. 2044
10 septembrie 2020

Actualitate

Vocea Romilor 15

Bâlciul anual de Sfânta
Marie Mică de la Costeşti
nu se va mai organiza.
Camparea în zonă – interzisă

Flash
Fraierul atît așteaptă

Naivitatea m-a scăpat din tot
soiul de încurcături. Poate și
refuzul meu de a crede că sînt o
persoană importantă. De fiecare
dată cînd mi s-au făcut temenele
sau cînd am primit onoruri
necuvenite, a venit și dușul
rece. Stai, că nu e ceva curat.
Asta mi s-a întîmplat mai
demult, căci, altfel, aș fi fost și
azi unul dintre fraierii care au
înghițiț cîrligul cu rîmă cu tot. .
Și „domnu’ Diamant sus, și
domnu’ Iaru-n jos“, de nu mă
mai puteam mișca în încăpere
de propriul ego. M-am apucat să
citesc. O porcărie. Sa dau nota
informativa despre tigani
galbeni de aur . Ei, pînă aici mia fost.

Bâlciul de Sfânta Marie
Mică de la Costeşti, care
avea loc anual pe 8
septembrie, cu participarea
a mii de persoane, nu se va
mai organiza în acest an în
contextul pandemiei, iar
camparea pe spaţiul verde
pe care se desfăşura
evenimentul a fost interzisă,
potrivit
primarului
localităţii,
Toma
Peştereanu.
„Noi am hotărât ca anul
acesta, în condiţiile acestei
pandemii, să nu se mai
permită camparea pe islazul
Stog, pentru că este mai
importantă
sănătatea
oamenilor decât bâlciul. În
anii trecuţi veneau romi din
toată ţara şi puneau corturile
pe islaz. Evenimentul se
organiza de mult, de zeci de
ani, însă nu este posibil să
mai fie organizat din cauza
pandemiei”, a explicat

primarul din Costeşti.
Totadată, în perioada 78 septembrie este interzis şi
comerţul ambulant în satul
Bistriţa şi la Mănăstirea
Bistriţa din Costeşti.
Potrivit reprezentanţilor
Inspectoratului de Jandarmi

Judeţean
Vâlcea,
în
localitatea Costeşti vor fi
prezenţi jandarmi de la
Gruparea Mobilă „Fraţii
Buzeşti” din Craiova,
pentru asigurarea măsurilor
de ordine şi linişte publică
la manifestarea religioasă.

”Scrum în vânt”, un roman de Cynthia Orszag
Una
dintre
marile
încercări la care este supus un
iubitor de literatură este să
accepte realitatea poveștii
scrise ca pe un memoriu al
sentimentelor și provocărilor
societății actuale. Poate că
uneori preferăm imaginea
redată prin lentile colorate, iar
fantezia este evadare, dar
cedăm conștient și în fața
umbrelor din cotidian. Cartea
„Scrum în vânt” a autoarei
Cynthia Orszag, recent
publicată la Editura Velvet
Story, în colecția The Ring,
este un roman de ficțiune
socială care ține să confirme
că adevărul fiecăruia dintre

noi poartă multiple măști.
Cynthia Orszag abordează
subiecte pe care nu le poți
trece cu vederea, întrucât ne
lovim de ele mult prea des în
mediile curente. Autoarea nu
a ales deloc întâmplător să
introducă în acțiunea cărții
stările tulburătoare născute
din
cauza
abandonului
familial, discriminării rasiale,
consumului de droguri.
Viziunea psihologică cu care
tratează aceste aspecte este nu
doar credibilă, ci susținută de
cunoștințe în domeniu.
Povestea respiră veridicitate
prin prisma imaginii unui
tânăr de etnie rromă, aflat sub

influența
substanțelor
halucinogene, care a și stat la
baza creării personajului
principal. Construită în
ficțiune, „Scrum în vânt” este
lectura care redă emoția,

conflictul, drama, neașteptatul ce impresionează și
convinge cititorul. Atipică,
revelatoare, caustică pe
alocuri, povestea te prinde în
nebunia ei.
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Taica Lazăr, întemeietorul
comerţului cu haine vechi
Întemeietorul comerţului
„second hand” din Bucuresti,
Taica Lazăr a devenit
aproape un mit, odată cu
trecerea anilor. Taica Lazăr a
avut discipoli nenumăraţi,
genul lui de comerţ devenind
o afacere înfloritoare în
Bucureştiul acelor ani, iar
„La Taica Lazăr” devenind
un fel de „marcă înregistrată”
peste timp.
Figură
populară
a
Bucurestilor de la sfârşit de
secol XIX, început de secol

XX, Taica Lazăr era un evreu
care făcea comerţ cu lucruri
vechi.
Regele negustorilor de
vechituri, Taica Lazăr, îşi
avea „sediul central” la
„Păduchele de aur”, după
cum botezaseră mahalagiii
răi de gură bazarul de pe
lângă Bărăţie, în Centrul
Vechi de astăzi.
La începutul secolului
trecut, afacerile îi mergeau
atât de bine, încât şi-a extins
hala de vechituri pe mai

Pe scurt
Primvicepreședintele de la Partida
Romilor a fost demis! Partida
Romilor anunță că-l sprijină pe
Cristian Matei!

