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Gilbert Costache, românul
de etnie romă care a cucerit
două națiuni și a ajuns actor,
model și life coach în SUA:
”Vreau să dau înapoi ceea ce
am primit”

Alina Șerban, despre
Ziua Internațională a
Romilor: Avem o zi a
mândriei noastre,
pentru că discursul
prevalent este cel al
respingerii
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ZIARE ŞI
ZIARIŞTI 
Dacă termini o facultate de jurnalism

nu înseamnă neapărat că eşti şi bun
pentru jobul ăsta. Diploma este doar o
hârtie pe care i-o arătăm mamei atunci
când ne întreabă pe ce s-au dus banii pe

care ni i-a dat în ultimii ani. Asta pentru că o facultate de
jurnalism o poţi absolvi şi fără prea mult stres. Deci, să ne
înţelegem de la început, diploma aia nu are foarte mare valoare
pe piaţa muncii. Degeaba ştii multe dacă stai prost cu nervii. si
nu sti sa scri o stire buna  

Oregulă nescrisă a acestei meserii este că trebuie să fii flexibil
(foarte flexibil). să accepţi că nu eşti cel mai deştept şi

întotdeauna dacă vrea cineva să ţi-o tragă o poate face (de multe
ori chiar o face); să fii pregătit să fii luat peste picior de cititorii
care comentează pe site;  de prostile   care le debitezi in folosu
prostimi   să îţi înţelegi şeful care te face idiot.idioata oameni
care şi-au petrecut întreaga viaţă în acest domeniu. Aceşti
jurnalişti au reuşit multe, dar au şi greşit mult. Dacă eşti puţin
şmecher o să profiţi de şansa de a învăţa din greşelile lor şi n-o
să aştepţi să înveţi.

M-am săturat de proşti si proaste  ca de mere mălăieţe. Prefer
o perfuzie în locul unui dobitoc dobitoaca  . Aleg să fiu

prost în fond, aşa cum aleg să fiu gras şi ciufut sau sectant. Nu
vreau lucratori in presa   ca proştii să aibă noroc. Nu e vina lor
că noi, deştepţii îi tolerăm şi nu îi învăţăm să fie oameni de
omenie si  să nu se ascunde   dupa un articol cu  orgolii
înfierbântate. Încercaţi să vă amitiţi de sentimetul ruşinii când
cineva vă cere.  sa modifici stirea stearpa  care  ai scriso       Unii
habar n-au că virgula n-are ce căuta între subiect şi predicat dar
scriu la un ziar.

Şi uite-aşa reluăm în ziare şi spaţiu public şi am creat un fel
realitate mentală. Tăcerea este argumentul cel mai greu de

combătut. Nu cunosc alt semn al superiorităţii decât bunătatea.

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Dreptul
copiilor romi
la educație
de calitate

Cătălin Zamfir
Manea: Minoritatea
romă trebuie
sprijinită real de clasa
politică
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Suntem implicați în alt scandal
internațional. „Tu crezi că
românii sunt țigani, nu?”

„Cum poți da roșu pentru asta? A lovit
mingea, prieteni!”

Sursa citată redă discuția pe care
jucătorii campioanei României ar fi avut-
o cu arbitrul. „Ce reacție a avut? (n.r. –
Cristi Bălgrădean) A venit doar să te
întrebe dacă-i dai galben, dar tu i-ai dat
roșu pentru reacție. Cum poți da roșu
pentru asta? A lovit mingea, prietene!
Când a atins adversarul?”, a spus un
fotbalist al CFR-ului.

Un alt jucător al grupării din Gruia l-a
întrebat pe „centralul” din Hexagon. „Ai
făcut asta pentru că crezi că românii sunt
țigani, nu?”, mai precizează francezii.
Benoit Bastien a fluierat penalty, ceea ce
evident i-a enervat pe jucătorii români.
Situația s-a intensificat când arbitrul i-a
dat roșu lui Bălgrădean, nu pentru
intervenție, ci pentru reacție”, au scris
jurnaliștii de la RMC Sport.

Pe scurt

Despre impresia pe care i-a făcut-o
Viorica  Gotu , în calitate de femeie
implicată în politică şi presedinte
Partida Romilor Galati   a declarat:
“Este atât de simplă. Nu este deloc
arogantă”.Viorica  Gotu contrazice
imaginea unei femei puternice, dar nu
este vorba de o putere arogantă, ci de o
putere lăuntrică, a mai precizat
Diamant.

Este suficient să ne uităm la
performanţele ei pe care la alegerile din
2020  a obtinut 4000 voturi  

Un exemplu că tigancile  joacă un
rol din ce în ce mai important îl vedem
în politică

Frumuseţe şi distincţie, pricepere şi

dăruire alături de un minunat spirit de
organizare – iată secretul unora dintre
cele mai implicate femei din Galati în
viaţa societăţii. În general, faptele bune
e bine să le ţii pentru tine, să nu te lauzi
cu ele.

Ce înseamnă să lucrezi sa fi
presedinte  la Partida Romilor  de  23 de
anii  pe unde trec sute de oameni zilnic,
care sunt speranţele dar şi alte detalii
despre munca de partid  un presedinte
ca  Gotu Viorica   cu abilităţi de
comunicare dezvolta blanda poate să
vorbească la fel de bine cum poate să
asculte. Sau invers, ştie mai ales când şi
cum să asculte înainte să vorbească

Frumuseţe şi distincţie, pricepere şi

dăruire alături de un minunat spirit de
organizare – iată secretul unora dintre
cele mai implicate femei roma    din
Galatii  în viaţa societăţii. În general,
faptele bune e bine să le ţii pentru tine,
să nu te lauzi cu ele.

Comitetul de miniştri al
Consiliului Europei a recomandat
săptămâna aceasta României, într-o
rezoluţie privind implementarea
Convenţiei-cadru pentru Protecţia
Minorităţilor Naţionale, să-şi
intensifice eforturile pentru
”prevenirea şi combaterea inegalităţii
şi discriminării suferite de romi”, să
combată în continuare ”limbajul
rasist, xenofob şi anti-romi în
discursul politic şi în mass-media”, de
asemenea să promoveze mai mult la
nivel naţional ”respectul reciproc şi
dialogul intercultural” între populaţia
majoritară şi minorităţile naţionale,
inclusiv cea maghiară, şi să fie
aplicate dispoziţiile privind plăcuţele
bilingve, printre alte recomandări
menţionate într-un comunicat al
Consiliului Europei difuzat vineri.

