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Cine a fost Gabi
Luncă, „ţiganca de
mătase” şi „marea
doamnă a muzicii
lăutăreşti“

Copiii romi
și accesul
lor la
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Titulatura
de nevastă
nu mai
contează

Cei ramasi pe un peron pustiu al unei casnicii ratate se
indeletnicesc, adesea, cu depistarea vinovatilor. Ani de zile,

atata timp cat partenerul care a rupt cosmelia e inca singur si umbla
teleleu discret, starea e calma ca o balta cu matasea-broastei. Dar
cand partenerul separat sau divortat isi regaseste fericirea, incepe
sedinta extraordinara a tribunalului moral. aha!… deci asta era!…
stiam eu!

Daca esti a doua nevasta a cuiva, vei fi intotdeauna vinovata ca
prima a ramas fara sot, chiar daca ei divortasera cu zece ani

inainte ca el sa te cunoasca pe tine. Daca esti al doilea sot al unei
femei divortate, cel dintai nu-ti va ierta nemernicia ca te culci legal
cu fosta lui, desi voi v-ati cunoscut la cativa ani dupa divortul lor.

Vine o varsta cand nu mai poti fi primul in viata cuiva. Vei fi al
doilea, al treilea. Nu toata lumea e de principiul ca viata se

carpeste, Vocile nevestelor care se considera tradate au turatie
maxima si decibeli pe masura. Scormonesc permanent, prin
abilitati ieftine, de mahala, in noua viata a fostului lor sot care era,
oricum, alterat.

De ce avem tendinta sa ne tinem cu dintii de casnicii care
trosnesc din incheieturi? De ce traim in trecut si invocam

vesnic problema copiilor, spre a ne masca mai usor neputinta si
orgoliile prostesti?Niciun copil de pe fata pamantului nu va fi
mai fericit intr-o casnicie trista si rece, cu doi parinti ostili unul
cu celalalt.A tine cu dintii de un mariaj ciuruit e un semn de
egoism fata de copiii pe care pretinzi ca-i protejezi Daca il inveti
de mic arta compromisului, a rabdatului si a trasului de o casnicie
cu orice chip. Mai bine sa indure o viata de mizerie, decat sa
traiasca liber si fericit.

Alexandru Diamant

EDITORIAL

De ce am
plecat din
țara mea

Tot mai mulţi romi
merg la şcoală în
România, dar au
acces limitat la
joburi
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Aproape 50 de copii de
etnie romă și familiile lor
vor fi integrați social

Direcția Generală de Asistență Socială
și Protecția Copilului  Arad
implementează de la începutul acestui an
și până la sfârșitul anului 2022, în
parteneriat cu centrele din Ialomița,
Buzău, Mureș și Centrul de Resurse și
Informare pentru Profesiuni Sociale
București  proiectul „Voluntariat –
Inițiative – Profesionalism pentru calitate
în serviciile de zi destinate copiilor din
comunitățile vulnerabile”.

Proiectul este derulat prin Programul
„Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor”, și anume
“Creșterea incluziunii și abilitarea
romilor”. Bugetul total al proiectului este
de 4.565.893 lei.  Obiectivul general este
creșterea șanselor de incluziune socială și
o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor
de etnie romă și a familiilor acestora.

Pe scurt

Jandarmeria anunţat luni că Raul
Rus a fost amendat cu suma de 5.000 de
lei pentru organizarea şi desfăşurarea
de adunări publice nedeclarate,
neînregistrate sau interzise. În total, la
protestele din Alba Iulia şi Cugir
desfăşurate duminică seara au fost
aplicate 36 de amenzi în valoare totală
de 32.000 de lei.   Textul iniţial: “La
protest, băieţii. Haideţi la protest. (...).
Vă aştept la protest” a fost îndemnul
transmis pe Facebook, într-o transmisie
live, de Raul Rus, eliberat condiţionat
din închisoare în urmă cu un an. Acesta
le solicita să iasă în stradă celor care nu
mai vor să stea “ca ghioceii”.   Ulterior

mesajului acestuia, s-au adunat pentru a
protesta, în apropierea pasajului Cetate,
în jur de 15-20 de persoane. Un echipaj
de Poliţie a sosit în zonă, însă fără a
interveni.   Până la finalul protestului,
care s-a desfăşurat, potrivit
reprezentanţilor Jandarmeriei până la
ora 2,00 numărul acestora a crescut
până la aproximativ 70. Ei au plecat
într-un marş prin oraş, unii pe jos, iar
alţii cu maşinile, claxonând.   Potrivit
comentariilor făcute pe reţelele de
socializare, au fost atât persoane care s-
au arătat de acord cu demersul lor, dar
şi mulţi care au fost nemulţumiţi de
zgomotul făcut de claxoane. În clipurile

video postate pe reţelele de socializare,
protestatarii au afirmat că vor ieşi în
stradă şi marţi seara. Poliţia şi
jandarmeria au anunţat că nu au aplicat
nicio amendă pentru protestul de la
Alba Iulia.

Situatia demografica a Romaniei
este cea mai ingrijoratoare din toata
Uniunea Europeana. Statisticile arata
ca anul trecut, s-au nascut cu 40.000
de copii mai putin decat in 2019, lucru
care, spun specialistii, nu are legatura
cu pandemia de coronavirus. Asta in
conditiile in care aceleasi cifre
statistice ne spun ca au murit cu
25.000 de oameni mai multi decat in
2019. Prin urmare, fenomenul de
imbatranire demografica se adanceste
de la un an la altul.

Cu toate acestea, in mod
paradoxal, exista o localitate in
Romania care se poate lauda cu titlul
de “cea mai tanara comunitate”. Este
vorba despre comuna Slobozia
Bradului din Vrancea, unde traiesc
aproape 9.000 de suflete, in marea lor
majoritate membri ai etniei rome. Aici
s-au nascut in 2020 nu mai putin de
305 copii, cei mai multi din ultimii
ani. Pentru comparatie, in municipiul
resedinta de judet Focsani, cu o
populatie de zece ori mai numeroasa
decat Slobozia Bradului, s-au nascut

tot in 2020 doar 263 de copii.
Revenind la Slobozia Bradului, pe

acest fond pozitiv al cresterii
natalitatii primarul localitatii a decis
intr-o sedinta a Consiliului Local de
luna trecuta sa tripleze stimulentul de
nastere acordat pentru fiecare copil, de
la 500 de lei la 1.500 de lei, tocmai
pentru a incuraja si mai mult femeile
sa aduca pe lume copii.

“Noi avem peste 2.500 de copii cu
varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, din
care 1.800 sunt inscrisi la scoala si
gradinita. In comuna noastra, cam
70% din populatie este formata din
oameni tineri”.

Cea mai tânăra localitate din
România. Comuna unde 70%
din populație sunt copii și
tineri, iar primarul a triplat
stimulentul de naștere

Cine este interlopul care a organizat protestul anti-mască din Alba
Iulia. Condamnat pentru proxenetism, liberat condiţionat în 2020
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Război în comuna ieșeană
Grajduri după ce poze cu două dintre
pirandele de acolo au ajuns virale.
Reporterii BZI au publicat câteva
fotografii cu acestea, iar în scurt timp
mai multe familii de romi din Grajduri
au trimis fotografii cu alte fete,
spunând că acestea sunt mai frumoase.
În comunitatea romă de la Grajduri
vestea a circulat rapid și toți romii au
aflat că pirandele au ajuns peste
noapte „vedete”. Fenomenul este cât
se poate de bizar: majoritatea
adolescentelor bogate din țigănie au
devenit virale pe rețelele de
socializare. Până acum, fetele se
măritau la vârste fragede și nu aveau
voie să ridice capul din pământ

De câteva zile nu mai este liniște la
Grajduri. Comunitatea romă din zonă
fierbe după ce mai multe fotografii cu
două pirande au ajuns virale.
Reporterii BZI v-au prezentat în urmă
cu câteva zile un material de presă
legat de două „prințese” care sunt
extrem de active pe TikTok.
Frumusețea lor a stârnit puțină invidie,
iar romii au trimis pe adresa redacției
mai multe fotografii cu alte tinere la
fel de frumoase și la fel de active pe
TikTok. Unele dintre adolescentele
din Grajduri au ajuns la zeci de mii de
fani pe TikTok și au videoclipuri

urmărite de aproximativ 500.000 de
utilizatori.

Astfel, fotografiile primite arată
opulența romilor și modul în care
aceștia petrec. Comuna Grajduri este o
comună cunoscută pentru comunitatea
de romi care trăiește acolo și se află la
cățiva kilometri de Iași. Despre romii
de la Grajduri se poate spune că sunt
unii dintre cei mai înstăriți din țară.
De-a lungul anilor, romii au strâns
averi impresionante și au construit
palate cu zeci de camere.

Război pentru titlul de cea mai
frumoasă pirandă de la Iași. A fiert
comuna Grajduri după ce fotografii
cu două dintre „prințese” cu
kilograme de aur la gât au ajuns
virale! Cine urcă pe podium?

Rasismul în România: Radu
Herjeu: “Asta au spus unii
moderatori. Am avut
foarte multe sesizări”

În ultimul timp, problema rasismului
a luat amploare. O mulțime de statui și
monumente importante au fost
vandalizate și distruse din cauza
tensiunilor rasiale și tot mai multe filme
celebre și desene animate fie își schimbă
numele, fie devin interzise, exemplu
fiind “Zece negri mititei”, “Pe aripile
vântului”, “Peter Pan”, “Dumbo”, sau
“Pisicile aristocrate”.

Ce spune Radu Herjeu despre
problema rasismului în România

“În România, rasismul are niște
rădăcini foarte profunde. Și referindu-mă
la romi, am avut foarte multe sesizări din
partea foarte multor cetățeni de etnie
romă sau a unor organizații, că se
folosește termenul “țigan” în programele
de televiziune. Și au venit unii
moderatori să spună: “Da, dar stai, că
domnul Mădălin Voicu zice că nu e, pe el
nu-l deranjează să-i spună cineva țigan.
Că toți știm că li se spune țigan, că de ce-
i deranjează”.

“Hai să citim un articol din
ziare.com. E vorba despre un domn din
Alba Iulia pe care reputatul site
ziare.com în denumește interlop și care
ar fi făcut o petrecere  fără să respecte
regulile pandemiei, luptei anti-COVID-
19.

Deci, atenție, zice asa: Petrecere
mare la ziua lui Pricu, cel mai cunoscut
interlop din Alba Iulia. Ce amenzi a dat
Polița.

Deci vedeți, ziare.com discerne,

decantează între interlopi și pe baza
acestui criteriu, al  notorietății. Deci
acest domn, Pricu, este prezentat ca fiind
cel mai cunoscut interlop. Probabil, că
așa se înțelege, sunt mai mulți interlopi,
dar dânsul e cel mai cunoscut. Atenție, că
articolul e dumnezeiesc și ajungem la
partea cu rasismul... ajungem și chiar aș
vrea să-și ceară scuze ziare.com!”, a spus
Mircea Badea, la Antena 3.

“Cu asta putem trăi, dar, bă, fără
respectarea măsurilor sanitare”.

Mircea Badea a găsit un articol rasist în ziare.com. Poate sesiza CNCD?
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Fundaţia „Star of Hope” Romania, în
parteneriat cu Asociaţia Romilor Ursari din
Dagâţa, lansează un proiect de incluziune
socială activă prin dezvoltare locală în
valoare de aproximativ 250.000 de euro.
Proiectul va fi realizat cu sprijinul financiar
Active Citizen Fund Romania, program
finanţat de Islanda, Liechtenstein şi
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. 

Proiectul, intitulat „Incluziune Socială
Activă prin Dezvoltare locală”, va fi lansat
oficial miercuri, pe platforma on-line
Zoom, urmând să participe reprezentanţi ai
autorităţilor locale din judeţele Iaşi, Bacău
şi Botoşani, dar şi specialişti din domeniul
educaţiei, serviciilor sociale, reprezentanţi
ai ONG-urilor şi membri ai comunităţii.
Activităţile proiectului urmăresc sprijinirea
comunităţilor defavorizate, mai ale în
contextul pandemiei, în această perioadă
persoanele vulberabile având şi mai multă

nevoie de sprijin. Scopul declarat al
proiectului este acela de a creşte
capacitatea grupurilor vulnerabile, inclusiv
a cetăţenilor romi şi a tinerilor din
comunele intertenice Valea Seacă şi
Dimăcheni, şi minimalizarea excluziunii şi
injustiţiei sociale şi dezvoltarea abilităţilor
de integrare.

Practic, proiectul va oferi servicii

sociale persoanelor din grupul ţintă,
urmând să fie organizate activităţi de
formare competenţe pentru adulţi şi tineri,
activităţi de educare „Şcoală după Şcoală”
pentru copii, crearea a două comitete
consultative comunitare pentru cele două
comunităţi, dar şi 10 acţiuni comunitare
pentru membrii acestora.