Președintele Asociației Partida
Romilor ”Pro Europa”, Aurel Roșianu, a
comunicat că l-a suspendat din funcția de
primvicepreședinte al APRPE Turda pe
Zomant Pavel, acesta nemaiavând niciun
drept să reprezinte interesele asociației
romilor.
Silip Iulia are mandat pentru 6 luni
sau până când se vor organiza alegeri în
cadrul asociației Partida Romilor ”Pro
Europa” din Turda.
Pe de altă parte, oficialii Partidei
Romilor ”Pro Europa” au comunicat că
vor avea listă proprie pentru Consiliul
Local Turda, iar la funcția de primar îl
vor susține pe primarul liberal Cristian
Matei.

multe străduţe din centrul
Bucureştiului. Una dintre ele
a purtat mult timp numele

evreului considerat regele
comerţul cu lucruri vechi –
Strada Lazăr.”

Un candidat din Câmpia Turzii s-a ales
cu dosar penal și ordin de protecţie!
Flaviu Virgil Voinescu, candidat
pe lista Partidei Romilor pentru
Consiliul Local, și-a agresat iubita,
Alexandra D. (20 ani), de mai multe
ori, pe fondul geloziei. Tânăra susține
că a fost amenințată și cu moartea. Ea
s-a prezentat la Poliția din Câmpia
Turzii cu martori și poze prin care
demonstrează agresiunile, solicitând
un ordin de protecție împotriva
iubitului ei.
„În ultima perioadă a fost foarte
violent. Înainte să depună plângerea
la poliție, individul o bătea aproape
în fiecare seară și o amenința cu
moartea. Are poze de la cum a
învinețit-o. Are martori. E de
nerecunoscut când se înfurie. Ea zice
că singura cauză e gelozia”, susțin
surse din cadrul anchetei, conform
publicației citate.
Judecătoria Turda a emis un ordin
de protecție, pentru 6 luni, în urma
plângerii pe care a formulat-o tânăra
agresată.
„Admite cererea de emitere a
unui ordin de protecţie formulată de
Parchetul de pe lângă Judecătoria
Turda,
pentru
victima
în
contradictoriu cu pârâtul. Obligă pe
pârâtul Flaviu Virgil Voinescu la

păstrarea unei distanţe de minim 100
de metri faţă de victima, faţă de
reședința
acesteia.
Dispune
interzicerea oricărui contact, din
partea pârâtului , inclusiv telefonic,
prin corespondenţă sau orice alt mod,
cu victima. Dispune îndredinţarea
minorei, către mama acesteia,
reclamanta . Obligă pe pârâtul să
participle la ședințe de consiliere
psihologică. Aceste măsuri au
caracter provizoriu, pe o durata de 6
luni de la data pronunțării prezentei
hotărâri”, se arată în soluția pe scurt.
Copilul minor al celor doi a rămas
în grija mamei.
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Visul maghiar al unui rom
de succes - Cséplö Gyuri /
Cetăţeanul Gyuri (r. Pál
Schiffer , 1978) la One World
Romania, 2020

Protagonistul ales, cel care dă
şi numele filmului, este un tînăr
bărbat. Înzestrat cu inteligenţă
nativă, abilităţi de comunicare şi,
mai ales, virtute morală, acesta
devine exponentul unei dorinţe de
mai bine pentru cei din etnia sa.
El încearcă să iasă din
comunitatea sa izolată, pentru a
încerca să se integreze în capitală.
O migraţie internă care însă se
loveşte de aceeaşi problemă greu
surmontabilă: lipsa educaţiei.
Gyuri este oarecum norocos căci
a terminat trei clase primare şi a
reuşit să înveţe să scrie şi să
citească - abilităţi care se vor
dovedi cruciale, însă cei din jurul
său nici măcar atît nu au reuşit.
Situaţia nu scapă de ochii
Partidului. Un activist îi vizitează
şi constată că romii au fost
excluşi, pe motiv de lipsă de
educaţie, din Uniunea Tineretului
Comunist,
instrument
de
îndoctrinare, fără doar şi poate,
dar şi modalitate de recunoaştere
socială şi, pînă la urmă, de
integrare. Li se propune o
alfabetizare rapidă, însă nu ştim
care au fost rezultatele. Probabil
nule.
Pe de altă parte, comunitatea
le era ostilă romilor. Combătînd
celebrul dicton comunist: “de la
fiecare după puteri, fiecăruia după
nevoi”,
într-o
conversaţie
însufleţită la barul satului, Gyuri
şi comunitatea sa sunt acuzaţi
făţiş că se folosesc de munca
celorlalţi din sat, fără să depună
aportul de muncă corespunzător.
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Celebrarea culturii şi
istoriei rome la One
World Romania, 2020
Ediţia a treisprezecea a festivalului
One World Romania, care se va desfăşura
între 21 şi 30 august 2020, celebrează
progresul recent - încet, e drept - al
acceptării şi integrării minorităţilor în
mentalitatea românească. Iar ce mod e
mai potrivit de a saluta această evoluţie,
dar şi de a chestiona modalităţile de a arde
nişte etape şi a avansa mai repede spre
incluziune, decât printr-o incursiune în
cultura romă de ieri şi de azi, dincolo de
clişeele care stigmatizează, de prea multe
ori, comunitatea?
Primul eveniment al secţiunii
principale a festivalului, dedicată aşadar
culturii rome sub nenumăratele ei forme,
este concertul performativ de duminică
23 august 2020, de la ora 21.00. #FLUID
este un queer act bucureştean, colaborarea
dintre Paula Dunker (performer, actriţă,
coregraf, dramaturg), Alex Bălă
(muzician) şi alte creaturi strâmbe. De
data aceasta, li se vor alătura Kali
(Mihaela Drăgan) - actriţă, dramaturgă şi
cofondatoare a companiei de teatru
feminist rom Giuvlipen; Niko G (Nicoleta
Ghiţă) - membră a trupei Playhood, un

grup de artişti adolescenţi din cartierul
Ferentari, care combină educaţia cu artele
performative, şi a companiei de teatru
Giuvlipen; şi Ramya, regina drag-ului
românesc, prezenţă a scenei muzicii
independente în calitate de producătoare
de muzică şi mc şi actriţă pe scena
teatrului rom. Toţi folosesc sunetul,
muzica şi microfonul ca armă împotriva
neutralităţii civice.