Documentul cere autorităţilor
române ”să examineze cu prioritate, şi
în concertare cu persoanele aparţinând
minorităţilor naţionale, legislaţia
pertinentă şi să adopte măsurile
corespunzătoare pentru a umple
eventualele viduri legislative în
vederea unui cadru jurdic global şi
coerent privind drepturile persoanelor

aparţinând minorităţilor naţionale”.
De asemenea, România trebuie

”să-şi intensifice eforturile pentru
prevenirea şi combaterea inegalităţilor
şi discriminărilor suferite de romi, să
ia noi măsuri pentru eliminarea tuturor
formelor de segregare a copiilor romi
şi a altor forme de discriminare a
copiilor romi la şcoală în vederea
integrării lor depline în învăţământul
ordinar” şi să găsească ”fără întârziere
soluţii locative convenabile şi fără
segregare pentru romii care trăiesc în
locuinţe insalubre”, conform uneia
dintre ”recomandările cu acţiune
imediată” cuprinse în documentul
Consiliului Europei.

Consiliului Europei: România
trebuie să-şi intensifice eforturile
împotriva discriminării romilor şi
dialogul cu minorităţile naţionale

O ţigancă președinte de nota 10
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Florin Busuioc a dat o replică
neașteptată la televizor. Prezentatorul
rubricii meteo din cadrul Știrilor Pro
TV a făcut un comentariu despre romi,
pornind de la o știre legată de casele cu
arhitecturi haotice, fără să se teamă de
faptul că ar putea stârni controverse.

Prezentatorul meteo de la Pro TV
este cunoscut pentru faptul că îi place
să comenteze nu doar vremea, dar și
vremurile. Florin Busuioc a fost
provocat recent de o știre să facă un

comentariu referitor la romi. Mai
exact, când a auzit că arhitectul șef nu
mai permite de acum încolo să se
construiască case cu arhitecturi
haotice, Busu nu s-a putut abține.

”Cum să nu mă lase pă mine sa-mi
fac case cu turnulețe?”, a comentat
Florin Busuioc imitând accentul pe
care l-ar fi avut în opinia lui un rom,
fără să îi pese de faptul că această
intervenție a lui ar putea stârni
controverse puternice.

Florin Busuioc, replică
neaşteptată la Pro TV.
Ce a spus prezentatorul
meteo despre romi

Târgu Mureș:
Rromii amenință cu
un protest ”cum nu
mai fost niciodată

Una din vocile reprezentative ale
rromilor din Târgu Mureș, Petru Dicu, a
scris duminică, 21 februarie, pe pagina sa
de Facebook, un text în care a dat de
înțeles că dacă grupul de peste 100 de
muncitori rromi care lucrează în
domeniul salubrizării nu vor avea de
lucru va fi organizat un protest ”cum n-a
mai fost niciodată”.

”Marti la muncă… sau la protest.
Dacă factori locali, vor protest, atunci va
fi, cum nu a mai fost niciodată, jur în fata
lui Dumnezeu”, a scris Petru Dicu

În același context al crizei gunoiului
din Mureș, liderul Asociației Mișcarea
Romilor Unită Mureș, Csurkuj Tibor, a
transmis următorul comunicat: “Oamenii
nici astăzi nu lucrează. Ei au fost demiși
de la locul lor de muncă și vor să știe ce
se va întâmpla dacă o să mai lucreze.

Primul număr. Un botez

Glasul romilor”, publicaţie editată de
primii lideri ai ţiganilor, din interbelic, se
plângea că dispare „meseria” ghicitoarelor
și îi ridica elogii mareșalului Antonescu.

Articolul de fond din numărul 1al
„Glasului romilor” e unul optimist, cu ton
revoluţionar. Semnat de N. Lenghescu-
Cley –  un muzician rom devenit redactor
la „Glasul romilor” şi autor, ulterior, chiar
al „Imnului romilor” (publicat, cu note şi

versuri, în aceeaşi publicaţie a Uniunii) –
articolul cheamă la emancipare. 

„Fraţi romi, ceasul emancipărei şi
redeşteptărei neamului Rom, a sunat.

(…) Am fost lăsaţi la voia soartei, la fel
cum e o barcă pe voia valurilor furtunoase
ale mărei, aruncată din val în val, din talaz
în talaz, fără de nici un sprijin, fără de nici
un ajutor, fără de nici o destinaţie”, scria
Lenghescu-Cley.

Adăuga că romii şi-au făcut
„întotdeauna datoria  – către Ţară şi Rege”.

Că etnicii vor rămâne „dinastici şi
credincioşi Tronului până la moarte” şi că
„dintre fraţii noştri nu s’a găsit până acuma
nici un trădător de ţară”.

Povestea primilor ţigani care au cerut să li se spună romi
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Moartea binecunoscutului

artist de muzică de petrecere

Nelu Ploieșteanu a îndurerat

lumea artistică. Mai mulți

artiști au transmis mesaje

prin care își exprimă regretul

după moartea artistului.

Liderii temutului clan

Duduianu au fost ridicați,

marți dimineață, de polițiștii

bucureșteni, după ce ar fi

tâlhărit și șantajat mai mulți

maneliști de top, la capătul

unei acțiuni pentru care au

fost mobilizați peste 100 de

polițiști. Surse apropiate

anchetei au dezvăluit, pentru

Gândul.ro, ce metode aplicau

interlopii și ce alți interpreți

de muzică de petrecere le-ar

fi căzut victime.Of, Doamne,

cât de rău îmi pare…! Omul

minunat, lăutarul boem,

lăutarul de legendă Nelu

Ploieșteanu s-a dus printre

stele! „Drum bun”, Nea

Nelu! Dumnezeu să-l

odihnească în pace! Sincere

condoleanțe familiei!”, a

transmis Marcel Pavel pe

contul său de socializare.