De asemenea, sunt prevăzute activităţi
de dezvoltare organizaţională, se doreşte
dezvoltarea unei platforme online care să
răspundă nevoilor grupurilor vulnerabile,
grupul ţintă fiind constituit de 170 de
persoane, dintre care 15 tineri şi 50 de
romi. Totodată, 70 de copii, dintre care 50
de romi, vor beneficia de activităţi de
educare prin programul Şcoala după
Şcoală, iar 77 de adulţi vulnerabili, dintre
care 28 de tineri şi 53 de romi, vor
beneficia de servicii sociale prin activităţi
de educare şi formare.

Romii ursari din Dagâţa aduc la Iaşi
250.000 de euro din Islanda şi Norvegia

Supărare în „ţigănime”, la Posmuș:
Spun că suntem nespălaţi, dar nu
ne dau apă! Mergem cu bidoanele
la o fântână!

Romii din Posmuș sunt supărați pentru că
nu au drum asfaltat și nici apă în casă. „Merge
mama, săraca, cu bidoanele după apă, la o
fântână, în câmp. Ne spun și că suntem
nespălați. Dar dacă nu ne dau apă..!”, s-a plâns
Claudia.

În comuna Șieu, satul Posmuș, există o
zonă numită „în țigănime”. Conform
primarului comunei, acolo sunt „undeva la 12
case, dar majoritatea sunt plecați prin
străinătate. Sunt femeile, cu copiii acasă, mai
mult. Deci în zona aia locuiesc cam 30 -50 de
persoane”.

Claudia e plecată în străinătate, dar este
supărată pentru că în zona în care stau mama și
frații ei, nu este asfalt și nici apă. Însă cea mai
mare supărare e lipsa apei.

Blamată pentru tradiția
căsătoriilor la vârste fragede,
comunitatea romă nu este, însă,
prima în statisticile privind nașterile
în rândul mamelor minore.
Sociologul Gelu Duminică a
declarat, în emisiunea Deșteptarea
României, că, în 2019, din aproape
18 mii de copile care au născut, doar
12% erau de etnie romă.

Invitat să intre în dialog cu
ascultătorii Europa FM, Duminică a
recunoscut că procentul de 12% este
ridicat față de proporția romilor în
populația țării (7%), dar a ținut să
accentueze că, totuși, majoritatea
română e responsabilă în cea mai
mare măsură pentru acest fenomen.

Gelu Duminică: “Cifrele astea ne
arată că e o suprareprezentare, dar nu
e o chestiune specifică romilor. Aici,
statul trebuie să intervină cu morcov
și cu bici: morcov înseamnă educație,
campanii și așa mai departe, bici
înseamnă impunerea legii.”

Gelu Duminică a vorbit despre
stereotipurile care ne împiedică să

vedem realitatea așa cum este și ne
fac să îi judecăm pe romi după etnie,
nu după faptele lor.

Conviețuirea românilor cu romii
a fost tema celei de-a șaptea
dezbateri din campania Deșteptarea
României. În următoarea ediție,
vineri, 26 martie, Cătălin Striblea îl
are invitat pe activistul civic Valeriu
Nicolae.

Cum poți scăpa de sărăcie în
România? Ce șanse ai dacă te-ai
născut sărac? Și cine trebuie să
îndrepte asta: statul sau oamenii?

Gelu Duminică, despre prejudecățile față
de romi: Din aproape 18.000 de mame
minore, doar 12% sunt de etnie romă
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Seful Garzii de Mediu, despre noua
strategie de stopare a arderilor de
cauciucuri de la Sintesti: “Am
oferit bomboane copiilor in loc de
pulane adultilor”

Seful Garzii Nationale de Mediu,
Octavian Berceanu, a explicat intr-o
postare de pe pagina sa de Facebook
motivele descinderii de la Sintesti, o sursa
de poluare din cauza cauciucurilor si
cablurilor arse de comunitatea roma de
acolo.

“In descinderile din weekend in
comunitatea rroma din Sintesti am oferit
bomboane copiilor in loc de pulane
adultilor si am vorbit cu oamenii in loc de
turnat amenzi. Ne-am obisnuit sa-i
ignoram pe acei oameni timp de 30 de
ani, la fel cum ne ignora si ei pe noi.
Singurul mod prin care au reusit sa
comunice cu noi, ei, cei din cealalta lume,
sunt focurile si fumurile”, a aratat
Berceanu, pe Facebook.

Flash

Am avut şansa să mă nasc şi să
cresc într-o familie cu părinţi iubitori
de carte, care au făcut din educaţia
mea o prioritate chiar şi în cele mai
dificile momente din viaţa noastră. Cu
părinţii mei, inginer, profesoară şi sora
mea am locuit până pe la zece ani într-
o singură cameră de vreo 12 mp, fără
niciun fel de dependinţe şi niciuna din
facilităţile moderne fără de care astăzi
ne e imposibil să trăim. În tot acest
timp ai mei s-au străduit să ridice o
casă cu baie, bucătărie, sufragerie şi
câte o cameră pentru fiecare. Şi au
reuşit, chiar mai mult decât atât! Am
trăit în acea cameră cât într-o viaţă
întreagă şi păstrez, cu drag, în suflet
fiecare amintire! Mi-aduc aminte de
câteva zilele ploioase. Turna cu
găleata afară, dar şi în camera noastră.
Multe ţigle de pe acoperiş erau
crăpate, iar vântul mai arunca altele
prin curte. Îl văd şi-acum pe tata cum
îşi punea haina pe cap, ieşea, se urca
pe acoperiş şi încerca să le aşeze la loc
sau să peticească acoperişul cu ce
putea, cu ce avea la îndemână, iar pe
mama încercând să ne ferească de
şiroaiele reci de ploaie. Căni, oale,
borcane şi ligheane pe linoleumul care
ţinea loc de duşumea. Noi, copiii, mai
făceam glume cu Cascada Urlătoarea,
pe care doar visam să o vedem în
realitate, fiindcă ai mei aveau drept

prioritate o pereche de încălţări noi.
Au făcut întotdeauna cele mai bune
alegeri pentru mine şi sora mea.
Tabloul întipărit în memoria mea este
acela al mamei care încerca zadarnic
să usuce, pe sobă, hainele ude ale tatei,
care ne spunea zâmbind că nu mai
plouă rău, în timp ce noi vedeam apa
curgând din tavan. Ceea ce mi-a
schimbat, însă, destinul a fost
îndemnul pe care l-am urmat şi vi-l
transmit: Să învăţaţi carte! Aceste
cuvinte au fost momentul cheie,
ascultate de noi, copiii, şi urmate în
permanenţă de părinţii noştri, pe care
îi văd şi acum studiind, cu o carte în
mână, sau transmiţându-le celorlalţi
acelaşi îndemn. Mă consider favorizat
de destin, dar nu toţi copiii de vârsta
mea şi nici cei de acum nu s-au născut
sub acelaşi semn.

Incluziunea romilor, între
vis şi realitate, oportunism
şi oportunitate

Şanse egale în Germania? Studiul
RomnoKher relevă progrese privind
accesul celei mai mari minorităţi etnice
din UE la educaţie. Dar şi că, la 76 de
ani de la genocid, mai există
discriminare.

“Nu eşti nimic, nu ştii nimic, eşti
ultimul om...” - de secole, minoritatea
sinti şi romă a fost confruntată, direct
sau indirect, cu asemenea sintagme,
explică Sebastijan Kurtisi în interviul
acordat DW. El este unul dintre
realizatorii studiului RomnoKher - o
asociaţie care şi-a propus să contribuie
la păstrarea culturii şi identităţii

etnicilor sinti şi romi - iar în acest scop
a stat de vorbă cu mulţi membrii ai
acestei comunităţi, care s-au născut sau
trăiesc în Germania. Studiul a fost
comandat de fundaţia “Amintire,
responsabilitate, viitor” 

Evaluate au fost răspunsurile a 614
de persoane. Ca şi cei chestionaţi,
aparţine şi Kurtisi celei mai mari
minorităţi etnice din Uniunea
Europeană, estimată la aproximativ 6,3
milioane, având ca limbă comună
romanes. Statele UE sunt chemate să
apere drepturile minorităţii, inclusiv în
domeniul educaţiei. Majoritatea celor

chestionaţi - peste 80% - consideră
educaţia ca fiind extrem de importantă. 

Studiu privind educaţia: Etnicii sinti şi romi sunt în continuare defavorizaţi
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Actrita Maia Morgenstern
s-a declarat socata ca la o
intalnire cu directori de teatre
si autoritati a fost tinta unei
remarci rasiste care a fost
considerata doar o gluma.

“Sunt felul de om care
reactioneaza post traumatic.
Ce-o mai fi insemnand si asta.
Ce vreau sa spun este ca
paralizez in momentul socului.
O fi bine, o fi rau... cine mai
stie? Concret, am fost invitata
oficial la o intrunire pentru
directori de teatre si institutii
publice de cultura, sub
genericul “Vocea teatrului
licean bucurestean”.

Lucru mare, oficiali.
Chestiuni importante la
ordinea zilei. Ajung cu cateva
minute mai devreme.
Directori, consilieri,

reprezentanti: autoritatile.
Pasesc zambitoare catre
colegii mai mari, sa-i salut, sa
le dau binete. Si iata ce-mi
aud urechile: “Hai s-o facem
asa, jid...” - ooops, eu n-am
voie sa scriu cuvantul acela
(ca-mi sterge Facebook
postarea), este permisa doar
pronuntarea... Am incremenit.
Ce-ati spus? Raspunsul a
venit promt, relaxat: “Hai, nu
te mai supara. Am spus asa in
gluma...”.

“Nu, nu pot sa nu ma
supar! Nu cand il pronunta
oameni de cultura. Nu cand
este pronuntat intr-un cadru
oficial. Si nimeni n-a parut
deranjat. In afara de mine,
caci am ajuns, normal, sa ma
simt eu deplasata ca m-a lovit
o scirba fara margini. Nu. Nu

accept! E grav. E urat. Sunt
ranita. Tremur”, a scris actrita
pe reteaua de socializare.

Regizorul Victor Ioan
Frunza si-a aratat
solidaritatea si a scris:
“Doamna Maia Morgenstern

a fost azi victima unei ofense
rasiste inacceptabile. Ii
transmit artistei solidaritatea
mea si compasiunea mea
afectuoasa si va indemn si pe
voi sa faceti la fel. E mare
nevoie!”.

Maia Morgenstern, ținta unei afirmații rasiste la o întâlnire
a oamenilor de cultură: “Hai s-o facem așa, jid...”

Mai este discriminarea rasială o
problemă fundamentală a României?

Pandemia a determinat creşterea
alarmantă a xenofobiei, rasismului şi a
intoleranţei, iar Biroul pentru drepturile
omului al ONU a lansat campania
#FightRacism pentru a promova o cultură
globală de toleranţă, egalitate şi
antidiscriminare#. Ce măsuri a luat România?
Există un plan al statului român pentru
combaterea xenofobiei şi a rasismului?
Cerasela Bănică: În această perioadă, statul
român nu a implementat nici un plan de
combatere a xenofobiei şi rasismului. Însă,
această situaţie nu este o noutate, pentru că
România a eşuat încă din 2015 să adopte o
strategie naţională în domeniul prevenirii şi
combaterii discriminării (2016-2020, 2018-
2022), în ciuda recomandărilor repetate ale
instituţiilor europene.

Luca Niculescu, ambasadorul
Romaniei in Franta, a scris pe pagina
sa de Facebook despre cum un cersetor
roman, Ion-Nelu Gioroiu, cunoscut
sub numele Jojo, a devenit erou in
Franta pentru a doua oara in cateva
luni.

Dupa ce i-a impresionat pe
francezi donand 150 de euro din
economiile lui sinistratilor, Jojo a
reusit acum sa imobilizeze un hot care
furase un telefon. Gestul sau a ajuns,
din nou, in presa locala.