Activist pentru drepturile romilor, despre
înmormântarea lui Emi Pian: Etalarea bogăţiei, un
fenomen care ţine de un statut social de excluși

Delia Grigore, activist pentru drepturile
romilor, a analizat, la Gândul Live, derularea
înmormântării lui Emi Pian din punct de
vedere etnologic. Pe de altă parte, Delia
Grigore și-a exprimat mâhnirea că această
tragedie a fost mediatizată excesiv, în

discrepanță cu realizările unor membri de
seamă ai comunității rome, ceea ce consideră
că este o formă subtilă, mascată, de
rasism.Vreau să îmi exprim mâhnirea față de
excesul, după părerea mea, de mediatizare,
de promovare, de o săptămână de când s-a
întâmplat o nenorocire, practic a murit, a fost
ucis un om tânăr, de mediatizare excesivă a
acestui eveniment trist. Mi se pare o formă
subtilă de rasism, dați-mi voie să spun, în
media, pentru că, iată, pe 8 august s-au
împlinit 7 ani de la moartea lui Nicolae
Gheorghe, un mare activist, unul din
fondatorii mișcării romilor și un mare
sociolog, doctor în sociologie, care a
terminat cu 10 pe linie facultatea, un om
foarte important pentru mișcarea romilor.
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Rescrierea Istoriei. De la dărâmarea
unor statui la robia țiganilor în Țările
Române
O dezbatere din ce în ce
mai prezentă în societate este
cea privitoare la tentativele
din ce în ce mai agresive de
rescrierea istoriei.Un boier
extrem de bogat. Bunicul său
avea în proprietate nici mai
mult nici mai puțin de 1.500
de familii de țigani, pe care
le-a lăsat nepotului său. Adică
lui Constantin Brâncoveanu.
Rămasă văduvă, mătușa
lui Grigore Ghica Vodă,
Profira Cantacuzi avea să
aibă la suflet un băiat din
flori, făcut de soțul ei cu o
roabă țigancă, pe nume Dincă
În iulie 1851 plecată cu el la
Paris, iar acesta a învăța

limba franceză, a mers la
teatru și s-a împrietenit cu
tineri intelectuali. A mai făcut
o greșeală și s-a îndrăgostit de
Clementina,
o
tânără
franțuzoaică
frumoasă
devenită camerista, pe care
adus-o în Moldova.
Reveniți la Iași alături de
boieroaică, Clementina avea
să afle că Dincă este un țigan
rob. Am vrut imediat să se
despartă și se întoarcă în
Franța, iar Dincă disperat a
încercat să-și înduplece
stăpână să-i dea libertate, dar
aceasta a refuzat. A refuzat
chiar și cererea lui Vodă,
spunându-i secretul vieții ei:

De ce suntem plictisiți

De ce suntem oare aşa de trişti? Poate
fiindcă uneori nu ne mai place să trăim
simplu, vrem să ne adaptăm timpurilor
moderne şi fiindcă nu reuşim să ajungem
să trăim la un standard mai înalt de viaţă,
ne întristăm, ne întristăm când facem
comparaţii între modul nostru de viaţă şi
stilul de viaţă al celor mai bogaţi, ne
întristăm poate, că între vise şi realitate e
un decalaj prea mare, ne întristăm fiindcă
nu suntem mulţumiţi cu starea în care ne
aflăm, ne dorim din ce în ce mai mult,
Ne întristăm, fiindcă nu mai ştim cum
să ne petrecem timpul frumos, nu ne mai
bucură nimic, nu ne mai bucură
frumuseţea şi parfumul unei flori
albastrul infinit al cerului, zâmbetul
inocent al unui copil, vizionarea unui film
interesant, o evadare în sânul naturii aşa
de minunate şi de încântătoare.

Dincă era băiatul din flori al
soțului răposat, iar cu cât
creștea, cu atât semăna mai
mult cu acesta. Dacă îi dădea
drumul, ar fi murit de dor…
Urmare a fost tragică!
Dincă a luat un pistol, și-a

împușcat iubita în cap apoi sa sinucis. Era chiar ziua în
care boierii din Divanul Țării
se întâlneau cu Grigore Ghica
Vodă pentru a stabili dacă iau
vreo hotărâre în privința
robilor țigani.