Ouatu: „Ultimul mare

Maestru al muzicii de

pahar…”

Cezar Oautu și-a amintit

de unul dintre momentele de

excepție în care a cântat

alături de Nelu Ploieșteanu:

”Ultimul mare Maestru al

muzicii de pahar și de

petrecere, Nelu Ploiesteanu,

din păcate, ne-a părăsit!

Maestre, am avut bucuria și

onoarea să cânt alături de și

cu dvs. acum 2 ani într-un

proiect personal muzical

dedicat altei legende a

muzicii de petrecere, marele

Gică Petrescu alături de

Taraful Silvian Voicu!!!

Mesaje emoționante ale artiștilor după
moartea lui Nelu Ploieșteanu. Marcel Pavel:
„Omul minunat, lăutarul boem, s-a dus!”

Cum îi terorizau temuții Duduieni
pe cei mai bogați lăutari din
România. Detalii exclusive

Liderii temutului clan Duduianu au fost

ridicați, marți dimineață, de polițiștii

bucureșteni, după ce ar fi tâlhărit și șantajat

mai mulți maneliști de top, la capătul unei

acțiuni pentru care au fost mobilizați peste 100

de polițiști. Surse apropiate anchetei au

dezvăluit, pentru Gândul.ro, ce metode aplicau

interlopii și ce alți interpreți de muzică de

petrecere le-ar fi căzut victime.

Considerați unii dintre cei mai sălbatici

interlopi din țară, Duduienii au început să se

impună, în București, încă de acum 30 de ani,

când liderul grupării era temutul Cristofor.      

Apoi, Cristofor a început să caute motive

de scandal prin diverse comunități de romi și

obișnuia să-i „amendeze” pe cei care aveau

situație materială bună.

Tata îmi spunea de mic: «Viața

este o luptă!» Mi-am dat seama că

viața nu este numai o luptă. Am vrut

să schimb acest pattern prin: «Viața e

ușoară. Viața e în armonie»”. Sunt

cuvintele unui tânăr român de etnie

romă, cu origine greacă, turcă și

maghiară, o identitate asemănătoare

unui mozaic, stabilit în Los Angeles,

Statele Unite.

Cu valorile familiei înrădăcinate

și cu simțul dreptății, Gilbert

Costache și-a propus, în urma

divorțului părinților, să facă tot ce îi

stă în putință pentru a aduce

zâmbetul pe buze celor mai

importante femei din viața sa: bunica

și mama. Cu sfaturi primite de la tatăl

său, care l-a învățat ce înseamnă un

bărbat responsabil, Gilbert a pornit

pe un drum despre care nici nu își

imagina că îl va propulsa într-o

carieră internațională, că va reuși să

cucerească două națiuni și că va

încerca să devină faimos peste

Ocean.

Căutarea echilibrului, atitudinea

pozitivă, eșecurile, vindecarea

rănilor trecutului, dar și a celor

privind identitatea etnică, l-au

transformat pe Gilbert într-un bărbat

care nu doar a reușit să treacă praguri

emoționale, ci a ajuns să ofere

consiliere persoanelor care caută

răspunsuri la dileme din viața lor,

prin intermediul ședințelor de life-

coaching.        

Gilbert Costache, românul de etnie romă
care a cucerit două naţiuni și a ajuns
actor, model și life coach în SUA: ”Vreau
să dau înapoi ceea ce am primit”
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Libertatea de a face pe prostul

Cîțu s-a arătat mărinimos cu poporul. A
anunțat că la 1 iunie vor fi înlăturate anumite
restricții. Peste o săptămînă, adică la o
distanță de 605 morți, pe 12 mai (o zi cu 98
de morți), același om a zis că, de fapt, acele
restricții vor fi înlăturate mai devreme: pe 15
mai.Simțea cumva că îi vine din spate un
concurent puternic la proba de morți-viteză
și a sprintat. Anunțul făcut de premier și de
președinte, tonul optimist și sărbătoresc,
goana lor după aplauze,   Ar fi murit mai
puțini dacă cei doi politruci își înfrînau
socotelile cu popularitatea

Se pune o întrebare. Ce motive aveau
Cîțu și Iohannis să se întreacă în nesăbuință
și să împingă populația în schema țiganului
care se îneacă la mal? Iohannis nu avea
nevoie de popularitate, fiindcă ecuația lui
electorală s-a încheiat: nimeni nu mai  poate
sa i de  un șut in bucii mai ales că opoziția pe
care o face PSD e o glumă proastă.  Cîțu,
sprijinit de Iohannis, urmează să-l înlăture
pe Orban.Iar dacă la capătul acestor figuri de
trîntă românească se adună un surplus de
morți în rîndul masei populare, cu atît mai

rău pentru ei.

Flash

David Giese, pe numele său de
scenă Joxaren (un personaj de animație
scandinav), l-am întâlnit anul trecut în
studioul său din Hornstull, un cartier
din sud-vestul capitalei suedeze.
Discuția a fost reluată recent, după
controversele iscate de piesa
Loredanei în colaborare cu mai mulți
cântăreți de manele, care domină
topurile naționale de pe YouTube.
Joxaren cunoaște bine fenomenul, a
avut de-a lungul timpului colaborări cu
tineri artiști de gen din România, iar în

2016 a pus muzică la after-party-ul de
la festivalul de manele din Ferentari.

– De cât timp puneți manele în
cluburile din Stockholm? – În 2012 am
început să pun manele o dată pe lună la
Taverna Brillo, un club din centrul
Stockholmului. Un loc frecventat de
suedezi bogați. Când le-am pus
„Avioanele americane” de la Florin
Salam, oamenii erau wow. Unii nu
știau cum să reacționeze, altora le
plăcea și veneau să mă întrebe: „Ce
este asta?”.