“Jojo e roman, sta la Nisa si pana
de curand locuia pe strazi, era ceea ce
se numeste in franceza un Sans
Domicile Fixe (SDF). In toamna
anului trecut, o furtuna puternica
loveste Coasta de Azur, furtuna Alex.
Mai multi oameni isi pierd viata, sate
si orase sunt inundate, sute de mii de
case raman fara electricitate. Se naste
un elan de solidaritate, la care participa
si Jojo. Din minusculele lui economii
doneaza 150 de euro pentru sinistrati”,
a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Povestea lui Jojo, un cersetor roman devenit erou
in Franta pentru a doua oara in cateva luni: a
imobilizat un hot de telefoane
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Curier pacalit de vrajitoare

Un tânăr în vârstă de 23 de ani,
angajat la o firmă de curierat, a fost atât
de dornic să îşi afle viitorul încât a
acceptat propunerea unei vrăjitoare.
Femeia i-a ghicit atât de bine încât l-a
lăsat fără toţi banii din buzunar. După ce
şi-a dat sema că a fost înşelat , păgubitul
a sesizat Secţia Rurală Bascov. În timpul
cercetărilor, vinovata l-a convins pe tânăr
să îşi retragă plângerea, întreaga muncă a
poliţiştilor ducând-se pe apa sâmbetei,
făptaşa nemaiputând să fie trimisă în
judecată. Oamenii legii au trimis dosarul
la Parchet, în aceste condiţii, atât partea
vătămată când şi suspecta putând fi
obligaţi de instanţă să achite cheltuielile
judiciare

Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie
Rurală Bascov au finalizat cercetările într-
un dosar penal privind săvârşirea
infracţiunii de înşelăciune. Din cercetări,
s-a stabilit că în ziua de 22 februarie , o
femeie de 45 de ani, din Merişani, ar fi
deposedat un tânăr de 23 de ani, angajat al
unei firme de curierat, de suma de 800 de

lei, sub pretextul de a-i ghici viitorul.

Pe scurt

Comunitatile de rromi din Iasi nu
doresc sa se vaccineze, cu toate ca multe
persoane au fost deja infectate cu
COVID-19. In comuna Ciurea, care are
circa 1.000 de locuitori, nu s-a vaccinat
nimeni, cu toate ca exista un centru de
vaccinare deschis.

Situatia este similara si in comuna
Grajduri, care are 842 de locuitori.
Bulibasa sustine ca este doar o gripa si ca
au fost mai multi oameni infectati, dar ca
s-au vindecat. In plus, spune el, o sa
refuze intotdeauna vaccinurile, asa cum
o faceau si in urma cu 30-40 de ani.

“Niciun tigan nu o sa mearga la
medic sa spuna ca vrea sa i se faca
vaccinul, nici cei care au fost infectati. O
sa refuze mereu. Si acum 30 - 40 de ani

venea medicul sa vaccineze copilul si nu
erau de acord. Eu nu m-am vaccinat si nu
o sa fac.

Au fost din comunitatea de aici, din
Grajduri, Ciurea, Harlau. La noi, lumea
crede ca e o epidemie de gripa de sezon,
nu de coronavirus, cum l-au numit acum.
Acum 3-4 ani de zile i se spunea gripa,
erau simptome cu frisoane, stranut, febra
si stiam toti ca e gripa. Cu un
Paracetamol, un ceai fierbinte, ne
tratam.”

Asa si cu boala asta, au fost internati
doua, trei zile in spital si au luat
Paracetamol. Au venit acasa cu bine”,
spune Ferdinand Feri Stanescu, bulibasa
comunitatii de rromi din comuna
Grajduri, judetul Iasi.

Comunitatea de rromi din
Iași refuză categoric să se
vaccineze. Bulibașa:
“Niciun țigan nu o să
meargă la medic să îi spună
că vrea să se vaccineze

Se vorbește din ce în ce mai des, prin
felurite cotloane sau luminișuri ale rețelei
sociale, despre faptul că sîntem aproape
de o nouă „explozie a mămăligii”.

S-o lămurim: e vorba despre starea în
care noi, românii, cel mai răbdător și
ospitalier popor din lume, sîntem scoși din
sărite. Ne „ieșim din pepeni”. Facem
scandal. Facem revoluție. Nu mai
suportăm      Toată treaba pleacă de la
măști și de la cîrciumi. Poți să ne faci orice
pe lumea asta. Să ne supui la cazne
mărețe, să ne pui biruri grele, să ne

batjocorești în toate felurile. Da’ nu ne-
nchide cîrciuma.

Chestia e că, de vreun an, am observat
că nici mămăliga explozivă nu e marcă
înregistrată românească      sintagmă
patriotică „Botnița lu’ Arafat”. La alții,
mămăliga a explodat cu scandal mare pe
străzi, cauciucuri incendiate, bătăi crunte,
urlete, spargeri de vitrine, războaie cu
polițiștii. Culmea, și pe-acolo lumea e
supărată foc pe-nchiderea cîrciumilor și pe
obligativitatea de a purta măști peste tot, în
afara locuinței. La noi, aici, la țară, s-au

adunat niște pîlcuri de compatrioți, cu
steaguri și icoane, aducînd aminte lumii că
noi sîntem români și că o să fim aici pe
veci stăpîni.

Nerecomandat celor sub 18 ani
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Klaus Iohannis a stârnit o

controversă după declarația

de la Palatul Cotroceni, în

care președintele a folosit o

sintagmă ce poate fi

considerată deplasată de

reprezentanţii romilor.

Iohannis a spus, referitor la

numărul crescut de cazuri noi

de infectări din ultimele zile

că “trebuie să avem grijă, să

nu ne înecăm la mal!”, iar

printre primele reacţii a fost

cea a muzicianului Mădălin

Voicu.

Mădălin Voicu, unul

dintre cei mai de seamă

reprezentanţi ai rromilor din

România, fiul lui Ion Voicu,

mare dirijor şi violonist, a

reacţionat la declaraţiile

preşedintelui, despre care

spune că nu îl mai surprind,

dar că le-a simţit ca pe o

săgeată.

A spus că ”să nu ne

înecăm la mal”. Dacă e să mă

iau după proverbul pe care îl

știm cu toții, ”să nu te îneci ca

țiganul la mal”, este o

chestiune care ține de o

greșeală, de o eroare pe care

dumnealui a făcut-o.

Mădălin Voicu: Nu mă

mai miră toate falsităţile. E

vina celor care şi-au dorit un

manechin la Cotroceni.

El nu a pronunțat cuvântul

țigan, dar, cunoscând

comportamentul, atitudinea și

gândirea domniei sale,

imediat am simțit o ”săgeată”

care nu îl onorează, nu îl

favorizează, ba din contră, îl

îngroapă în aceeași mocirlă în

care toate discursurile lui, mai

ales cele care sunt cu tentă, îl

caracterizează.

Problema este că se

coboară la o astfel de formă

de exprimare, ceea ce nu mă

mai miră și nu cred că mai

miră pe cineva. Nu am niciun

dubiu că nu știe foarte bine ce

a spus. Cred că a spus-o nu

din greșeală, ci intenție.

Mădălin Voicu îl acuză pe Iohannis de rasism, după ce
acesta a spus „să nu ne înecăm la mal”: „El nu a pronunţat
cuvântul ţigan, dar imediat am simţit o săgeată”

Nu e plăcut să rămâi cu

gura căscată. Când mi s-a

întâmplat prima oară, eram la

”Palatul de argint” al Regelui

Cioabă, de la Sibiu, așteptând

că plec cu Majestatea Sa la

Congresul Mondial al

Romilor care avea loc în

Cehia, la Brâno. Regele

plecase la bancă și am rămas

singur într-un fel de bucătărie

de la subsol când, ce să vezi, a

intrat un tânăr rom, în blugi,

adidași și geacă de piele.

– Sunt Majestatea Sa

Imperială Prințul Iulian al II-

lea, mi-a zis tânărul,

întinzându-mi mâna.

Recunosc că am rămas cu

gura căscată, neștiind ce să

spun. Cum ar fi fost să zic:

– Sunt Gheorghe

Smeoreanu, supusul

Majestății Voastre?

Am ieșit ca vijelia din

bucătărie și, o dată ajuns în

curte, m-am aplecat ca și cum

mi s-ar fi făcut rău și am râs,

am râs câteva minute de îmi

dădeau lacrimile.

De atunci, nu îmi mai

aduc aminte să fi rămas cu

gura căscată.

Totuși, fără cuvinte am

rămas în fața unor texte pe

care le-am salvat și pe care vă

rog insistent să le citiți în

continuare, iar dapă nu veți

rămâne cu gura căscată, chiar

să le comentați.

Primul text este din

romanul ”Crimă și pedeapsă”,

apărut în 1860, de F.M.

Dostoieveski. Personajul

principal, Rascolnicov, are o

viziune apropiată de ceea ce

se întâmplă în zilele noastre.

E plină, oricum, lumea de

personaje pestrițe, care nu

ezită să proclame cu morgă:

„Sînt un domn!” sau „Sînt o

doamnă!”. Dar, date fiind

amintirile mele, îmi este tot

mai greu să identific cazuri de

„domnie” autentică. Mă uit la

politicieni: sînt, preponderent,

necultivați, proști vorbitori, de

o vulgară suficiență, lipsiți de

orice autoritate în afara

autorității funcției lor.

Lacomi, șmecheri,

rudimentari, ineficienți. Mă

uit la unii profesori: pregătiți

mediocru, inculți, victime

garantate ale locului comun,

ale unei gîndiri pedagogice de

lemn, ale unei grave carențe

de vocație. Mă uit la unii

reprezentanți ai clerului:

confiscați de o evlavie

standardizată și de comodități

adormitoare, somnolenți

ideatic și camuflîndu-ș printr-

un arogant discurs despre

smerenie, supărați pe

Occident, pe cultură, pe

intelectuali, pe catolici, pe

budiști și pe tot ce e neortodox

pe suprafața pămîntului,

lipsiți de subtilitate

duhovnicească și încremeniți

în docilitate ierarhică, sub

pretext că „fac ascultare”. Mă

uit și la unii intelectuali:

„luminați”, adică bucuroși să

ignore orice tradiție, 

Poate sînt depresiv. Poate

sînt într-o criză de iubire a

„aproapelui”. Dar fapt e că nu

prea mai am cu cine sta de

vorbă. Nu pentru că am eu un

nivel de conversație „boreal”.

Ci pentru că nu mai găsesc

„oameni cu care să bîjbîi în

același întuneric și care să mă

însoțească, în bîjbîiala mea, ca

niște domni.

Din prea multă izolareAm rămas cu gura căscată
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Pielea celuilalt

Diferența există, alteritatea se
construiește”, rostește criticul o
aserțiune-mantră în scurta
introducere, unde vorbește despre
privirea care totodată explorează,
construiește și inventează pe cel
Diferit, Neasemănător, Distinct,
Divergent, Inegal, purtătorul unor
atribute deopotrivă fascinante și
amenințătoare, ce suscită, în
același timp, curiozitate și teamă,
dorință și respingere. În imaginarul
occidental al Celuilalt, la baza
căruia stă pictura începutului de
secol XV, negrii, evreii,
musulmanii și țiganii sînt
concepuți într-un raport care leagă
multiple diferențe, fiecare
devenind obiectul unui amestec de
percepții, prejudecăți și fantasme,
obiectul unei contaminări
complexe și continue, astfel că, de-
a lungul analizelor ni se relevă o

alteritate „interconectată”.

Pe scurt

Începând cu categoria de persoane care
vor deveni cele mai expuse: cei a căror
cerere de sejur nu a fost acceptată din
diverse motive, lista generală începând
întotdeauna cu grupurile de persoane pe
care noi le cunoaştem foarte bine,
concetăţenii noştri cu paşaport românesc
plecaţi la cerşit, apoi constituindu-se în
comunităţi de „ilegali“ parte importantă din
toate grupurile infracţionale care acţionează
în Marea Britanie. Acum însă, sub o
presiune socială reală, spune jurnalistul Joe
Glenton pentru The Canary, se semnalează
„haos şi panică“ la auzul ştirii că „guvernul
ar putea începe deportarea cetăţenilor de
etnie romă începând cu această vară“. Sigur
că, de data asta, discuţia nu mai priveşte
doar romii posesori de paşapoarte originari
din România şi Bulgaria, dar este limpede
că cele două ţări sunt nu numai în fruntea
listelor cu infractori, dar şi au cel mai slab
lobby de ţară, deci extrem de vulnerabile şi
transformate de mult timp în ţintă
privilegiată. Multe dintre ţările din partea
noastră de Europă, foarte îngrijorate (ce
credeţi, pe bună dreptate?) de posibilitatea
să vadă cum le sunt returnaţi rapid membrii
comunităţilor lor aflaţi în situaţie ilegală în
UK sau a căror cerere de sejur a fost sau va
fi refuzată, au început să organizeze misiuni
de informare. Un exemplu: luna trecută,
Renata Plachetkova, membră a comunităţii
rome, a fost trimisă în UK într-o misiune

oficială de către ministerul ceh pentru
probleme sociale şi de muncă pentru a afla
în mod precis ce se va întâmpla cu
compatrioţii săi care nu vor primi statutul de
rezident până pe 30 iunie 2021 (data limită
la care expiră EU Settlement Scheme ale
cărei prevederi le găsiţi aici). „Comunitatea
cehă care trăieşte acum pe teritoriul UK este
de 120.000 de persoane din care 70.000 fac
parte din comunitatea  romă...Da, vor fi
efectiv deportaţi dacă sunt prezenţi în mod
ilegal pe teritoriul britanic“ a declarat
Renata Plachetkova. Ceea ce confirmă
Daniel Balaz pentru The Canary, care
prezintă în aceşti termeni situaţia
comunităţii rome: „Mulţiţi dintre ei au
plecat din cauza faptului că nu aveau
posibilităţi oferite în ţările lor: Cehia,
Slovacia, Polonia, România.