Romii: supravieţuire culturală, cultura supravieţuirii

Romii şi cultura lor au supravieţuit
vreme de mai bine de un mileniu. Dar
povestea acestei supravieţuiri nu e
unitară, precum a altor popoare
europene. Grupurile calificate în
ansamblu drept ‘ţigani’ sunt adesea
extrem de diferite şi ţin să-şi
sublinieze diferenţele. Mulţi romi se
definesc prin vechile meserii ale
strămoşilor, unele dispărute, altele
reinventate în anii tranziţiei.
Episodul al treilea al serialului

“Romii” îşi propune să schiţeze câteva
răspunsuri la întrebările: ce-i desparte,
ce-i uneşte şi cum arată relaţiile dintre
romi şi ne-romi, în cultura
tradiţională?
Clejani, sat prăfuit din Câmpia
Română, a găzduit de secole o
academie informală de lăutarie.
Unul dintre membrii faimosului
Taraf din Clejani, Dumitru Baicu, zis
Cacurică, îşi aminteşte de anii
copilăriei şi ai educaţiei lui muzicale.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

Tradiţii şi superstiţii. Practici
băbeşti. Datul în bobi: cum să
vă ghiciţi singuri viitorul
Bobii, se aleg 41 de fire de păpuşoi, la
nevoie şi altă sămânţă, cum e fasolea, etc., şi
se învârt grămăgioară cu mâna dreaptă în
dreapta, cum merge soarele, descântând: „41
de bobi, bine ştiţi, bine gâciţi, dacă va fi să fie
bine şi după gând, să pice pe 9, colac în prag
şi bucurie într-amândouă mâinile, dar dacă
nu, să pice unul şi doi şi să nu se aleagă
nimică din voi!”
Apoi face cruce cu mâna pe grăunţe şi le
desparte în trei grămăgioare. O grămăgioară
vine de-a stânga, acolo se cheamă „în mână
străină”, alta în mijloc, se numeşte „în casă”,
şi a treia în dreapta, aceasta se numeşte „în
mâna sa”, a celui ce caută.
Din aceste grămăgioare, se numără –
începând de la cea din mijloc – câte patru
bobi şi tot se dau deoparte, iar cei ce rămân,
fie 1, 2, 3 sau 4, se pun în linie sus, făcânduse tot astfeli şi cu celălalte două grămăgioare.
Iară bobii rămaşi se amestecă şi iarăşi se face
un rând de bobi gâcitori.
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Django Reinhardt, unul
din cei mai inovativi
artişti din întreaga
istorie a muzicii de jazz
Jean Reinhardt, zis Django s-a
născut la 23 ianuarie 1910, la
Liberchies, Belgia şi a încetat din viaţă
la 16 mai 1953 la Fontainebleau. El a
fost un chitarist francez de jazz,
compozitor și șef de formație de
origine romă.
Django Reinhardt este considerat
unul din cei mai mari chitariști de jazz
ai tuturor timpurilor și este primul
muzician de talie mondială provenit
de pe continentul european. Cvintetul
înființat de Django Reinhardt
împreună cu violonistul Stéphane
Grappelli, Quintette du Hot Club de
France, este considerat unul din cele
mai inovative din întreaga istorie a
muzicii de jazz.
Autor al unor teme nemuritoare,
precum „Minor Swing”, „Daphne”,
„Belleville”, „Djangology”, „Swing
’42” și „Nuages”, devenite piese
standard în muzica de jazz.
Jean „Django” Reinhardt s-a
născut în data de 23 ianuarie 1910 în
satul Liberchies, Pont-à-Celles,
Belgia, în familia unor țigani nomazi.
Tatăl său, Jean Eugene Weiss, care își

schimbase numele în Jean-Baptiste
Reinhardt pentru a evita serviciul
militar, era muzician. Mama sa,
Laurence Reinhardt, zisă „Négros”,
era dansatoare. Nu se cunoaște
originea apelativului „Django”, care
în limba Romani înseamnă „mă
trezesc”. Acești țigani nomazi Sinti,
cărora francezii le spun „Manouches”,
(din sanscrită Manushya, Manu =
bărbat), trăiau în caravane cu care
parcurgeau Europa în lung și în lat,
închiși în micile lor comunități,
complet refractari la civilizație,
majoritatea analfabeți și cu concepții
de viață medievale.

UNICEF salută adoptarea prevederilor privind pachetul minim de servicii
pentru copii şi familiile acestora
UNICEF salută adoptarea
de către Parlament a
amendamentului la Legea
asistenţei sociale nr. 292/2011
care are ca scop înfiinţarea
unui pachet minim de servicii
pentru copii şi familiile
acestora în fiecare comunitate
rurală şi urbană din România.
„Pachetul minim de
servicii este un model integrat
de servicii de bază în
domeniul sănătăţii, educaţiei,
protecţiei sociale şi a
copilului, furnizate la nivelul
comunităţii, cu un accent
special asupra celor mai

vulnerabili copii şi a familiilor
acestora. Pachetul a fost
conceput pentru a preveni şi
soluţiona într-un stadiu
incipient, probleme precum:
violenţa, sărăcia, sarcina
timpurie, bolile prevenibile,
lipsa accesului la prestaţii
băneşti, instituţionalizarea şi
abandonul
şcolar
etc”,
menţionează UNICEF într-un
comunicat de presă transmis
marţi.
Pachetul minim de servicii
presupune prezenţa în fiecare
comunitate a cel puţin unui
asistent social, a unei asistente

medicale comunitare şi a unui
consilier
şcolar.
În
comunităţile cele mai sărace,
inclusiv cele cu populaţie
roma, pachetul de minim de
servicii poate include, de
asemenea, mediatorul şcolar şi
mediatorul sanitar. Lucrând în
strânsă colaborare, aceşti