Ce a descoperit un DJ suedez
care pune manele în cluburile
din Stockholm atunci când a
locuit în Ferentari: „Mă așteptam
să fie iad. N-a fost așa”

Autorităţile elveţiene din Basel
oferă fiecărui cerşetor român dispus să
plece din oraş câte un voucher de
călătorie către o destinaţie europeană,
cu condiţia să accepte să nu se mai
întoarcă în Elveţia. Serviciul de
migraţie de la Basel oferă practic bilete
de tren, precum şi o donaţie de 20 de
franci elveţieni, oricărui cerşetor care
doreşte să părăsească ţara, a informat
presa elveţiană. Potrivit The Local, e
vorba de fapt de un voucher de călătorie
care acoperă o călătorie cu trenul către

orice destinaţie europeană. Şi pentru a
fi mai convingători, pentru cei care
locuiesc prea departe pentru a merge cu
trenul, de exemplu în România, de unde
provin mulţi cerşetori, autorităţile
achiziţionează un bilet de avion pentru
aproximativ 60 de franci elveţieni,
pentru distanţa Basel - Bucureşti.   Dar
există o condiţie fără de care cerşetorii
nu primesc vouchere de călătorie şi
bani. „Beneficiarii trebuie să fie de
acord în scris să nu se întoarcă în
Elveţia. Dacă vor fi găsiţi din nou aici,

riscă să fie expulzaţi din ţara noastră”, a
declarat Toprak Yergu, un purtător de
cuvânt al Departamentului de Justiţie
din Basel.

Soluţia „miraculoasă” prin care au reuşit elveţienii să scape de
cerşetorii români. „Era teroare, parcă eram sub asediu”
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CEDO apreciază că

sancţiunea aplicată

reclamantei nu constituia o

măsură proporţională nici în

scopul luptei împotriva

criminalităţii organizate, nici

al celui ce vizează protecţia

drepturilor trecătorilor,

rezidenţilor şi proprietarilor

de magazine”, explică

instituţia judiciară a

Consiliului Europei, cu

sediul la Strasbourg, potrivit

Agerpres.  Femeia de etnie

romă, născută în 1992, care

ar fi şi analfabetă, a fost

condamnată în luna ianuarie

2014 şi amendă cu 500 de

franci elveţieni pentru

cerşetorie pe un drum public.

Tânăra, care nu avea un loc

de muncă şi nu primea ajutor

social, a fost apoi plasată în

detenţie provizorie pentru că

nu a plătit amenda, mai scrie

sursa citată.    “Plasată într-o

situaţie de vulnerabilitate

manifestă, reclamanta avea

dreptul, inerent demnităţii

umane, de a putea să-şi

exprime situaţia grea şi să

încerce să-şi asigure nevoile

de bază prin cerşetorie”,

motivează CEDO. Prin

urmare, Elveţia a încălcat

articolul 8 al Convenţiei

Europene a Drepturilor

Omului, articol ce protejează

respectarea vieţii private şi

familiale şi trebuie să-i achite

reclamantei 922 de euro

daune morale, a decis Curtea

Europeană pentru Drepturile

Omului.

Elveţia, obligată de CEDO să plătească
daune unei cerşetoare din România,
pentru că i-a aplicat o amendă prea mare

Romii: Un mileniu de
supravieţuire

Romii şi cultura lor au supravieţuit vreme

de mai bine de un mileniu. Dar povestea

acestei supravieţuiri nu e unitară, precum a

altor popoare europene. Grupurile calificate

în ansamblu drept ‘ţigani’ sunt adesea extrem

de diferite şi ţin să-şi sublinieze diferenţele.

Mulţi romi se definesc prin vechile meserii

ale strămoşilor, unele dispărute, altele

reinventate în anii tranziţiei.

Limba a jucat un rol-cheie în

continuitatea culturii rome. Iubitorii de

romani pun accent pe cât de poetică e această

limbă: de exemplu, pentru “cutremur” în

romani se foloseşte în unele zone sintagma

“dansul pământului”.

Dar, în acelaşi timp, scepticii subliniază

că limba nu îi uneşte neapărat pe romii

europeni, care vorbesc dialecte diferite.

Alex Arthur este unul dintre cei

mai apreciaţi foşti sportivi din Scoţia,

iar cariera sa a fost încununată cu un

titlu de campion mondial WBO la

categoria super-pană, în 2008.

Relativ recent, fostul boxer a intrat în

politică, iar acum va candida din

partea noului partid pro-

independenţă al fostului premier

scoţian Alex Salmond. Arthur a intrat

în atenţia scoţienilor cu două

afirmaţii care au stârnit discuţii. Mai

întâi, i-a luat în colimator pe români,

despre care a spus că sunt cerşetori şi

că sunt graşi ca porcii. Potrivit Daily

Record, el a scris anul trecut că:

„Cerşetorilor români din Edinburgh

nu le este foame! Tocmai am trecut

pe lângă ei, TOŢI sunt graşi ca nişte

peste porci bine hrăniţi!”  Scoţianul a

revenit acum şi şi-a cerut scuze, mai

notează sursa citată.  „De fapt am

prieteni români, unii aici, unii în

România. Şi m-au avertizat despre

anumiţi cerşetori din anumite zone şi

despre modul în care se rotesc. Puţin

mai târziu, a completat, pe Twitter,

unde şi-a cerut scuze pentru

afirmaţiile făcute anul trecut şi a

precizat că nu a vrut să se înţeleagă

că spune că toţi românii sunt

cerşetori. „Orice comentarii despre

cerşetori care acum par inadecvate

sunt interpretate greşit, dar aceasta

este vina mea pentru formulare. Nu

sunt în niciun fel rasist, aşa cum va

confirma oricine mă cunoaşte. Nu am

o problemă cu persoanele fără

adăpost autentice, oricine ar fi, şi voi

lucra pentru a ajuta la rezolvarea

acestei probleme”, a adăugat el.

Declaraţie jignitoare la adresa românilor făcută
de un politician scoţian: „Cerşetorii români sunt
toţi graşi ca nişte porci bine hrăniţi”
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Din Viața Romilor –
Ediția din 15 mai

În ediția de sâmbătă a emisiunii „Din
viața romilor” ne amintim de prima
mișcare de rezistență din istoria romilor,
un moment fundamental în care își are
originea întreaga luptă pentru câștigarea
drepturilor minorităților din Europa
postbelică.