Ne va trimite Marea Britanie
acasă cetăţenii de etnie romă,
fără acte, de pe teritoriul său?

Pandemia afecteaza sute de mii de
tineri care vor sa se casatoreasca. Mai
exact, afecteaza organizarea nuntilor cu
sute de invitati si, implicit, castigurile
mirilor.

Doi miri care taie tortul
Unul dintre subterfugiile prin care

multi dintre romani, in special tinerii,
incercau sa-si faca viata mai usoara in
comunism era obtinerea buletinului cu
domiciliul in marile orase, cu precadere
in Bucuresti. In ultimele decenii ale
dictaturii lui Ceausescu, acest pasaport
pentru cei din provincie era interzis de

catre organele PCR. Asa au aparut
casatoriile fictive mai ales intre
absolventii cu studii superioare, in
special din domeniul umanist.

Stagiatura obligatorie de trei ani, pe
care profesorii, medicii, economistii
erau obligati sa o parcurga la sute de
kilometri distanta de familiile lor, a
nascut acest subterfugiu al casatoriilor
fictive contra unor sume substantiale de
bani pe care doritorii de buletin de
Bucuresti le plateau celor care locuiau
in Capitala. Teama de stagiul
obligatoriu i-a determinat pe unii
studenti din ultimul an de facultate sa

ramana repetenti cu buna stiinta,
sperand ca regimul va deschide orasele.
Doar caderea dictaturii le-a implinit
visul.

Afacerea căsătoriei în faliment (DW)
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Elevii, profesorii, dar şi

cei care se pregătesc pentru o

carieră în educaţie,

descoperă cum să combată

fenomenul dezinformării,

atât online, cât şi offline.

Centrul pentru Jurnalism

Independent (CJI) şi

UNICEF în România anunţă

demararea unui parteneriat

prin intermediul căruia

copiii şi adolescenţii din

România vor dobândi

competenţe media care să

susţină dezvoltarea acestora

şi a unei generaţii de cetăţeni

care participă activ la viaţa

civică. Demersul este parte a

Programului de Educaţie

Media al CJI, care abordează

o formă de educaţie esenţială

şi urgentă pentru tineri, mai

ales în contextul pandemiei

de COVID-19, când

informaţiile falsificate şi

dezinformarea au atins cote

alarmante.

UNICEF sprijină CJI în

dezvoltarea unui model

complex pentru creşterea

competenţelor de educaţie

media ale elevilor şi ale

profesorilor prin module de

instruire dedicate şi

materiale de învăţare şi

predare create special pentru

acest program. Educaţia

media este esenţială pentru

reducerea dezinformării în

creştere, care ameninţă

progresele câştigate cu greu

de societate.

Centrul pentru Jurnalism Independent şi
UNICEF, parteneri pentru educaţia media
a copiilor şi adolescenţilor din România

Asociaţia Română a Băncilor
organizează concurs de educaţie
financiară pentru elevi romi

Asociaţia Română a Băncilor (ARB)

organizează pe 25 martie concursul de educaţie

financiară European Money Quiz, la care sunt

invitaţi să participe elevii cu vârste între 13 – 15

ani. Potrivit unui comunicat al ARB, cea de-a treia

ediţie a finalei naţionale a concursului European

Money Quiz se va desfăşura online, de la ora 13:00.

Pentru accesul în competiţie, elevii trebuie să se

înscrie la Institutul Bancar Român, în baza

informaţiilor şi a regulamentului de participare care

pot fi 

Fiecare elev înscris va participa individual la o

sesiune de 15 întrebări de educaţie financiară,

adresate în limba română, în conformitate cu timpul

alocat de platforma Kahoot!. Câştigătorii la nivel

naţional vor fi elevii cu cele mai multe răspunsuri

corecte oferite în cel mai scurt timp pe această

platformă.

Tokmeala. Iti dau nora, iti dau

avere”, expozitie multimedia

despre politicile de incuscrire ale

romilor cortorari, va fi deschisa

la Muzeul National al Taranului

Roman in perioada

Vernisajul va avea , la Sala

“Irina Nicolau”. Dupa vernisaj,

va canta Napoleon Constantin, un

rom din satul Gratia (Teleorman).

El se acompaniaza cu o toba pe

care o loveste cu pietre, linguri si

calcaiul piciorului, iar repertoriul

cuprinde cantece de ascultare si

melodii de joc precum

“Turceasca”, a anuntat luni

muzeul.

Cand cortorarii zic ca fac

politica vorbesc nu despre viata

comunitatii, ci despre tocmeli,

aranjamentele maritale pentru

copiii lor - pe care le fac, le

desfac si le negociaza la nesfarsit.

Nici macar nunta nu marcheaza

punctul final al acestor aliante

politice, cum nici aparitia in

tanara familie a unei fetite, ci abia

nasterea unui baiat. Fiindca

baiatul ramane pe curte si

mosteneste tahtaiul, un pocal de

argint care nu poate fi cumparat

cu toti banii din lume -, iar fata

pleaca intr-o familie straina care

o primeste doar cu o zestre de mii

de euro, cat partile au negociat in

culise. Si, pana apare baiatul,

singura garantie pentru socrii

mici ca fata lor sa fie tratata bine

si sa nu fie trimisa inapoi e

pocalul ginerelui, care ramane

zalog la ei.

”Tokmeala. Îți dau nora, îți dau avere”,
expoziție multimedia despre politicile
de încuscrire ale romilor cortorari
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Preşedinta Centrului Rromilor Amare
Rromentza, lector universitar Delia Grigore,
a susținut ieri, în cadrul unei conferințe că
Iaşul se numără printre judeţele cu cele mai
mari probleme în ceea ce priveşte
segregarea romilor.

Pe lângă statisticile şi datele prezentate
în cadrul întâlnirii, statistici care arată că cea
mai discriminată şi pasibilă segregării în
România este comunitatea de romi, în cadrul
întâlnirii de ieri au fost prezentate şi cazuri
concrete de la nivelul judeţului.

Astfel, deşi ISJ Iaşi şi Şcoala „Bogdan
Petriceicu Haşdeu“ au fost amendate recent
de Consiliul Naţional pentru Combaterea

Discriminării pentru o sesizare depusă în
2016 pentru segregarea rasială a copiilor de
etnie romă, Inspectoratul Şcolar a fost
acuzat ieri că nu a luat măsuri pentru ca
astfel de fenomente să nu mai apară în
şcolile din judeţ.

Mai exact, în cadrul Şcolii „Haşdeu“
majoritatea elevilor de etnie romă înscrişi la
acea unitate de învăţământ au fost repartizaţi
într-un singur corp de clădire, reprezentanţii
romilor prezentând în cursul întâlnirii de ieri
că astfel de fenomente încă au loc în şcolile
din Iaşi. Astfel, a fost adus exemplul Şcolii
„Ion Neculce“ din Iaşi, aflată la doar câteva
sute de metri de Şcoala „Titu Maiorescu“.

Pauze la ore diferite 
pentru ca elevii romi să nu
interacționeze cu ceilalți copii

Revolta țucălarilor 
și vidanjorilor

Turnătoria e o instituţie în
societatea noastră, funcţionează şi
astăzi ca şi în trecutul comunist.
„Ciripitorii” au şi acum de lucru.
La primării, pe la vârfurile
judeţelor sunt şefi cu urechi
dornice să audă “ciripiturile” lor.
Mai sus, sunt şefii unor înalte
instituţii,partide  toţi cu urechi
“muzicale”, dornici să asculte
astfel de “ciripeli”    Scriu aceste
rânduri provocat de niște reacții la
un recent articol de-al meu întitulat
„Romii rudari sunt sifonarii    Şi
prăduitori Vidanjori maturatori
prosti satului  capraru  stului
tucalari   nespalati , adică sifoanr
om prost, te va duşmani. În loc de
mobilizare, scot pe gâtlejurile lor
strigăte isterice de demobilizare.
Ca să vezi, marea crimă pe care am
comis-o eu ca Presedintele
Partidei Romilor  am fost sifonat la
Paun de niste  labagii  rudari  mutră
de . Acest labagiu turnător,
Maruntelu  camatarul din Rudarie
care percepe taxa  de camatar 50%
fără caracter, dezbină romii în
prostia lui.

Aproximativ 200 de
politisti din intreaga tara s-au
intors la scoala, pentru a-si
completa educatia cu limba
romani. Sunt agenti care
lucreaza in localitati cu o
comunitate roma numeroasa.
La cursuri participa inclusiv
politisti de etnie roma, care
stiu la perfectie limba
romani, dar spun au venit ca
sa afle mai multe despre
istoria stramosilor.

Politistii veniti la Slatina
din toata tara pentru a invata
limba romani spun ca au lasat
deoparte orice prejudecati

fata de etnia roma. Cu toate
acestea, vor invata mai ales
expresii folosite de infractorii
de etnie roma.

„Politistul trebuie sa dea
dovada de tact, de intelegere.
Nu toti romii sunt infractori,
nu toti romii sunt saraci. Unii
sunt mai deschisi, altii sunt
mai necooperanti”, spune
politistul Eugen Savu.

La finalul cursurilor,
politistii nu vor sti doar sa
comunice in limba etniei
rome.

„Si elemente de istorie, de
cutume ale etniei si probleme

actuale”, enumera purtatorul
de cuvant al Scolii de Politie
Olt, Madalin Pasaltea.

„La examen se da toata
materia, au trei examene de

absolvire. Receptarea si
reproducerea mesajelor in
scris, cunoasterea traditiilor
si obiceiurilor rome si
producerea de mesaje orale.

Politiștii învaţă limba și tradiţiile romilor
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De fapt, trebuia sa pun semn de
intrebare in titlu. Nu stiu sa ma vand
scump si asta ma costa, la propriu si la
figurat. ca jurnalist rom Pentru ceea ce
scriu, mi se ofera mult mai putin decat
stiu eu ca valorez, iar situatiile-limita în
care ma gasesc din ce in ce mai des, in
ultima vreme, ma impiedica sa trantesc
prea multe usi in nasul celor care ma
jignesc cu oferte derizorii.în ziarul  meu
VOCEA ROMILOR 

Cu alte cuvinte, s-ar cuveni sa le si
multumesc celor care-mi propun sa scriu
ani de zile gratis, fiindca astfel ei imi
dau sansa extraordinara de a ma afirma.
ca ziarist rom 

Scriam mult mai bine pe vremea
cand eram bine platit.1992    2000  Multa
lume crede ca fac intentionat, ca acum
scriu cu picioarele fiindca au scazut
remuneratiile si vreau sa ma razbun pe
romii  și romănii . Asta e o prostie, la
urma urmei e vorba de numele meu, n-
am niciun motiv sa-mi bat joc de el, e
cam tot ce va ramane dupa mine, dupa
ce-o mierlesc.

Si sa nu credeti ca prietenii buni imi

ofera asemenea solutii  baremi  nu îmi
dau like. Mi se pare ca nu e de
demnitatea mea sa spun „Aaaa, pai daca
nu ma platesti, nici nu ma gandesc”sa
scriu despre tine 

N-am cerut niciodata sume mari,
gogonate, nerealiste, mai ales ca stiu ca
presa e la perfuzii, deci nu abuzez de
conturile nimanui.  Tuturor acestor
oameni, acestor prieteni minunati, le
sunt recunoscatoare, poate mai mult
decat isi imagineaza ei.

Nu te cunosc, dar te adorWorld Vision România: Jumătate
dintre profesorii din mediul rural
spun că elevii lor au pierdut din
materie în pandemie

În contexul apariţiei Ordinului
300 din 19 februarie 2021 care
reglementează educaţia remedială,
aproape jumătate dintre profesorii
din mediul rural care au răspuns unui
sondaj al Fundaţiei World Vision
România consideră că elevii lor au
pierdut între 11% şi 45% din materie
în pandemie.

– În 9% dintre cazuri, pierderile
de învăţare sunt majore, de la 46% la
80 % din materie.

– O treime dintre profesori spun
că notele copiilor s-au deteriorat în
perioada şcolii online.

În virtutea faptului că în
carantină puteai ieși pentru
a-ți plimba animalul de
companie, au apărut și
întreprinzători care își
închiriau cîinele vecinilor
care nu aveau, dar și cei care
au interpretat noțiunea de
„animal de companie”, mulți
ieșind să-și plimbe capra,
găina, crabul sau ariciul. 