profesionişti ajută copiii
vulnerabili şi familiile lor,
evaluându-le nevoile şi
oferindu-le
sprijin
individualizat. De asemenea,
echipa comunitară lucrează cu
alţi actori de la nivel local,
cum ar fi primăria, ONG-uri şi
alţi parteneri comunitari.
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H O R O S C O P Þ I G Ã N E S C Cum să aplicaţi la Programul
Potcoava – Capricorn
Aceștia vor străluci la locul de muncă. Vor
munci din greu, vor face tot ceea ce trebuie să
facă, își vor duce sarcinile până la capăt și nu
vor ieși din cuvântul șefului și, tocmai datorită
acestor lucruri, o promovare nu este imposibilă.
Cupa – Vărsătorul
Multe prietenii se vor destrăma, iar cei
născuți sub semnul cupei vor avea parte de
multe surprize neplăcute din partea persoanelor
pe care le considerau prietene.
Capelă – Pești
Nativii vor avea un succes de nedescris în
ceea ce privește capitolul financiar. Vor reuși să
facă foarte mulți bani, vor reuși și să
economisească, iar veniturile ce vor intra în
buzunarele lor vor fi unele considerabile.
Pumnalul – Berbec
Nativii născuți sub semnul Pumnalului vor
avea un an foarte solicitant, din toate punctele
de vedere.
Va fi un an solicitant și vor trebui să facă
față tuturor evenimentelor, fără doar și poate.
Coroana – Taur
Nativii Coroană vor avea parte de un
succes imens în afaceri.
Chiar dacă sunt la început de drum și abia
vor deschide o afacere, fie că vor trece printr-o
perioadă mai dificilă, fie că sunt de ceva timp
pe lista antreprenorilor, aceștia vor da lovitura
în anul 2020.
Sfeșnic – Gemeni
Vor fi mult mai atenți la ceea ce vor face,
vor zice, dar și la persoanele cărora se
destăinuie sau cu care vor lega prietenii. Anul
2019 le-a arătat consecințele pe care le au
prieteniile false și vor fi mult mai atenți.
Roata – Rac
După ce anul 2019 a fost unul plin de
dezamăgiri, plin de relații eșuate, dar și de
relații toxice, a venit rândul anului în care
iubirea va ajunge și la ei.
Stelele – Leu
În planul amoros, unde se va desfășura
întreaga acțiune, lucrurile vor scăpa de sub
control și vor trebui să învețe că fiecare lucru
are consecințele sale. Se vor enerva repede, vor
spune vrute și nevrute, iar multe relații vor fi
puse în pericol.
Clopotul – Fecioară
Firi liniștite, care nu vor să facă ceea ce nu
este corect, vor fi nevoite să închidă ochii la
foarte multe lucruri. Indiferent de locul în care
se vor întâmpla lucrurile respective, indiferent
de persoanele care vor comite respectivele
nereguli, cei născuți sub semnul Clopotului vor
trebui să se comporte ca și când nu au văzut
nimic.
Moneda – Balanță
Au muncit foarte mult pentru ca relația pe
care o au în prezent să fie una frumoasă, trăită
de doi oameni puternici și care să aibă sorți de
izbândă. Însă, din păcate, lucrurile nu stau așa
cum ne-am dorit și este posibil ca unele relații
să se termine.
Cuțit – Scorpion
Ei bine, pentru nativii născuți sub semnul
Cuțitului, anul 2020 va fi unul ce le va aduce
doar beneficii.
Poate vor schimba locul de muncă, poate se
vor muta, poate vor începe o afacere. Sigur vor
fi mai maturi în gândire.
Toporul – Săgetător
Sensibilitatea exagerată va fi principalul lor
inamic în anul 2020.
Mai mult ca niciodată, orice comentariu,
vorbă și faptă vor face ca cei născuți sub semnul
Toporului să se simtă acuzați și slabi în fața
celorlați.
Nu vor mai fi persoanele sigure pe ele
însele care erau acum ceva vreme, ci vor fi
neliniștite și cu foarte multe dubii legate de felul
lor de a fi…

de Burse Roma Education
Fund. Ghidul complet

Scopul principal al Programului de
burse Roma Education Fund (REF SP)
este de a contribui la dezvoltarea unei
mase critice de romi, absolvenți de
învățământ superior, încrezători și mândri
de identitatea lor romă, specialiști în
domeniul academic și social, dotați cu
abilități și competențe care le permită să
devină profesioniști în domeniile studiate,
precum și să rămână conectați la
comunitatea romă și să acorde sprijin în
continuare în dezvoltarea și includerea
acesteia în societate.
Pentru a atinge acest obiectiv,
Programul de burse Roma Education Fund
(REF SP) oferă sprijin studenților romi
pentru a facilita accesul la învățământul
superior în țările de reședință sau în

străinătate, le sprijină eforturile academice
în timpul studiilor pentru a putea absolvi
cu succes. Bursele sunt oferite pentru un
an universitar, iar studenții își pot reînnoi
aplicația și pot intra în competiția de burse,
lansată în fiecare an.
Programul de burse Roma Education
Fund (REF SP) oferă burse pe bază de
merit academic, pentru studenţii romi care
urmează studii de licenţă, master sau
doctorat în cadrul universităţilor acreditate
de stat.
Pentru sprijinirea aplicanţilor interesaţi
să completeze şi să depună cu succes
Formularul de Aplicare Online (FAO),
Programul de bursă REF oferă informaţii
în Ghidul de Aplicare, specifice fiecărei
scheme de bursă.