De la Tulcea vă prezentăm un material
privind educația în vremea pandemiei, iar
împreună cu inspectorul școlar Gabriel
Stoica, aflăm mai multe despre
provocările elevilor din comunitățile de
romi. De asemenea, vă aducem în atenție
realitățile romilor din județul Galați,
precum și câteva tradiții păstrate în
comunitățile tradiționale.

Pe scurt

CU GÂNDUL LA ROMÂNIA” vă
prezintă oameni remarcabili care au
cunoscut excelența în diferite domenii
precum educație, cercetare,
cinematografie, teatru, muzică,
afaceri, informatică, administrație sau
sport.

”CU GÂNDUL LA ROMÂNIA”
se dorește a fi, cotidian, o întâlnire
motivantă cu adevărate personalități
ale țării. În cuprinsul acestei rubrici cu
totul speciale veți face cunoștință cu
oameni pentru care locul întâi al unui
podium – fie el și metaforic – se
transformă, de fiecare dată, într-o
realitate palpabilă. Oameni pentru care
un microscop devine o a doua natură,
iar camera de luat vederi o prelungire,
firească, a gândului și a sufletului.

”CU GÂNDUL LA ROMÂNIA”
nu este doar un laitmotiv jurnalistic, ci
o întreagă lume adusă mai aproape și
descifrată sub ochii cititorului, o
”scenă” unde ”actorii” își prezintă
realizările extraordinare. În același
timp, ei și sunt oamenii deciși să își
îndeplinească visele și să își
transforme propriile speranțe în
certitudini, oamenii care
impresionează, de altfel, și dincolo de

granițele României.
Pentru noile generații, Ziua

Internaţională a Romilor vine ca să le
spună că au potențial să facă tot ceea
ce își doresc, că lumea este a lor, la fel
și ca a altora. Este un statement al
Alinei Șerban, a cărei muncă de
actriță, regizoare și scriitoare de etnie
romă a creat breșe în prejudecăți și a
deschis culoare către o nouă înțelegere
a traumelor istorice și a culturii etniei
pe care și-a asumat-o muncind
neîncetat pentru a o comunica pe
scenă și pe marile ecrane. ”Poveștile
au puterea de a vindeca”, spune Alina,
care a adus în lumina reflectoarelor un
subiect incomod și astăzi, acela al
robiei romilor, în proiectele pe care le-
a regizat – piesa de teatru „Marea
ruşine” și scurt-metrajul ”Bilet de
iertare”.

Alina Șerban, prima regizoare de
etnie romă din România, despre
Ziua Internațională a Romilor:
Avem o zi a mândriei noastre,
pentru că discursul prevalent este
cel al respingerii

Nu este doar un joc de cuvinte, ci
pura realitate. Peste două treimi dintre
țiganii autohtoni își declină apartenența
la etnie din diverse motive: teamă,
rușine, conotație peiorativă a denumirii,
proveniența din familii mixte etc.

În aceste condiții, numărul neoficial
al persoanelor de etnie romă din
România variază de la un fabulos 3
milioane (Banca Mondială) la un „mult
mai verosimil 1,5 milioane” (Comisia
Europeană), după cum amintește
profesorul Ciprian Necula, liderul

campaniei de comunicare SPER (Stop
Prejudecăților despre Etnia Rromilor).

De un număr apropiat vorbește și
șeful catedrei de Sociologie de la
Universitatea București, profesorul
Marian Preda, care a realizat un studiu
pe temă în anul 1998. „Atunci vorbeam
de o populație în jurul a 1,5 milioane
heteroidentificați – adică vazuți ca atare
de ceilalți – și de un milion
autoidentificați în diverse studii și
sondaje, dar nu și în cadrul unui
recensământ oficial. În timp, a existat o

creștere a populației, dar nu foarte
spectaculoasă” mai spune Preda.

RECENSĂMÂNT 2011. Două treimi dintre romi se declară români. 700.000,
2.000.000, 3.000.000 … câţi romi trăiesc în România?
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Aflăm acum despre
Spitalul Judeţean care
înnobilat cu suprema  functie
de   manager  pe Dr  Ponoran
Dan    și  Dr Ignat si  doaman
adj.Bobeanu Maria   dar sant
si oameni cu bun simnt  mai
ales ca a civilizat romii   și
DOCTORI    din Valcea
daca   ajung  un rom la UPU
și  întrebai  de pacient cutare
haoleu   sareau asistentele și
medicu  în sus  ca mușcati   de
cur de un caine pechinez
chemau pe romul care a
îndraznit sai derajeze  din
bautul cafelei  în doua miscari
cata ai bea o cola pe
jandarmi trupele de asalt
pompieri mascati   sau
orșicine care ave un bulan  de
cauciuc  sal amenteze pe

ifamul rom politisti te
amendau mai te  mngaiau pe
spate cu pulanu   dupa
interventia   Dr. Ponoran   a
incercat   și a reusit sa le taie
colti   și  la romii si la
asistente   săi  mai tenpereze
din    purtarea lor obraznica
dar sant si  multi doctori si
asistenti spre exemplu
Bobeanu  Maria  femeie de
onoare și de calitate  și de
valoare morala si intelectuala.
dar înainte   cand  Dr Ponoran
nu era bine infipt în
conducere spitalului judetean
Valcea se  creasa  haite de
șmecheri   multă patimă,
imoralitate şi delaţiune din
partea unor „haite înfometate
de neadevăr”: ziarişti, medici,
buticari, proletari, sindicalişti,

pieţari, tractorişti, televiziuni,
politicieni, partide, organizaţi
în “găşti de cartier”, ce au
chibiţat ca o “mama Omida”
şi au încercat să înnece
adevărul în ură, dezinformare,
rea-credinţă, cu iz de
impostură, suspiciune de
aranjamente oneroase cu iz
penal, “dispoziţii şi trucuri de

partid”, trafic de influenţă,
tocmeală ca la “târgul de vite”
de “Sf. Ilie-din Titeşti” – toate
pe terenul firav al unor
presupuşi “precupeţi“
zguduiţi”, “rătăciţi” şi
„descreieraţi mintali”, numiţi
prin spital PONORAN LE-A
TAIAT COLTII   SMECHE -
RASILOR.