Cînd s-a dat alarma
pandemiei, primul lucru care
a dispărut din magazinele
din întreaga lume a fost
hîrtia igienică. Cum oamenii
cumpărau masiv baxuri peste
baxuri

Mai apoi, poate tot în
siajul fricii de penuria de
hîrtie igienică, în Statele
Unite a crescut vînzarea de
bideuri.     A urmat penuria
de măști medicale pe care la
început oamenii și le
încropeau – fie recurgînd la
măști de gaze, fie învățînd de
pe YouTube cum să și le
confecționeze, din șervețele
de hîrtie, împăturite strategic
și garnisite cu elastice, sau
chiar din coji de portocală
sau avocado    Tot la
capitolul „modă”, un cizmar
din Cluj, Grigore Lup, a
devenit celebru în întreaga

lume cu o găselniță inedită:
pantofii pentru distanțare
socială. Ideea sa de a face
pantofi numărul 75 (cu
vîrfuri create din material de
plută, îndeajuns de lungi
încît să țină interlocutorul la
distanța regulamentară) 

una dintre industriile care
s-au bucurat de creșterile
vînzărilor în vremea
carantinei fiind cea de jucării
erotice. În Norvegia, acestea
au crescut brusc cu 65% față
de anii precedenți, iar în
Franța cu 153%.

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.

Efectul pandemiei asupra minţii tale
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Titulatura de nevastă
nu mai contează

Cei ramasi pe un peron pustiu
al unei casnicii ratate se
indeletnicesc, adesea, cu
depistarea vinovatilor. Ani de zile,
atata timp cat partenerul care a
rupt cosmelia e inca singur si
umbla teleleu discret, starea e
calma ca o balta cu matasea-
broastei. Dar cand partenerul
separat sau divortat isi regaseste
fericirea, incepe sedinta
extraordinara a tribunalului moral.
aha!… deci asta era!… stiam eu!

Daca esti a doua nevasta a
cuiva, vei fi intotdeauna vinovata
ca prima a ramas fara sot, chiar
daca ei divortasera cu zece ani
inainte ca el sa te cunoasca pe tine.
Daca esti al doilea sot al unei
femei divortate, cel dintai nu-ti va
ierta nemernicia ca te culci legal
cu fosta lui, desi voi v-ati cunoscut
la cativa ani dupa divortul lor.

Vine o varsta cand nu mai poti
fi primul in viata cuiva. Vei fi al
doilea, al treilea. Nu toata lumea e
de principiul ca viata se carpeste,
Vocile nevestelor care se
considera tradate au turatie
maxima si decibeli pe masura.
Scormonesc permanent, prin
abilitati ieftine, de mahala, in
noua viata a fostului lor sot care
era, oricum, alterat.

Flash

Prin eforturile primarului Florinel
Constantinescu s-au obținut fonduri
guvernamentale pentru refacerea, în acest an,
al celui de-al treilea pod în orașul
Călimănești. Astfel, a fost emisă autorizația
pentru lucrările de refacere a podului de pe
strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii
(Căldărilor), în punct Idițoiu. Acesta este cel
de-al doilea pod pe care Primăria orașului
Călimănești îl reabilitează pe strada Tudor
Vladimirescu, primul fiind finalizat în anul
2019. Anul trecut, administrația locală a
finalizat și lucrările de refacere a podului de
pe strada General Magheru, din Jiblea Veche.
Investiția cuprinde reabilitarea în totalitate a
podului din punctul Idițoiu (culei, radiere,
susținere de maluri amonte și aval, calea de
rulare, mână curentă, trotuare). La începutul
anului, a fost semnat contractul pentru
proiectarea și execuția lucrărilor la Casa de
Cultură „Florin Zamfirescu” și la Centrul
multifuncțional Călimănești în cadrul
Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții
populației prin modernizarea Orașului

Călimănești”. Este un proiect implementat tot
prin Programul Operaţional Regional 2014-
2020 și are o valoare totală de aproximativ 5
milioane de euro. Proiectul cuprinde 5
obiective de investiții, 4 vizând clădiri și unul
reabilitări și modernizare de străzi: Centrul
cultural și recreativ Jiblea Nouă, Școala cu
clasele I-IV Jiblea Nouă, Casa de Cultură
„Florin Zamfirescu”, Centrul multifuncțional
Călimănești, reabilitarea și modernizarea de
străzi în lungime de 7105 metri, realizându-se
și parcări în suprafață de 1235 mp.

Primarul Florinel
Constantinescu reabilitează încă
un pod în orașul Călimănești

O analiză a atitudinii societății față de
minoritatea romilor arată că românii, deși
consideră că romii sunt victime ale
discriminării în România, consideră că
aceștia au prea multe drepturi.

Românii au o încredere foarte mică în
romi și imigranți (cele două sunt grupurile în
care românii au cea mai mică încredere),
arată un studiu realizat de Fundația Agenția
de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, pe
baza datelor colectate de IRES.

Analiza, realizată cu sprijinul
Ambasadei Germaniei și a Ambasadei
Olandei în România, arată că, totuși,
încrederea în romi nu a fost influențată de
discursurile din perioada pandemiei de
coronavirus, ele fiind la același nivel de
neîncredere și în 2019.

De fapt, doar 10% dintre români îi
consideră pe romi drept principalii
responsabili de răspândirea coronavirusului.

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.

Mare parte dintre români au o părere proastă despre
romi și cred că fac o imagine negativă României
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Pe 16 mai, ne amintim și
sărbătorim curajul rezistenței
Romilor. În această zi din
1944, o răscoală romă a
perturbat planul nazist pentru
anihilarea a 6500 de locuitori
a așa-numitei „tabere
țigănești” de la Auschwitz-
Birkenau. În cele din urmă,
exterminarea a avut loc în
august, dar acest act de
rezistență a devenit parte din
memoria noastră colectivă.
Datorită mărturiilor
supraviețuitorilor și
organizațiilor precum Vocea
Romilor din Franța și altele,
am căpătat  o nouă
dimensiune a conștientizării.

Moștenirea acestei

răscoale a romilor ne
orientează în găsirea de
valoare și sens pentru
mișcarea de rezistență din
zilele noastre. Unii oameni,
cinici cu privire la mișcările și
avocații romilor, susțin că
suntem ineficienți sau lipsiți
de sens, deoarece ceea ce
obținem nu are un impact
vizibil asupra vieții a milioane
de oameni. Conform acestei
linii de gândire, s-ar putea
concluziona că cei care s-au
ridicat în picioare pe 16 mai
nu trebuie amintiți și
sărbătoriți, ci mai degrabă
învinuiți și uitați pentru că au
eșuat și au fost uciși.

Cu toate acestea, revolta

romilor ar trebui privită în
raport cu ceea ce prizonierii
romi au înfruntat atât de
curajos: cea mai puternică

mașină de ucis din toate
timpurile. Această perspectivă
dă sens rezistenței noastre și
rezonează în timp și spațiu.

Željko Jovanović: Ziua Rezistenței
Romilor – o busolă morală

Educaţia incluzivă

UNICEF acţionează pentru a se asigura
că toți copiii frecventează școala și primesc
o educație de calitate.

Fiecare fată și băiat, de pretutindeni, are
dreptul la o educație incluzivă de înaltă
calitate.

UNICEF susţine autorităţile să
dezinstituționalizeze copiii cu dizabilități și
să-i integreze în familiile lor, în comunități
și școli. Datorită schimbărilor din sistemul
de învățământ, cadrele didactice dispun de
cunoștințele și instrumentele necesare
pentru a adapta programele școlare și a
preda în funcție de necesitaţile și
capacitățile fiecărui copil. Mecanismele de
alocare a fondurilor sunt revizuite pentru a
se asigura că școlile dispun de resurse
financiare adecvate pentru a angaja cadre
didactice de sprijin, a crea centre de resurse
și a oferi asistență familiilor copiilor cu
dizabilități.

Persoanele din comunitatile cu
etnici romi, grupuri marginalizate si
defavorizate vor putea primi ajutoare
de stat de pana la 25.000 de euro, din
fonduri europene si nationale, pentru
a-si deschide o afacere, prin doua
linii de finantare care se vor deschide
din 16 mai 2016.

Vorbim despre programul
Operational Capital Uman (POCU)
2014-2020, pentru care in perioada
se vor deschide primele doua linii de
finantare, in valoare totala de peste
350 de milioane de euro.

Acesti bani vor putea fi solicitati
de catre institutii in parteneriat cu
societati comerciale si / sau cu
organizatii non-guvernamentale in
perioada mentionata, prin
intermediul sistemuli electronoc
MySMIS 2014.

Acestea vor putea derula astfel
proiecte europene in valoare de
maximum 6 milioane de euro, in
cadrul carora vor fi prevazute si
componente pentru antreprenori.

Partea de antreprenoriat va
consta, intre altele, in doua activitati

principale:
- persoanele de etnie roma, cei

defavorizati, aflati in situatii de
saracie si excluziune sociala,
persoane din grupuri marginalizate
vor putea accesa pana la 25.000 de
euro pentru a-si deschide o afacere.

- firmele existente (vechi) care
angajeaza personede etnie roma,  pe
cei defavorizati, aflati in situatii de
saracie si excluziune sociala,
persoane din grupuri marginalizate
vor putea primi subventii la plata
salariilor acestora de pana la 900 de
lei de persoana, timp de 12 luni.

25.000 euro ajutor pentru cine intra in afaceri: romi,
persoane marginalizate, defavorizati. Descarca
ghidurile si vezi cand se deschid finantarile UE
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Experți ai Consiliului
Europei: Pandemia a
amplificat inegalitățile.
Situația romilor s-a înrăutățit

Pandemia de coronavirus a
lovit în special comunitățile
marginalizate și a exacerbat
inegalitățile din societate,
conform unei comisii de experți
a Consiliului Europei, relatează
DPA, citată de Agerpres.

Acest lucru se întâmplă în
aproape toate domeniile, cum ar
fi accesul la educație, piața
muncii, sănătate și locuințe,
relevă un raport al Comisiei
antirasism publicat joi.

Invocând diverse studii,
raportul atrage atenția că există
un risc crescut de infectare și de
asemenea rate potențial mai
mari de mortalitate în rândul
membrilor minorităților
religioase și etnice.

Flash

Prezentul studiu reflectă
modul în care etnicii romi
beneficiază de serviciile
disponibile în comunitatea
lor şi barierele existente în
accesarea acestora prin
prisma stilului de viaţă, a
tradiţiilor şi a obiceiurilor
populaţiei rome. O atenţie
deosebită a fost acordată
provocărilor cu care se
confruntă copiii şi familiile
acestora în accesarea
serviciilor educaţionale.
Studiul s-a desfăşurat în trei
localităţi populate de etnici
romi: Vulcăneşti (95,6%
romi), Otaci (54% romi) şi
Soroca (5,4% romi). Din
punct de vedere
administrativ, fiecare
localitate studiată are statut
diferit: Vulcăneşti –
localitate rurală inclusă în
comuna Cioreşti, Otaci –
oraş din raionul Ocniţa,
Soroca – centru raional, iar
în acest context,
infrastructura serviciilor
comunitare disponibile este

diferită. Rezultatele
studiului reflectă opinia
persoanelor rome şi non-
rome din localităţile
cercetate.

Cercetarea desfăşurată a
avut un caracter
participativ, membrii
comunităţii fiind
reprezentanţi de echipe
comunitare, formate atât

din lideri romi, cât şi din
alţi actori comunitari.

Pandemia de
coronavirus a lovit în
special comunitățile
marginalizate și a exacerbat
inegalitățile din societate,
conform unei comisii de
experți a Consiliului
Europei, relatează DPA,
citată de Agerpres.

Copiii romi și
accesul lor la servicii

Daniel Caraivan, fondator și
președinte al Asociației DANROM din
Făurei, a povestit pentru ActiveWatch
despre experiența lui ca elev de etnie
romă în mediul preuniversitar
românesc, despre perspectiva lui asupra
reformelor necesare din educație.

”Întotdeauna am stat în prima bancă
și subliniez acest lucru, că de obicei se
întâmplă ca un elev de etnie romă să nu
fie pus de prima dată în prima bancă,
dar eu aveam o dizabilitate și aveam
nevoie să fiu aproape de tablă. Aici
chiar dacă eram în prima bancă, tot nu
mă ajuta, pentru că clasele erau foarte
mari și a existat o presiune. Profesorii
care considerau că fac parte dintr-o
familie de lăutari și în mentalul lor
considerau că am bani și exista o

presiune de a se oferi anumite daruri
pentru a promova materia respectivă.
Ceea ce m-a speriat la acea vreme- una
era să fac eu o atenție unui profesor, dar
una e să mergi strategic să faci presiune
pe un copil și presiune psihologică, ca
să promoveze: “Vezi că ai un 5, ești
corigent”– păi cum puteai să fii cu 5
corigent?! Teoretic, nu erai, dar practic,
aveau ei grijă să fii.  Atunci am zis că
acolo nu era de mine.