Campania Națională Sănătate în Comunitățile de Romi „Educatie,
Prevent�ie şi pregătirea comunita�t�ilor de romi” din Regiunea Moldova

În perioada 24-31 august 2020,
deputatatul minorităţii rome în
Parlamentul României, Daniel Vasile s-a
deplasat în Regiunea NE-Moldova, unde
a lansat oficial startul campanie naționale
„Educatie, Prevenție si pregatirea
comunităti̦ lor de romi”, campanie ce se
va desfășura în peste 120 de comunități

cu pondere ridicată de romi, unde vom
avea sesiuni de informare și de prevenție
a infectării cu virusul SARSCOV 2,
împreună cu reprezentați ai DSP în baza
parteneriatelor locale și județene.În
fiecare dintre cele 6 județe vizitate,
echipa Partidei Romilor „Pro-Europa”a
centralizat și identificat cam aceleași
probleme ce persistă de aproximativ 30
de ani, lipsa apei curente (asta în ciuda
recomandărilor autorităților de a ne
menține o igienă minimală prin spălarea
cât mai des a mâinilor), lipsa rețelei de
canalizare, lipsa interesului autorităților
față de romii greu încercați in plină
perioadă de pandemie.
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Sã halim bine
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Sărăcia, cel mai mare
risc cu care se
confruntă România

Ceafă țigănească și cartofi cu
verdețuri
INGREDIENTE
1.5 kg carne porc [ cu putina grasime ]
6 catei usturoi
1 lingurita boia rosie de ardei
1 lingurita maghiran uscat maruntit
1 pahar lapte
sare
piper negru macinat
ceapa, patrunjel verde -pentru decor
Carnea am feliat-o si am batut-o usor
cu batatorul de snitele.
Usturoiul se curata si se taie felii [ nu
l-am pisat pentru ca am dorit un gust
moderat de usturoi ]
Puneti carnea intr-un bol.
Am presarat deasupra carnii sare,
piper, boia si maghiranul maruntit.
Adaugati usturoiul tocat si turnati
laptele deasupra, atat cat sa acopere usor
feliile de carne.
Acoperiti bolul cu o folie si dati-l la
rece peste noapte.
A doua zi, se scurge surplusul de lichid
de pe carne.
Prajiti carnea pe gratarul incins uns cu
o feliuta de slanina afumata.
Nu este nevoie sa ungeti bucatile de
carne cu ulei, carnea de porc va elibera
suficienta grasime pentru preparare.

Comisia Europeană (CE) a adresat,
în recomandările specifice de ţară, un
avertisment României privind riscul
foarte ridicat de sărăcie sau de
excluziune socială.
“Familiile cu copii, persoanele cu
dizabilităţi, romii şi populaţia rurală
sunt în mod special afectaţi.
Inegalităţile ridicate privind veniturile
persistă, pe fondul impactului scăzut al
facilitaţilor fiscale”, se arată în
recomandările specifice de ţară
publicate de Executivul comunitar,
recomandări care ar urma să fie
adoptate de Consiliul Uniunii
Europene.

Indicatorul social de referinţă,
folosit pentru calcularea celor mai
importante beneficii sociale, nu a fost
actualizat din 2008. Legea venitului
minim de incluziune, care ar fi trebuit
să intre în vigoare în 2018, a fost
amânată cu mai mult de un an. Legea
ar fi îmbunătăţit acoperirea şi
adecvarea asistenţei sociale, consideră
forul comunitar.
Conform datelor Eurostat, peste o
treime din populaţie era supusă
riscului de sărăcie şi excluziune
socială în trei state membre din
Uniunea Europeană: Bulgaria (40,4%),
România (38,8%) şi Grecia (35,6%).

Muzeul Naţional al Ţăranului Român: Expoziţie multimedia – TOKMEALA. ÎŢI DAU NORĂ, ÎŢI DAU AVERE
Muzeul Naţional al
Ţăranului Român vă aşteaptă
joi, 24 septembrie 2020, de
la ora 18.30, la Sala „Irina
Nicolau”, la vernisajul
expoziţiei
multimedia
Tokmeala. Îţi dau noră, îţi
dau avere, despre politicile
de încuscrire ale romilor
cortorari. După vernisaj, ne
vom bucura de muzica lui
Napoleon Constantin, un
rom din satul Graţia,
Teleorman, care cântă vocal
în acompaniamentul unei
tobe pe care o loveşte cu
pietre, linguri sau călcâiul

piciorului. Repertoriul său
cuprinde
cântece
de
ascultare şi melodii de joc
precum Turceasca.
Pentru cei mai liberali
dintre noi, genurile sunt
constructe, iar dragostea, dat
– câtă vreme pentru cortorari
genurile sunt date, iar
dragostea,
construct:
ataşamentele se construiesc
în timp, iar familiile
aranjează uniunile pe criterii
de neam. Fiind alianţe
publice, când cortorarii zic
că fac politică vorbesc nu
despre viaţa comunităţii, ci

despre tocmeli, aranjamentele maritale pentru
copiii lor – pe care le fac, le
desfac şi le negociază la
nesfârşit. Nici măcar nunta
nu marchează punctul final
al acestor alianţe politice,

cum nici apariţia în tânăra
familie a unei fetiţe, ci abia
naşterea unui băiat. Fiindcă
băiatul rămâne pe curte şi
moşteneşte tahtaiul, un pocal
de argint care nu poate fi
cumpărat cu toţi banii.
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Dicþionar româno-rrom
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

Social

Nu confundaţi jurnaliştii
profesionişti cu tiriplicii
rataţi, fără școală care se
poreclesc ziarişti!