Cum a reușit dr. Ponoran să-i civilizeze pe
romi și pe medicii din Spitalul Județean Vâlcea

Printre manifestanții
prezenți s-a numărat și
regizorul orădean de operă
Horia Ballint, care a făcut
declarații halucinante.

El a declarat, fără a
aduce dovezi, că mulți
medici de la Spitalul
Municipal omoară pacienții,
obligându-le pe asistente să
le administreze „niște
pastile roz”, informează
ebihoreanul.ro.

În jur de 50 de
manifestanți ai mișcării anti-
mască și anti-restricții s-au
adunat sâmbătă în Piața
Unirii din Oradea pentru a o
susține pe Flavia Groșan,
medicul care susține că a
vindecat pacienți cu
COVID-19 cu un tratament
minimal, iar unii
participanți au făcut

declarații halucinante.
Susţin schema ei de
tratament, pentru că şi eu m-
am tratat singur acasă, anul
trecut în august, când am
avut Covid. Nu m-am testat,
dar am avut aproape toate
simptomele şi m-am tratat
doar cu Paracetamol,
Aspirină şi Vitamina C. Am
stat acasă trei săptămâni”, a
spus orădeanul Claudiu
Haneş.

Specialiștii sunt de
părere că până în anul 2060
populația României va
scădea la circa 14 milioane
de locuitori.

În mai puțin de zece ani
populația României a scăzut
cu peste 1,5 milioane, iar
trendul se va menține și în
viitor. Până în anul 2060
populația  va ajunge în jur
de 14 milioane de locuitori,
presupunând că fertilitatea
feminină se va menține
constantă, apreciază
specialiștii contactați de

Ar fi cea mai drastică
scădere într-un interval de o
sută de ani, având în vedere
că la recensământul din
1948, primul recensământ
care a acoperit actualul
teritoriu al României,
populația stabilă a fost de
15,8 milioane locuitori.
Potrivit datelor statistice

finale în urma
recensământului din 2011,
numărul de locuitori este de
20.121.641, cu 1,5 milioane
mai puțin decât în 2002, și
cu 2,6 milioane mai puțin
decât în 1992 când
populația ajunsese la
22.810.035.

„Prognozele urmează
acum a fi produse, plecând
de la noua populație a
României. Însă, o populație
de 14 milioane în anul 2060
poate fi luată în considerare
dacă fertilitatea feminină
rămâne la nivelul din ultimii
ani.

RECENSĂMÂNT. Cum va arăta România
peste 50 de ani. Câți români, maghiari și
romi vor fi în următorii ani

Declaraţii halucinante ale
manifestanţilor anti-mască de la
Oradea: „Medicii de la Spitalul
Municipal omoară pacienţii cu
pastile roz”
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Ce ar fi putut să facă o
persoană care s-a născut
în lanțuri? Romii, la 165 de
ani de la abolirea sclaviei,
între libertate și eliberare�

Da, romii au fost sclavi în
Principatele Române pentru
aproximativ 500 de ani. Sclavia a
încetat oficial în urmă cu 165 de ani,
după un proces de convingere
anevoios a stăpânilor de robi prin care
aceștia au fost obligați să renunțe la
această practică.

De bunăvoie nu s-a întâmplat,
căci Biserica Ortodoxă își dorea
sclavi pe plantație pentru beneficiile
dumnezeiești ale instituției. Boierii
aveau moșii de îngrijit și nu își
imaginau o altă soluție pentru
confortul și prosperitatea lor. În final,
soluția a fost găsită și acceptată –
compensații financiare pentru
stăpânii de sclavi!  Robii, în schimb,
nu au primit nimic altceva decât o
libertate iluzorie!  E o diferență
imensă între „eliberare” și libertate.

Pe scurt

Își fac temele la lumina lumânării,
mâncarea și hainele ar putea fi
considerate produse de lux, merg la
școală prin noroaie, iar când ajung în
clase, sunt trimiși în ultimele bănci,
pentru că ,,acolo le este locul”. Este
povestea prea multor elevi din România,
copii de etnie romă. Neajunsurile cu care
se confruntă aceștia și soluțiile prin care
li se poate oferi acces la educație de
calitate au fost tema principală din prima
dezbatere online marca Ro Educația.
Această ediție a fost organizată în
parteneriat cu Grupul Verzilor Europeni
din Parlamentul European.

De la debutul pandemiei, în
momentul în care educația s-a mutat în
mediul online, aproximativ 250.000 de
copii de etnie romă au fost condamnați la
analfabetism și excludere din sistemul
educațional. Motivul principal a fost că
aceștia nu au avut acces la electricitate,
astfel că de internet nici nu a fost vorba,
pentru ca ei să poată studia. Însă
problema din ultimele 13 – 14 luni nu a
făcut altceva decât să blocheze și mai
mult accesul copiilor romi la educație, la
cunoștințe și la dezvoltare.

,,E tare greu să mergi la școală prin
noroaie sau să îți faci temele la lumina
lumânării. Când mai dai și de profesori

care îți spun ,,blondul” și te trimit în
fundul clasei, căci acolo îți e locul, parcă
îți vine să renunți. Și mulți dintre copiii
de etnie romă asta fac, în lipsa oricărui
ajutor și luptându-se cu suferința, cu
neajunsul și discriminarea în fiecare zi.“,
a fost mesajul transmis de consilierul
politic superior Marius Tudor, din
Parlamentul European.

Reprezentantul român în executivul
european a lansat și o provocare, pentru
ca fiecare să înțeleagă realitatea în care
trăiesc copiii romi din țara noastră.

,,Alegeți, vă rog, o seară din viața
voastră, când vă întoarceți de la muncă
acasă. Deschideți ușa casei, dar nu
aprindeți lumina. Nici televizorul. Nu
căutați prin frigider după mâncare și nici
nu beți apă”.