Eu voiam să mă duc într-o școală
unde să fiu evaluat după puterile mele.
Nu eram un copil de 10, dar nici de 4.
Am decis că trebuie să mă duc undeva
unde nu mă cunoaște nimeni, nici că
sunt copil de lăutar, nici de etnie romă.
M-a avantajat faptul că nu eram nici
atât de brunet. Am ales să mă transfer

ca să văd care îmi este puterea și să îmi
dau seama de ce sunt capabil de fapt,
pas pe care nu-l regret nici în ziua de
astăzi. Cei cinci ani petrecuți în acea
școală au fost o experiență
extraordinară și m-au dus la un nivel
foarte înalt de pregătire pentru viață”.

Daniel Caraivan: Dezrobirea romilor s-a făcut haotic, tipic românesc 
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UE: Trecerea la învățământul la
distanță agravează inegalitățile în
mediile defavorizate

Cu toate măsurile luate pentru
atenuarea impactului pandemiei de
COVID-19, există riscul accentuării
ingealităților în domeniul educației, cu un
impact deosebit asupra elevilor din medii
defavorizate, inclusiv a celor de etnie
romă.

„Deși s-au luat măsuri pentru
atenuarea impactului pandemiei de
COVID-19 în domeniul educației, există
riscul ca din cauza trecerii la învățarea la
distanță să se agraveze inegalitățile deja
accentuate”, se arată în raportul pentru
România din ediția 2020 a Monitorului
educației și formării publicat de Comisia
Europeană.

Comisia notează că, pe fondul
pandemiei de coronavirus, Ministerul
Educației a organizat sesiuni de pregătire
la distanță pentru cadrele didactice.

Pe scurt
Primăria Municipiului Alba Iulia

caută doi influenceri care să
promoveze un proiect pe fonduri
europene ce are ca scop integrarea
romilor în societate și combaterea
sărăciei.

Pentru cei doi influenceri, două
campanii de conștientizare, dar și alte
servicii de promovare, din banii UE
alocați proiectului, bugetul este de
aproape 80.000 de lei, potrivit
alba24.ro.

Prin proiectul ”IRIS Integration
of Roma through Innovative Skills”,
finanțat din fonduri UE, se propune
să fie furnizate servicii de integrare
socială, medicale, dar și incluziune
pe piața muncii pentru 500 de
persoane din categorii defavorizate,
din Alba Iulia. Perioada de
implementare a proiectului este de 18
luni.

Pentru implementarea
proiectului, Alba Iulia a primit suma
de 1.073.848 lei, iar contribuția de la
bugetul local este de 161.078 lei.

Din această sumă, trebuie plătite
și salariile angajaților pe proiect. Vezi
mai multe detalii legate de salariile
acestora pe link-ul de mai jos.

Pentru promovarea proiectului,

Primăria Alba Iulia, în data de 24
februarie 2021, a lansat o invitație de
participare pentru contractarea unor
servicii.Valoarea estimată a
serviciilor cerute de primărie se
ridică la 78.468.91 lei fără TVA.

Ce caută Primăria Alba Iulia
pentru promovarea proiectului:
realizarea unui site web cu diferite
informații despre proiect, organizarea
a două conferințe de deschidere și
închidere de proiect cu minim 50 de
persoane prezente, organizarea unei
campanii de conștientizare pentru
grupul țintă cu minim 500 de
persoane, închirierea a doi
influenceri, materiale promoționale,
spoturi video, postări pe Facebook și
comunicate de presă.

Populația romă a cunoscut
niveluri șocante de rasism
instituțional și discriminare în
întreaga UE în perioada de
lockdown din primăvară. Mai
puțin stigmatizați în timpul
celui de-al doilea val, romii nu
au cunoscut îmbunătățiri a
situației sociale

Rețeaua EURACTIV
analizează cum au fost
marginalizați romii, cea mai
mare minoritate etnică din
Europa, în timpul pandemiei.

În Italia, al doilea val de
COVID-19 a lovit mai
puternic comunitățile de romi,
iar excluziunea socială a

acestora a crescut, a declarat
Carlo Stasolla, președintele
Associazione 21 Luglio, o
organizație non-profit care
ajută oamenii și grupurile
sociale marginalizate.

Există aproximativ 20.000
de romi care trăiesc în tabere în
Italia, dintre care 12.700
trăiesc în tabere recunoscute de
guvern, în timp ce restul se află
în așezări informale.

Stasolla a declarat pentru
EURACTIV Italia că guvernul
nu și-a schimbat abordarea față
de problemele cu care se
confruntă comunitățile de romi
între primul și al doilea val. Au

fost aplicate doar mici
inițiative locale, în principal
distribuire de alimente. Dar nu
există forme de protecție

pentru cei care și-au pierdut
locul de muncă sau mijloacele
de trai, și nici un control al
situației de sănătate din tabere.

Romii, în valul trei al pandemiei: Mai
puțin stigmatizați, dar tot lipsiți de sprijin

Primăria Alba Iulia caută influenceri care să
promoveze un proiect pe fonduri UE destinat romilor
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Un sat sucevean - Mironu, comuna
Valea Moldovei - unde trăiește o comunitate
de romi, pare să fie locul de desfășurare al
unei situații absurde.

Primarul mai susţine că cetăţenii
comunei ar fi spus la vamă că se întorc din
Germania şi nu din Italia și că a anunțat
Direcția de Sănătate Publică.

Primarul a mai spus că cei 300 de
oameni s-au întors acasă cu maşinile
personale şi cu microbuze. El a relatat că
directorul şcolii nu i-a primit la cursuri pe
elevii care provin din familiile respective. 

Contactat telefonic, de cotidianul

Adevărul, primarul a spus că a auzit de la
săteni că cei 300 s-au întors acasă. Întrebat
dacă a fost la faţa locului ca să vadă dacă
lucrurile sunt aşa cum spun sătenii, primarul
a răspuns: ”Ce, sunt nebun? Să te duci
dumneata să vezi. Eu am auzit şi am sesizat
Direcţia de Sănătate Publică pentru că aşa
este corect”.

Șefa Direcţiei de Sănătate Publică
Suceava, Silvia Boliacu, susţine că instituţia
pe care o reprezintă n-a primit o informare
oficială sau neoficială de la primarul
comunei Valea Moldovei cu privire la
întoarcerea celor 300 de cetăţeni din Italia.

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

Romii din Italia vor
să intre în Parlament
cu un partid prin
care să combată ura
și discriminarea la
adresa lor

Un partid pentru a combate
ura și discriminarea împotriva
nomazilor. Este ideea Giuliei Di
Rocco, asistentă juridică în vârstă
de 44 de ani din Pratola Peligna,
și a altor două femei de origine
romă, Virginia Morello și
Concetta Sarachella, o stilistă din
Molise.

Împreună au fondat Mistipé,
un grup care este candidat să
reprezinte romii în Parlamentul
italian.

Momentan, formaţiunea are
un singur simbol, o roată roșie pe
un fundal albastru și verde,
inspirat de steagul romilor, și un
program. Dar în curând vor fi
create un site web și o pagină de
Facebook pentru a promova
activitățile partidului. Președinta
partidului, Giulia Di Rocco,
absolventă de drept, este
implicată de 15 ani în promovarea
romilor în instituții. Pe lângă
faptul că a fondat două asociații,
Amici di Zefferino și Romanì
Kriss, mai face parte din Forumul
pentru romi Sinti și Caminanti
înființat de Unar, sub egida
Ministerului Egalității de Șanse,
din UCI, Uniunea comunităților
romanes din Italia, iar în iulie
anul trecut a devenit membră a
Uniunii Internaționale Rome,
organismul care-i reprezintă pe
nomazi la Consiliul Europei și la
ONU.

Rebeca, fiica cea mică a lui Gabi Luncă,
a lămurit ontroversele legate de
înmormântarea mamei sale. Artista va fi
înmormântată în cimitirul Dămăroaia.

Rebeca Onoriu, fiica cea mică a
cântăreţei Gabi Luncă, a negat zvonurile
conform cărora mama ei ar fi înmormântată

astăzi, 4 aprilie. Rebeca Onoriu a declarat, în
exclusivitate pentru Click!, că trupul mamei
sale se află încă la spital şi că familia are
termen până luni să meargă să-l ridice.
Familia se ocupă acum de pregătirile de
înmormântare ale marii soliste.  “Nu ştiu de
unde vin informaţiile astea! Mama mea va
avea o înmormântare creştinească, aşa cum
am spus! Nu am acum puterea sa merg la
spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo şi
s-o aduc acasă. Aseară am fost cu sora mea
şi i-am luat mamei cavoul din cimitirul
Dămăroaia, acolo unde şi-a dorit ea foarte
mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă
cavou vom avea o băncuţă, unde voi sta şi îi
voi citi mamei mele toate mesajele.

Fiica lui Gabi Luncă, lămuriri despre înmormântare: „I-am
luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde şi-a

dorit ea să fie înmormântată
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Gabi Luncă s-a născut la
data de 16 octombrie 1938 în
comuna Vărbilău, judeţul
Prahova, într-o familie cu şase
copii. Când avea doar trei ani
şi jumătate, mama ei a murit. A
fost crescută de o mamă
vitregă care se purta foarte urât
cu ea. Tatăl ei, Dumitru Luncă,
a fost violonist în cadrul
Orchestrei Armatei din
Ploieşti. „Chiar dacă am
pierdut-o pe mama la trei ani şi
jumătate, îmi amintesc cum îşi
lăsa părul pe spate şi apoi îl
răsucea şi îl prindea roate, în
coc. Când mama a murit, eu
eram acasa la naşul meu. Casa
noastra era chiar in centrul

satului, iar eu am văzut că la
mine la poartă s-a adunat lume
multă, dar nu întelegeam de ce
şi cineva mi-a zis: mâine vine
mama ta, dar vine îmbrăcată în
mireasă. Eu, copil, nu am
înţeles. Când au adus-o acasă,
o vecina a venit, m-a luat în
braţe, m-a dus la acel trandafir
şi mi-a tăiat de acolo şase
trandafiri şi mi-a zis: Acuma tu
mergi cu mine să îi duci mamei
tale“, povestea cântăreaţa.
Începe să cânte în anul 1951,
alături de tatăl său iar după
1953 devine solista orchestrei
de muzică populară a Clubului
Muncitoresc din Băicoi. În
1955 începe colaborarea cu

Ansamblul Folcloric al
Clubului 1 Mai, Ploieşti,
dirijor fiind în perioada
respectivă acordeonistul Sile

Ungureanu. Devine cunoscută
încă de la 17 ani, când era
angajată la Orchestra Flacăra
Prahovei din Ploieşti.

Cine a fost Gabi Luncă, „ţiganca de mătase” şi
„marea doamnă a muzicii lăutăreşti“. Artista a
murit după ce a fost diagnosticată cu Covid-19

Căpitanul naţionalei U21,
acuze grave după victoria
cu Ungaria: „Ţiganii ăştia,
cum ne strigaţi voi în
teren, v-au bătut

România s-a impus după un meci
complicat, cu multe momente tensionate,
de-a lungul căruia s-au arătat 11 cartonaşe
galbene - 7 pentru gazde (inclusiv o
eliminare), 4 pentru tricolori. Ungaria,
care a avut şi un jucător eliminat în finalul
primei reprize, a deschis scorul după
pauză, dar nu a putut rezista iureşului
ofensiv al tricolorilor şi a părăsit terenul
învinsă.     După terminarea partidei,
căpitanul naţionalei de tineret, Marius
Marin, a postat un mesaj pe contul
personal de Instagram în care a scris că el
şi colegii săi au fost jigniţi în permanenţă
de adversari, fotbalişti maghiari numindu-
i ”ţigani”.   ”Ţiganii ăştia, cum ne strigaţi
voi pe teren, v-au bătut 2-1. Hai,
România!”.

În nici două
săptămâni Dumnezeu,
marele barosan, a dat cu
coasa și i-a cules pe
Cornelia Catanga, Nelu
Ploieșteanu și, azi, pe
Gabi Luncă. Toți trei
duși de COVID. De ce,
Barosane, ne-ai luat
piuitul, vocea? Ne-ai
amuțit, ce păcat
făcurăm? Nu pot să nu
pic în pământ strop de
vin roșu pentru vocile
astea ce le-a încuiat
Dumnezeu în safe-ul lui
de aur. E noapte grea de
sâmbătă, când mahalalele dau muzica la maxim de “moarte” și băutura susură
fără rost în cap. Să facem discotecă și pomenire lăutărească, dar!

Am copilărit cu muzici amestecate. Rock ascultat pe ascuns. Din armată nu
mai puteam să mă trezesc fără Modern Talking. Mozart, când mi-am luat pick-
up. Crescut în mahalaua de la Șulea, unde Dudeștiul mi-era mamă-ciumă și
cuptorul de la Sălăjan tată-variolă, ce ascultam de Revelioane? Printre alții, pe
Gabi Luncă, pe nea Nelu. Catanga am prins-o încoace când am ajuns baban.

Pe la ora unu jumătate, după friptură, începeam cu Irina Loghin, o luam pe
ulei cu Ciobanca, cu Lătăreața, dar nu puteam să vedem zorii fără lăutari. Bă, te
rupea acordeonul în zori.