Gata să asiste, fremătând de plăcere, la
o execuție publică. Gata să ațâțe focul
rugului. Gata să înceapă linșajul.mediatic
Gata să te scuipe când ești pe cruce.pe tine
Ca ziarist rom Gata să te sfâșie, să muște
din tine cu cei câțiva dinți rămași teferi în
gură
De unde le venea gurilor știrbe această
incredibilă forță de avarie? Cum de
transformau ele în două clipe un om într-o
hidoasă epavă umană?
Nu confundaţi jurnaliştii profesionişti
cu tiriplicii rataţi, fără şcoală care se
poreclesc ziarişti!
Că fie pe „feisbuci“, fie prin viu grai, în
diverse acţiuni, nişte- unii, care se
recomandă drept „ziarişti“ s-ar comporta
ca ultimii vagabonzi! așa că pseudoziarist Francisc Sozocos
este un
personaj infect incult spagar care pentru

Viata noastră ce-aţi făcut cu ea?
Triumful sarlatanilor in toate
sferele vietii publice din Romania a
distrus increderea si respectul pentru
omul creat de Dumnezeu ca fiinta
superioara.
Romania a devenit atat de precara
incat chiar si mortilor daca le-ai oferii o
viata noua, cu totii ar refuza.
totul a devenit minciuna si daca
domneste minciuna, totul e permis,
sarlatanul politic dispune de viata si
moartea celor multi si slabi ce profita
de buna credinta a alegatorului care la
randul sau ne-a dovedit ca si el poate fi
inselator, impostor si escroc
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”Viata noastră ce-ați făcut cu ea?
Spuneți, unde e?” Oare a mai rămas
ceva de iubit in viata de aici?
A
romilor și Romanilor In starea in care
dreptate nu mai este, oamenii se
comporta ca animalele.Daca marea
sarlatenie romaneasca emana acum un
„parfum” sufocant te intrebi serios
daca oamenii astia se straduiesc sa fie
idioti sau au un „talent” inascut Saracia
la romii a fost si este creata de
Romanii
care nu mai au timpul
necesar pentru a comunica cu noii șia
pierdut demnitatea se va reusi odata
separarea bestiilor de oameni.

5 miloane la negru injura pe orcine
inclusiv pe Diamant despre capacitatile
intelectuale al lui Francisc nu mai are rost
sa vorbim ca sal citam mai corect este o
curva penala are un renume foarte prost
și comportament al unui betiv ordinar nu
vreau sai fac ratatului betiv publicitate
acesui Ne este greu sa scriu despre o
capra testoasa
Și veți vedea de ce am ajuns la această
concluzie zdrobitoare. Asta înainte să
urlați că “cine plm e Spanac ăsta, ‘tu-l în
gură de cretin?“se baga în sema cu
Diamant
Asta ca să nu moară de foame scriind
texte pe care nu i le citește nimeni, căzut în
dizgrație, după ce, foști colegi, lau parasit
pe ratat și îl scuipa urlând la el că e un
idiot, că regulează copiii cum scrie Vocea
Valcii cine sta lănga acest Francis.
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Caleidoscop

Flash

Îşi face
mendrele ca
ultima otreapă,
ca ultimul
aurolac

Așadar,ca Francisc un pseudoziarist, se simte cu musca pe căciulă,
Îmi pare rău că e atât de prostovan
să-și dea seama că nu mă iau de el în
mod direct. Poate nici nu-i vorba de
el în text.
În plus, iete colo jos. site-ul e un
pamflet. Adică fac mișto mă! Tu scrii
excepțional, mă mir cum dracului
neobrăzarea ăstora de nu ți-au dat
până acum premiul Pulitzer!
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Bărbat trimis în judecată
pentru viol. Victime sunt
cinci minori de etnie romă
cu vârste mai mici de 14 an

Un bărbat din Aiud a fost trimis în
judecată pentru mai multe infracţiuni de
act sexual cu un minor şi viol, fapte care
ar fi avut loc în urmă cu câteva luni.
Czanka Gheorghe a fost arestat
preventiv în 17 septembrie 2020 şi în mai
puţin de o lună de zile, în 8 octombrie, a
fost trimis în judecată.
Bărbatul este
acuzat că ar fi întreţinut relaţii sexuale
orale cu minori de etnie romă. Potrivit
unor surse juridice, faptele s-ar fi
petrecut în luna aprilie. Bărbatul ar fi

chemat mai mulţi minori în locuinţa sa.
Copii în cauză au vârste mai mici de 14
ani. După ce ajungeau în locuinţa
bărbatului, acesta i-ar fi obligat să
întreţină relaţii sexuale cu el. Sursele mai
susţin că bărbatul nu ar fi exercitat fapte
de
violenţă
asupra
minorilor.
Infracţiunile au ajuns în atenţia
anchetatorilor după ce mama unuia
dintre minori ar fi aflat ce s-a întâmplat
în locuinţa bărbatului şi a sesizat
autorităţile.

O limuzină GAZ-14 Chaika, utilizată
în trecut de baronul romilor de la
Soroca, este de vânzare
O
limuzină
GAZ-14
Chaika, fiind în proprietate şi
utilizată pe vremuri de însuşi
baronul romilor de la Soroca
Arturi Cerari, este de vânzare!