Dreptul copiilor romi la
educație de calitate. Cum îi
facem să viseze, cum
împiedicăm abandonul școlar

La numai două săptămâni după ce
uncanal de televiziune francez a difuzat o
anchetă despre situațiatoxicomanilor din
România și pericolul infestării acestora
cuvirusul HIV, doi jurnaliști spanioli de
la una dintre cele maicunoscute publicații
din Spania au publicat sîmbătă un
reportajdespre situația copiilor români de
etnie romă dintr-un cartier dela periferia
Madridului, care poartă un nume
predestinat unui traimizer: El Gallinero
(„Cotețul”).Spaniolii avertizează că
„Versace vive entre ratas”(„Versace

trăiește printe șobolani”) e primul
materialdintr-o serie dedicate
problemelor sociale, în vederea
alegerilorlocale din 22 mai.

Copiii romi din El Gallinero,
unuldintre cele mai sărace cartiere ale
Spaniei situate la numai 12kilometri de
metropola spaniolă, se joacă în gunoaie și
nămol,trăiesc între șobolani și dorm în
colibe încropite din tablă șicarton.
Potrivit cotidianului „El Pais”, cei 200 de
copii fac partedintr-una dintre cele mai
mari tabere ilegale din Europa,

formatădin români, de etnie romă. Datele
oficiale informează că aproximativ
jumătate dintre aceștia au sub 5 ani.

Jurnaliștii de la „El Pais”, șocaţi de cum trăiesc ţiganii români
Versace, Armani și Napoleon în „Coteţul” Madridului. Cum răspund
oficialii români la acest nou „scandal”
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Limba romilor pe Google. Este
obiectivul unei campanii lansate de
publicaţiile Vice şi Scena9, de agenţia
MRM România şi de platforma civică
Aresel. 

Proiectul se intitulează „Internet
Learns Romani” şi are ca obiectiv să pună
limba Romani pe „harta” Google. Practic,
dacă există suficient conţinut înregistrat,
Google va recunoaste limba Romani şi
vor oferi traduceri din şi în această limbă.

Nu în ultimul rând, Adrian Tudor
(activist Aresel) adaugă:

„Aceasta initiativa trebuie sa fie
implementata nu doar in Romania, ci in
toate tarile unde exista populatie de etnie
roma - Bulgaria, Spania, Italia, Marea
Britanie, Grecia, ca sa dam cateva
exemple. Avem nevoie de cat mai mult
continut tradus din limba romani in alte
limbi si apoi publicate pe internet.

Orice poate sa ne trimita continut
pentru traducere aici:
www.internetlearnsromani.com. De
asemenea, avem nevoie de traducatori.

Daca cineva vorbeste limba romani si

vrea sa ne ajute cu traduceri, pot face asta
inregistrandu-se pe platforma campaniei.
In curand putem avea limba romani
tradusa de catre Google”, a declarat
Adrian Tudor, Activist Aresel.

Campanie: limba romilor pe Google.
Vice scrie articole în limba Romani

N-am știut să comunic

Nu cred să mă fi iritat ceva mai tare în ultima
vreme. Simțeam cum crește în mine o furie
combinată cu o plictiseală devastatoare. Cînd mi-
am pierdut oare răbdarea? Tot anul ăsta pandemic
Într-o lume în care nimeni nu mai ascultă pe
nimeni, nimeni nu citește mesajul pînă la capăt. O
observație  ca   nu  mai citesc   ce postez pe fb o
banală, un text și mai banal ajung să fie
răstălmăcite  înă la nerecunoaștere.    O remarcă
oarecare face ca un grup de oameni, altminteri
civilizați, să-și smulgă unul altuia părul din cap
Mă trezesc deseori în situații în care îmi vine să
plîng de plictiseală    Despre vreme. Despre cine și
de ce a mai făcut COVID. Iar dacă ajung în situația
asta, tac și dau din cap ca o jucărie stricată. Sînt
oameni extrem de talentați în arta asta a
conversației.

Animație video bazată pe
documentarea EURACTIV.ro și
pe următoarele resurse: sondajul
IRES realizat în iulie 2020, la
comandat Agentiei Împreună,
webinarul MINDSET, 21
octombrie 2020, traineri: Gelu
Duminică și Oana Sandu

Cercetare academică:

reprezentări rasiste în

media

O lucrare de cercetare
academică arată că reprezentările
media de tipul “bomba
ecologică” de la Țăndărei au
intensificat curentele anti-rasiste,
pe motivul de țap ispășitor.
Lucrarea “The Roma in Țăndărei:
A few thoughts on prejudices and
groupism in media
representations of the Romanian
Roma during the COVID-19
pandemic”, semnată de Zsuzsa
Plainer, cercetător la Institutul
pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale,
identifică motive pentru

intensificarea „anti-țiganilor” și a
țapului ispășitor al romilor din
România în timpul pandemiei
COVID. Lucrarea a apărut în
limba engleză în publicația
Revizuire Socială 13, numărul 1
(2020).

Motivele sunt atât economice,
cât și sociale. Nevoia de liberă
circulație (esențială pentru
subzistența economică a multor
comunități izolate de romi),
precum și accesul slab la
serviciile de bază sunt doar două
motive, care conduc la circulația
prejudecăților, care îi descriu pe
romi drept „lipsiți de disciplină și
de un sentiment de autocontrol”.

Romii în criza COVID-19: un ţap ispășitor
care arată limitele reprezentărilor presei.
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Georges Boulanger, născut pe 18
aprilie 1893 la Tulcea, decedat 3 iunie
1958 la Olivos, Buenos Aires, Argentina,
pe numele său real George Pantazi, a fost
un cunoscut violonist, dirijor și compozitor
român, de etnie romă, un nume de
rezonanță în muzica ușoară și de café-
concert, a cărui activitate și-a desfășurat-o,
în mare parte, peste hotare. A fost unul
dintre cei care au pus bazele muzicii de
„café-concert-chantant” peste hotare.