Catanga, Ploieșteanu, Luncă morți.
Mare Barosan, de ce ne-ai luat piuitul?



19
Anul VIII • nr. 2047

7 aprilie 2021 Vocea RomilorActualitate

Scenele groteşti au fost transmise

live pe Facebook, romii îndemnându-i

pe cei care îi urmăreau să distribuie

înregistrarea pentru a ajunge ”la ştiri”.

Potrivit ziarului Vremea Nouă, patru

familii de romi din Murgeni au cumpărat

de Crăciun un struţ de la o familie din

Galaţi, pentru consum propriu. Au plătit

fiecare câte 1.000 de euro, lăudându-se

în înregistrare că nu oricine îşi permite să

cumpere carne cu 70-80 de lei

kilogramul.  Bărbatul care realizează

transmisia live, subliniază că ei ”nu fură”

şi ”nu dau în cap în cap la nimeni”, ci vor

să arate că se bucură în familie şi

sărbătoresc Crăciunul mâncând o carne

specială.  Struţul este alergat în curte de

mai mulţi bărbaţi, iar la un moment dat

este doborât în curte şi tăiat. La întreaga

scenă asistă mai multe persoane inclusiv

copii.  Mai multe persoane indignate de

imaginile transmise de rromi din

Murgeni au sesizat autorităţile.

Reprezentanţii Direcţiei Sanitar

Veterinare au invocat că fiind vorba de o

sacrificare pentru consum propriu nu

este încălcată nicio normă sanitar

veterinară.  Inspectoratul de Poliţie al

Judeţului Vaslui au anunţat că s-au

autosesizat şi fac cercetări.

Romii din Murgeni au transmis
în direct pe Facebook
sacrificarea unui struţ: 
„Daţi share cât mai mulţi”

Un mesaj rasist a fost scris pe un

panou dintr-o statie de autobuz de pe

Calea Floreasca, iar cuvintele jignitoare

la adresa romilor au fost sterse de

Asociatia Aresel.

“Unii cred ca s-a strigat << fascism

>> prea devreme si ca aici la noi astea

nu-s probleme reale, ca n-are legatura

cu anii 30, ca nu e asa de grav. Nu pot

decat sa va arat imaginea de mai jos,

fotografiata intr-o statie de autobuz de

pe Calea Floreasca, de la care mi s-a

facut rau. O asemenea violenta de

limbaj am mai intalnit doar in Rwanda,

inainte de genocid”, a scris pe

Facebook cea care a postat imaginea.

Mesajul a fost distribuit si de

Ciprian Necula, representant Aresel,

care a adaugat: “Si asta in contextul in

care unii care si-au facut cariera pe

“romi” propaga glumele rasiste ale

tinerilor frumosi! Sau, altii care

folosesc comunitatile sa mai castige

cateva puncte electorale in raport cu

conspirationistii... As vrea sa putem

spune rasistilor ca pot fi ceea ce sunt,

caci noi suntem de neatins de viciile

lor”.

“Astfel de mesaje ranesc, astfel de

mesaje ne invrajbesc, ne fac sa fim unii

impotriva altora, sunteem cu totii

romani”, a transmis reprezentantul

Asociatiei, in timp ce a sters cuvintele

jignitoare. Acesta a anuntat ca va fi

sesizata Primaria Capitalei si Societatea

de Transport Bucuresti.

Mesaj rasist la adresa romilor, intr-o statie de autobuz din Bucuresti:
“O asemenea violenta de limbaj am mai intalnit doar in Rwanda”

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,
făcându-se tot astfeli şi cu celălalte două

grămăgioare.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti



20
Anul VIII • nr. 2047

7 aprilie 2021Vocea Romilor Social

E o întrebare pe care mi-am pus-o
deseori de-a lungul anilor și mulți ani
mi-au trebuit până să mă decid. A avut
diferite forme, învârtindu-se chinuitor
în jurul aceluiași nucleu. Să plec?! Să nu
plec!! Dar cum să plec?! Să le las pe
toate în urmă?! De atâta dramatism abia
mai puteam respira. Pot să plec? Sunt în
stare? De ce-aș pleca? În cele din urmă
s-a decantat și a rămas doar “De ce am
plecat?”, purtând cu ea un iz de
finalitate un pic amărâtă, ca și cum aș fi
fost silită să fac ceva, ca și cum alegerea
a fost obligatorie. Ceea ce e adevărat.
Din punctul meu de vedere, n-am avut
încotro.

De ce am plecat?!
Pentru că uneori țara mea mă scoate

din minți. Verbul e la prezent și cred că
mereu va rămâne așa. Țara mea e țara
mea, chiar dacă acum sunt peste mări și
țări. Și întotdeauna o să fie o mare parte
din ea care o să mă scoată din minți. Pe
lângă celelalte părți.

Pentru că e greu să trăiești într-o țară
unde criminalii în serie sunt eliberați (de
mari specialiști în lege și psihologie) și

apoi dau foc la fetițe de 15 ani. Așa
specialiști avem. Sau alte fetițe sună
disperate la 112 și nimeni nu le ajută.
Nu că nu reușește 112 să le ajute, nici
măcar nu încearcă. E o caricatură de
instituție, cum sunt multe altele aici.
Pentru că de-atâtea ori justiția a fost
culcată la pământ, pusă sub piciorul
bolovănos al vreunui oarecare apucat de
visuri de grandoare, vreun mitică cu
aere de mahala.

De ce am plecat
din țara mea

Comunitățile de romi sunt
marginalizate și ignorate de autorități.

Incidentele violente care au
izbucnit în preajma Paștelui, în mai
multe localități, par trase la indigo:
conflicte în comunități sau cartiere

sărace, locuite majoritar de romi, unde
poliția a intervenit în forță, dar
proporțional cu violențele.

Este aceasta o urmare a izolării
impuse de autorități sau o ecuație
explozivă formată din întoarcerea
acasă a multor emigranți, conflicte mai
vechi și mult alcool în comunități
ținute mereu de autorități în
subdezvoltare? Mai degrabă, o
combinație între toți acești factori, iar
ce e mai rău e posibil abia să urmeze,
dacă izolarea se prelungește: oameni
care trăiesc de pe o zi pe alta pot
recurge la ilegalități și violențe, pentru
a avea ce mânca, dacă autoritățile nu
intervin să îi ajute.

Alcool, șmecherie și romi marginalizaţi.
De ce a devenit violent Paștele în izolare

Coroana (1 aprilie – 20 mai)
Începe-ți proiectele personale cu

energie și bună pregătire în acest an. Mai
multă muncă îți mărește venitul. Lasă frica
și lansează-te în necunoscut, pentru că cel
care nu riscă, nu câștigă. Dacă ai curaj, vor
veni momente de speranță și schimbări în
anul 2021.

Sfeșnicul (21 mai – 20 iunie)
În anul 2021 trebuie să fii atentă cu

minciunile, deoarece un pas greșit poate
distruge 2021. Ar trebui să te concentrezi
pe atingerea obiectivelor tale fără să te
gândești atât de mult la obstacole.
Pregătește-te, pentru că vin noi provocări.

Roata (21 iunie – 21 iulie)
Lasă gândurile negative, astfel încât

energiile prosperității să poată curge. Vei
avea parte de schimbări la locul de muncă
ce necesită atenție. Scoate din viața ta ceea
ce nu ai nevoie. Caută mai multă evoluție,
mai multă creștere personală.

Steaua (22 iulie – 22 august)
În anul 2021, vei avea parte de o mare

realizare care îți va aduce multă stabilitate
la locul de muncă. Vei atinge obiective
minunate, dar trebuie să ai mai multă
inițiativă în fiecare dintre acțiunile pe care
le faci. Notează-ți obiectivele pe care le
poți îndeplini pe termen scurt.

Clopotul (23 august – 22
septembrie)

Trebuie să lucrezi mai mult la
desprinderea de material în acest an, banii
nu sunt totul în această viață. Sprijină-i pe
cei dragi, oferă-i ajutor celui care are
nevoie de tine în momentele dificile. Pune
în valoare ceea ce contează cu adevărat
pentru tine în această viață.

Moneda (23 septembrie -22
octombrie)

Vei avea un nou început în 2021, deși
cu siguranță nu te-ai așteptat. Vor veni zile
în care va trebui să iei decizii cu
înțelepciune și liniște. Vei avea parte de
oportunități bune de creștere personală.

Cuțitul (23 octombrie – 21
noiembrie)

În anul 2021, va fi nevoie să oferi
ajutor persoanelor care au nevoie de tine,
trebuie să o faci pentru că totul este ciclic
în viață, dăruiești dragoste, iar viața te va
răsplăti. Relațiile de dragoste vor trece
prin schimbări și evoluții. Fă-ți timp
pentru a te apropia de cei dragi, iar așa vei
găsi echilibrul!

Toporul (22 noiembrie – 21
decembrie)

Vei avea parte de situații neașteptate
pe care trebuie să le accepți, dar fii calmă,
după aceea vor veni zile de liniște. În
dragoste, gelozia continuă să te afecteze,
iar asta ți-ar putea aduce probleme inutile.
Lasă nesiguranțele, care sunt o durere de
cap, relaxează-ți corpul și mintea…

Potcoava (22 decembrie – 20
ianuarie)

În anul 2021, este posibil să ai parte de
o nouă relație foarte fericită și distractivă.
Vei avea parte de reînnoirea energiei,
profită de ocazie pentru a medita. Vei
primi bani neașteptați, așa că investește-i
în cel mai bun mod. Totul își va recăpăta
echilibrul și vei vedea lumina fericirii.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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„Un criminal român care a fost
deportat din Marea Britanie în urmă
cu opt ani s-a întors şi a violat o
femeie într-o staţie de autobuz“, scria,
săptămâna aceasta, publicaţia Daily
Mail Online. Tot în urmă cu câteva
zile, în cadrul unei emisiuni a postului
de televiziune BBC, Ministrul britanic
al Educaţiei, Michael Gove, declara că
imigranţilor români şi bulgari nu ar
trebui să li se permită să „profite“ de
„generosul“ sistem de beneficii al
Marii Britanii. Sună cunoscut. Sute de
asemenea ştiri au umplut paginile,
fizice şi virtuale, ale publicaţiilor
străine în ultimii 24 de ani. Că a fost
vorba despre furturi, violuri, crime,
copii din orfelinate, politicieni
plagiatori, maidanezi, mineriade,
carne de cal, corupţie, nunţi de ţigani,
clonări de carduri, furt de tablouri,
vandalizări, trai mizerabil sau
democraţie defectă, imaginea
României post-decembriste a prins
contur în presa internaţională drept o
ţară delimitată de stigmate. Sunt
păcatele României, aşa cum le descriu
jurnaliştii străini, reale? Când a

început această tendinţă de
stigmatizare şi care este explicaţia?
Care sunt principalele stereotipuri care
definesc România? Există vreo
speranţă să scăpăm de imaginea
pătată? adevarul.ro vă propune o
trecere în revistă a principalelor
stigmate care au marcat România în
opinia publică internaţională, precum
şi posibile explicaţii ale fenomenului
în ansamblu. Stigmatele politice:
democraţia defectă, corupţia, hilarul
clasei politice BUCUREŞTI Imaginea
minerilor care făceau legea cu bâtele
în Piaţa Universităţii din Bucureşti, la
doar câteva luni după Revoluţie, a
şocat o lume întreagă.

Stigmatele României în presa
internaţională: de la mineriadele
şi orfelinatele-lagăre din ‘90 la
imigranţii români din Marea
Britanie de astăzi

TEHNOLOGICE SA,
cunoscut de muritorii de
rând sub denumirea de
TLSIT, este de departe una
dintre firmele care a fost
abonată intensiv la banii
publici în perioada când
PDL-ul domnea la Neamț.

Cel mai bun an al firmei
TLSIT a fost anul 2010 când
noi ceilalți ne chinuiam să
apucăm a doua zi. În acest an
frumoasa firmă abonată la
bani publici a declarat un
profit suspect de 3.000.000
lei. Spun suspect pentru că
oricine poate vedea cu ochiul

liber ca firma în discuție în
toți ceilalți 14 ani de
activitate, adunați la un loc, a
reușit cu greu să declare
4.000.000 lei profit.

Cum a reușit TLSIT să
facă într-un singur an profit
aproape cât a făcut în ceilalți
14 , este o chestiune la care
ne vor răspunde în curând
procurorii DNA pentru că în
anul respectiv, de fapt TLSIT
a băgat adânc de tot mâna în
buzunarul societății Perla
Invest de unde a scos nici
mai mult nici mai puțin decât
9.236.952,64 lei.

Strict pe această speță a
afacerilor ”profitabile”
dintre Perla Invest și TLSIT
Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi

Monitorizarea Achiziţiilor
Publice s-a pronunțat clar la
începutul acestui an arătând
că situația este… de
competența DNA.