Automobilul este încă pe
roţi, are un tren de rulare
funcţional şi a păstrat şi
perechea de plăcuţe cu numere
de înmatriculare mai speciale.
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Actualitate

O activistă pentru drepturile romilor cere compensații pentru robie
Cu ani înainte ca nave rapide să poarte
oameni înrobiți din Africa pe țărmurile Americii
de Nord și Sud, populația romă de pe teritoriile
care constituie azi România modernă fusese deja
forțată să intre într-un sistem de sclavie [„chattel
enslavement” în original; e sclavia tradițională,
în care sclavul e deposedat prin lege de calitatea
de om, devenind proprietate personală – n.trad.].
Strămoșii mei s-au numărat printre ei, scrie Margareta Matache, activistă și
cercetătoare în domeniul justiției, directoare a Programului pentru Romi al FXB
Center for Health and Human Rights și instructor la Harvard.

Portrete de romi peste timp Blestemul ariciului (2004) şi
Josefin & Florin (2019) la
Astra Film Festival, 2020

Cele două documentare aduc în
prim plan viaţa romilor plecînd de la
numitorul comun al sărăciei extreme.
Ele vorbesc însă despre situaţii
diferite, despre atitudini diametral
opuse în faţa acesteia.
Blestemul ariciului prezintă viaţa
romilor din Băieşi, judeţul Sibiu, în
plin post-comunism, dinainte de
oportunităţile apărute.

Va ajunge președintele SUA să
gireze pentru Vela și Predoiu?

Vă mai amintiți ce tensiune exista
între cele două țări din cauza faptului că
și atunci când premierul României a vrut
să mimeze că își ia mâna de pe marii
corupți, de teamă că americanii îl vor
mazili, nu a fost în stare să facă nimic
pentru că toată camarila sa era băgată
până în gât în afaceri oneroase și i-au
sabotat chiar și cele mai mici gesturi în
direcția corectă?
Ei bine, deși pare aproape
neverosimil, nu este exclus ca în curând
să înceapă o nouă perioadă tensionată în
relațiile dintre cele două țări.

Romii din Târgu Mureș, subiect de reportaj la DW

Discriminarea și violența - sunt două
lucruri familiare și romilor din România.
Mulți membri ai acestei minorități etnice
trăiesc în așezări insalubre, cel mai

adesea în familii extinse. Lipsa apei
curente și a canalizării se adaugă altor
condiții ce înlesnesc răspândirea bolilor
infecțioase, inclusiv a COVID-19. Există
români care acum dau vina pe romi
pentru răspândirea noului coronavirus. O
echipă Deutsche Welle a filmat în
comunitatea romilor din Târgu Mureș.
Urmăriți un reportaj marca „Focus
Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche
Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la
ora 23:30 și în reluare sâmbăta.

Vrăjeli...
adevărate!
Miercuri, Primăria Râmnicului a scos la
licitație serviciile de informare şi
publicitate în cadrul mega-proiectului
„Alinierea parcului ETA la cerinţele
dezvoltării durabile”, cu dată limită de
depunere oferte în 26.10.2020. Valoarea
estimată a serviciilor este de 924 milioane
de lei vechi. Contractul intră în vigoare
după semnarea contractului de către ultima
dintre părţi şi se desfăşoară pe perioada de
implementare a proiectului până la data de
31 august 2021, cu posibilitatea de
prelungire, conform contractului de
finanţare nr. 5419 din data de 13 mai 2020.
Proiectul „Alinierea parcului ETA la
cerinţele dezvoltării durabile” are o valoare
totală de 16 milioane de euro.
t
Fiul constructorului Ion Cazan pus pe
locul 2 pe lista de candidati a PNL Valcea.
Laurentiu Cazan este yesmenul perfect,
plin de bani de la taticu, dispus oricand sa
sponsorizeze pe ici pe-colo prin buzunarele
oilor hamesite, atunci cand partidul o cere!
Si la PNL si la PSD, cu mici exceptii, avem
numai catastrofe pe liste! Nu spuneam ca ar
fi catastrofa Cazanel Buican (adică Buican
o cheama pe sotie, ca sa se mărească
familia cu inca un deputat!). El e baiat
cumintel, de bun simt, avocat nu tocmai
recunoscut, politician care zboara la joasa
inaltime, iar palaria de deputat ii va fi foarte
mare.
t
Constantin Rădulescu, președintele C.J.
Vâlcea, s-a lăudat azi la Antena3 Vâlcea cu
ceea ce emfatic a numit ” Căminul de 5
stele de la Măciuca”, ce urmează să fie
redat în folosință în curând.
Maestru în arta persuasiunii, domnul
Rădulescu eludează un „flecușteț”: centrul
în care sunt îngrijite persoanele cu cele mai
grave afecțiuni neuropsihice din sistemul
vâlcean de protecție socială nu are apă
curentă.
Așadar, la ăstea ”5 stele” ale lui
Rădulescu se va relua obiceiul de peste 40
de ani al căratului apei cu cisterna și al
spălatului ”beneficiarilor” la lighean.
Căci așa a gestionat domnia-sa situația.
Se pricepe, nu?

NU PUTEM
CONTA PE EI ÞIGANII
SÃPTÃMÂNII

Gheorghe
Gîngu

Laurențiu
Cazan

Eusebiu
Vețeleanu

Ștefan
Prală

Mădălina
Cotar