Marele jaf de la Perla Invest 

Cotlet ţigănesc
INGREDIENTE

* 2 cotlete de porc
* 200 g ciuperci
* 100 g muschi tiganesc sau sunca

taraneasca
* 1ceapa
* 1 pahar cu vin rosu
* 1 cutie rosii in bulion
* 1 lingurita cimbru uscat
* 1 frunza de dafin
* 1 lingurita boia dulce
* 1 lingurita boia iute
* 3-4catei de usturoi
* 2 linguri faina
* 3 linguri ulei
* sare
Cotletele usor batute,condimentate,le

trecem prin faina,le prajim putin si le scoatem
pe farfurie;in uleiul ramas calim muschiul taiat
suvite,le scoatem si le ele apoi calim ciupercile
feliate adaugand putin ulei daca nu a mai
ramas si le scoatem dupa ce a scazut apa din
ele; calim apoi ceapa tocata marunt,adaugam
vinul,lasam sa fiarba pana se evapora
alcoolul,adaugam rosiile pasate si lasam sa
fiarba pana scade;adaugam aici
dafinul,cimbru,boia,carnea,2cani cu apa,mai
condimentam dupa gust,acoperim si lasam la
foc mic 30-40min; dupa acest timp,adaugam
ciupercile,muschiul,usturoiul pisat,putina
verdeata si dupa 5 min oprim focul si servim

cu orice garnitura doreste fiecare.

Sã halim bine
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Aproape 3.000 de romi plecați din
România au ajuns să se stabilească la
Coventry, oraș de peste 300.000 de
locuitori, situat în centrul Angliei, în
apropierea metropolei Birmingham. Ei
și-au întemeiat acolo o altfel de
„țigănie”, undeva, într-un cartier din
zona centrală a localității…

Povestea romilor din Coventry
începe în 2010, când un britanic înființa
în localitate organizația Roma Project.
Numele acestuia este Bernie Flatley, iar
legăturile sale cu România și cu românii
datează din urmă cu aproape 25 de ani,
imediat după răsturnarea regimului
comunist.

România – „a doua mea casă”

„Totul a început în 1990, aprilie.
Atunci am intrat prima dată în contact cu
România și cu romii din această țară”, își
amintește englezul blond-roșcat, de
statură medie, zâmbitor și energic… „În
1990, când mi s-a spus prima dată să
merg în România, nici nu am vrut să aud
de așa ceva. Aveam un job bun și eram
cât se poate de ocupat. Sora mea s-a
ocupat atunci de pregătirea unui
transport cu ajutoare la o școală din
Birmingham pentru copiii de la un
orfelinat din România. Eu lucram la
regia de apă Thames Water și am avut
anumite colaborări în țările din fostul
bloc comunist. Așa că sora mea m-a

rugat să îi ajut cu câteva informații pe
cei care urmau să transporte acele lucruri
în țara est-europeană. Eu le-am spus că
este o nebunie să meargă acolo și că
riscă să fie atacați de oameni înarmați în
acea țară est-europeană. Totuși, două
săptămâni mai târziu, am fost solicitat și
eu să fac parte dintr-un convoi cu
ajutoare care urma să se deplaseze în
România. Din nou nu am vrut să plec,
dar m-am dus în cele din urmă. Am ajuns
la un alt orfelinat decât cel la care
trebuia. Acțiunea noastră de ajutorare a
fost filmată și transmisă pe un post
important de televiziune de aici, din
Marea Britanie. Așa a început totul…”,
mai spune Bernie. „Acum consider
România a doua mea casă. Iubesc
această țară și îmi plac românii”,
concluzionează britanicul.

Un model de
integrare socială

Coventry este un oraş din
Anglia în care trăiesc în
prezent mii de etnici romi şi

unde rata infracţionalităţii este
printre cele mai scăzute de pe
întinsul Marii Britani, după

cum recunoaşte chiar
Sergentul Dave Faries, de la
poliţia din localitate.

Peste 7.000 de romi s-au
stabilit în oraşul cu o populaţie
de 300.000 de locuitori din
mijlocul Angliei. Dintre
aceştia, aproape 3.000 vin din
România. Ceilalţi provin din
ţări ca Cehia, Slovacia sau alte
state est-europene. Mulţi
dintre ei au ales să îşi ducă
viaţa la Coventry după ce au
auzit că acolo autorităţile şi
localnicii îi ajută să se

integreze. Şi, într-adevăr, s-au
integrat…

Etnicii romi din Coventry
au locuri de muncă, îşi plătesc
taxele către stat şi cheltuielile
de întreţinere, iar copiii lor se
duc la şcoală şi unii chiar obţin
performanţe remarcabile. Iar
de câte ori au câte o problemă
pe care nu ştiu cum să o
rezolve, se duc la Bernie
Flatley, un englez care a
înfiinţat o organizaţie special
pentru a le oferi ajutor gratuit
acestor oameni…

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 sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasă-mă în

pace

Dicþionar româno-rrom

COVENTRY, ORAȘUL ROMILOR FERICIŢI



23
Anul VIII • nr. 2047

7 aprilie 2021 Vocea RomilorCaleidoscop

Norvegia: O tabără de ţigani
români, evacuată de poliţie

Poliţia din Oslo, Norvegia a
început luni evacuarea unei tabere
de până la 100 romi din România,
instalată în apropiere de Lacul
Sognsvann. Acţiunea are loc după
ce un tribunal norvegian i-a permis
proprietarului terenului să evacueze
20-30 de corturi, relevă publicaţia
norvegiană “The Foreigner”.

Conform legii norvegiene,
camparea este permisă pentru cel
mult 48 de ore, precizează
publicaţia, care adaugă că ţiganii,
care sunt cetăţeni români, au dreptul
să trăiască în Norvegia, întrucât
ambele ţări fac parte din zona
economică.

Jurnaliştii precizează că mulţi
dintre romii evacuaţi sunt originari

din Buzău.

Flash

Romii din România, victime ale
discriminării care trăiesc adesea în sărăcie,
beneficiază de câţiva ani de un acces mai
larg la educaţie, dar se confruntă, în
continuare, cu problema găsirii unui loc de
muncă şi unei locuinţe.

În domeniul educaţiei, unde a fost
introdusă discriminarea pozitivă,
„progresele sunt evidente”, a declarat
preşedintele Agenţiei române pentru romi,
Ilie Dincă, potrivit Mediafax.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul
Educaţiei, maximum 3.000 de tineri romi

sunt admişi la liceu anual, iar aproximativ
500 în universităţi, pe locuri rezervate
acestei minorităţi de către autorităţile de la
Bucureşti. În plus, dintre cei 250.000 de
elevi care se declară romi, 11 la sută
urmează cursuri de istorie şi limba romani,
în timp ce aproximativ 500 învaţă exclusiv
în această limbă.

Recent criticate de Franţa, autorităţile
române au recrutat, în ultimii ani, 430 de
profesori de limba romani, dar şi mediatori,
pentru a realiza legătura între elevi,
familiile romilor şi profesori.

Tot mai mulţi romi merg
la şcoală în România, dar
au acces limitat la joburi
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Multi dintre romanii care ating
„succesul” efemer al prezentei in mass-
media din Regatul Unit, datorita propriilor
lor fapte infractionale, ajung, in final, in
penitenciarele britanice. Sentintele
judecatoresti pronuntate pe numele lor
prevad, adeseori, deportarea in tara natala
si interzicerea reintoarcerii in Marea
Britanie. Acest parcurs stabilit de justitia

britanica este de cele mai multe ori acelasi,
chiar si pentru cei care incearca sa-si
sustina nevinovatia…

Un tanar care a executat o pedeapsa cu
inchisoarea in Marea Britanie pentru viol
sustine ca a ajuns dupa gratii doar in urma
unor inscenari puse la cale de fosta sa
prietena. Cezar Murariu a sunat la
Diaspora Romaneasca in 29 octombrie.

Din mass-media, la închisoare
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Perla romilor din Botoşani, geniala admisă la 5
universităţi de top din Marea Britanie. Părăsită de mamă,
blamată de toţi, a învăţat până a cucerit lumea. Perla
Scripcariu, tânăra de etnie romă care a reuşit să fie admisă
la cinci universităţi din Marea Britanie.

Abandonată la naştere şi purtând stigmatul unei etnii
blamate de multe ori, Perla Scripcariu, care tocmai a
terminat cu brio un liceu de elită din Botoşani, a devenit un
model pentru comunitatea romă din care face parte, fiind
acceptată la cinci universităţi de top din Marea Britanie.

La ședința Colegiului Prefectural
Vâlcea, prefectul Sebastian Fârtat a
solicitat Inspectoratului Teritorial de
Muncă Vâlcea ca, începând din 30 martie
2021 să inițieze controale la instituțiile
publice din județ, cu privire la respectarea
de către acestea a măsurilor privind
organizarea muncii la domiciliu sau a
telemuncii. În cazul în care nu pot fi
dispuse aceste forme de organizare a
muncii, instituțiile publice au obligația
decalării programului de lucru, astfel încât
să fie evitată aglomerația la venirea și
plecarea angajaților. Instituția Prefectului –
Județul Vâlcea mai informează că, din luna
martie, au fost reluate întâlnirile cu
membrii Colegiului Prefectural Vâlcea.
Aceste ședințe se vor desfășura în sistem
online până când situația epidemiologică
din județ va permite organizarea lor în mod
clasic, față în față, la sediul Instituției
Prefectului.

t
Pentru a fi numit într-o funcție de

conducere la Prefectura Vâlcea, liberalul
Victor Stănculescu și-a dat demisia din
funcția de consilier județean, CJ Vâlcea
urmând ca peste câteva zile să constate
încetarea de drept înainte de expirarea
duratei normale a mandatului de consilier
judeţean, precum şi vacantarea locului de
consilier judeţean. Prin cererea înregistrată
la Consiliul Judeţean Vâlcea sub nr. 4290
din 15 martie 2021, Victor Stănculescu a
solicitat să se ia act de demisia sa din
funcţia de consilier judeţean. În
conformitate cu prevederile din Codul
administrativ, calitatea de consilier
judeţean încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, în
caz de demisie.

t
În şedinţa ordinară a  Consiliului  Local

al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de
31.03.2021, vor fi desemnaţi doi  consilieri
locali care vor avea calitatea de evaluatori
în cadrul comisiei de evaluare a
performanţelor profesionale individuale
ale secretarului general al municipiului
Râmnicu Vâlcea, Ionuţ Didoiu. Aflat într-
un conflict deschis cu tabăra liberală din
C.L., Didoiu ar putea avea probleme, însă
rămâne de văzut ce va face  USR, care, în
ultima perioadă, a adoptat o atitudine de
echilibru.

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII
Ion 

Stroescu
Lucian

Rădulescu
Cecilia
Văduva

Ion 
Nicolae

Bogdan 
Matei

Imaginea negativa a Romaniei in
Regatul Unit este intretinuta chiar de…
romani.

Mass-media britanica poate, fara
indoiala, sa deformeze realitatea sau sa
prezinte lucrurile intr-o lumina
nefavorabila, atunci cand vine vorba de
cetatenii tarii est-europene dintre
Carpati si Dunare. Tabloidele de mare
tiraj care apar la Londra pot fi facute,
de asemenea, vinovate pentru ca
prefera sa selecteze tendentios subiecte

care au in centrul desfasurarii lor
persoane de origine romana. Iar
jurnalistii din regat par in egala masura
lipsiti de profesionalism atunci cand isi
informeaza cititorii sau audienta fara a
incerca o abordare echidistanta…

Emy Drăgoi și Giani Lincan, doi
muzicieni de excepție care prin
muzică au doborât orice barieră

Doi muzicieni, unul cântând la
acordeon, iar celălalt la țambal și o
orchestră mică, din doar nouă persoane.
Alături de aceștia un grup de tineri
pasionați de dansuri țigănești. Și două
fete, Alesia și Bianca Drăgoi, cele două
comori ale muzicianului Drăgoi. Aceștia
au fost actorii unei seri de excepție, o
seară dedicată Centenarului Marii Uniri
în care muzica a unit și dovedit încă o
dată că sunt oameni care se nasc cu acest
har minunat de a cânta și a încânta.

Comuna Catane 
și-a schimbat faţa

În Catane, 65% dintre locuitori
sunt de etnie romă. Singurii investitori
din comună sunt cei câțiva fermieri
care lucrează pământurile localnicilor.
Unii dintre acești fermieri lucrează în
arendă și suprafețe din localități
limitrofe. Ei au adus tehnologie
modernă și încearcă să obțină
producții cât mai mari din pământurile
de la Catane. Dovadă stau instalațiile
moderne de irigații aflate chiar la
intrarea în comună.

CEI CE NE „PATEAZA”…

Perla Scripcariu: ”Sunt mândră că sunt de etnie romă”
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