George Pantazi  s-a născut la data de 18
aprilie 1893 în Tulcea, într-o veche familie
de lăutari, fiind fiul lui Vasile Pantazi,
poreclit „Boulanger” din pricina unei
anumite asemănări fizice (mai ales
barbișonul) cu generalul francez Georges
Boulanger. Mare parte a membrilor
familiei sale erau violoniști, basiști și
chitariști. Împreuna cu tatăl său obișnuia să
cânte la toate aceste instrumente.

În 1905 începe să studieze la
Conservatorul din București, unde ajunge
prin intermediul unei burse de studiu.

În perioada 1908-1910 studiază cu
renumitul violonist și pedagog Leopold
Auer care, uimit de aptitudinile sale
artistice, l-a primit ca elev la Dresda. La
finalul studiilor, Aure îi face cadou o
vioară, la care avea să cânte pentru tot
restul vieții.

Se angajează apoi, împreună cu tatăl
său, la “Café Chantant” (cea mai
importantă cafenea din Sankt Petersburg,
frecventată de aristocrația rusească,
audiența care l-a aclamat în nenumarate
rânduri). Aici își dezvoltă stilul unic de
interpretare, devenit o caracteristică
importantă a tuturor lucrărilor sale, care
combină elemente ale muzicii țigănești cu
elemente din folclorul balcanic și valsurile
vieneze. Tot în Rusia a cunoscut-o pe
Ellionorr Paulson, o tânără intelectuală
estoniană, avocată și studentă la medicină,
cu care se va și căsători.

Georges Boulanger (George
Pantazi), legenda muzicii
„café-concert-chantant”

Salvaţi Copiii:
Segregarea copiilor
romi în şcoli, interzisă
pe hârtie, dar
practicată pe teren

Cu toate că la nivel oficial
segregarea etnică în şcoli este
interzisă explicit din anul 2007,
atât documentele oficiale, cât şi
analizele efectuate de organizaţiile
neguvernamentale arată că
fenomenul persistă, deşi
dimensiunea reală nu este
cunoscută, relevă Raportul
alternativ Salvaţi Copiii România .
În România, procentul copiilor de
etnie romă, cu vârste cuprinse între
6 şi 15 ani, care fac parte din clase
în care toţi colegii sunt de etnie
romă, de 10% în anul 2011, s-a
menţinut, în mod îngrijorător şi în
2016 , în pofida demersurilor
antisegregare ale autorităţilor.

Mai mult, Raportul societăţii
civile de monitorizare a
implementării strategiei naţionale
de integrare a romilor în România
în 2019 arată că procesul de
desegregare a fost realizat.

Unităţi ale poliţiei şi jandarmeriei
bulgare au fost desfăşurate miercuri
dimineaţă într-un cartier locuit majoritar
de romi în oraşul bulgar Gabrovo, după
ce sute de persoane au pornit acţiuni
violente în acest cartier drept răzbunare
pentru o agresiune care se presupune că
a fost comisă de trei membri ai
minorităţii rome, relatează agenţiile
BTA şi EFE.

Tensiunile au izbucnit după ce pe
reţelele de socializare a fost distribuită o
înregistrare video în care apar trei
persoane, semnalate ca fiind de etnie
romă, agresând cu brutalitate un angajat
al unui magazin non-stop pe 7 aprilie.

Cei trei suspecţi au fost reţinuţi pentru
24 de ore şi apoi puşi în libertate fără să
fie formulate acuzaţii împotriva lor.

Un protest paşnic a avut loc în faţa
primăriei din oraş, cerând insistent
detenţia atacatorilor. Tensiunile au
apărut atunci când mai multe sute de
protestatari au încercat să intre în
clădirea serviciului local de investigaţii
şi o parte dintre ei au ajuns în cartierul
de romi şi au atacat mai multe case
nelocuite.

După proteste, cei trei romi au fost
arestaţi din nou pentru 72 de ore şi
acuzaţi de huliganism şi vătămare
corporală. Toţi cei trei au antecedente

penale, a declarat joi Procuratura din
Veliko Turnovo.

Violenţe împotriva romilor în Bulgaria. Vicepremierul de la Sofia a
convocat o reuniune extraordinară a organismelor de aplicare a legii
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Minoritatea romă trebuie sprijinită
„în mod real” de toate partidele politice,
indiferent de ideologia acestora, a
declarat, miercuri, deputatul minorităţii
rome în Parlamentul României, Cătălin
Zamfir Manea, în plen, într-un mesaj cu
ocazia Sărbătorii Etniei Romilor din
România.

El a amintit în acest an se împlinesc
50 de ani de la primul Congres
internaţional al romilor, la care au fost
adoptate principalele simboluri ale
minorităţii – imnul şi drapelul
internaţional. În România, sărbătoarea
romilor din 8 aprilie a fost recunoscută
de Parlament începând cu anul 2006, la
iniţiativa deputatului romilor de atunci
Nicolae Păun.

Cătălin Manea, reprezentant al
minorităţii rome în Parlament, a vorbit
despre problemele acestei comunităţi şi
a făcut un apel către deputaţi să se
implice în procesul de incluziune şi de

dezvoltare a acestora.
„Minoritatea romă trebuie sprijinită

în mod real de către clasa politică,
trebuie sprjinită real de către toate
partidele politice, indiferent de
orientarea lor ideologică şi doctrinară.
Guvernul României şi autorităţile
administraţiei publice locale trebuie să
facă în următoarea perioadă eforturi
concrete în procesul de dezvoltare a
comunităţilor de romi din România.

Cătălin Zamfir Manea:
Minoritatea romă trebuie
sprijinită real de clasa politică

De ce în România nimeni
nu îi aplaudă pe medici

În timp ce se scria acest articol, în
România, numărul deceselor datorate
noului coronavirus ajunsese în
România spitalele nu sunt
supraaglomerate – așadar, de ce se
înregistrează în România mai mult
decât dublul numărului de victime
înregistrate în țările vecine.  La Vâlcea,
terapia intensivă COVID-19 – munca și
efortul unui colectiv de excepție, in
frunte  cu director  dr. Ponoran  Dan cu
ssistent șef Bobeanu  Maria, director
Marius Lumineanu, o echipă întreagă
de medici și personal medical, încearcă
să facă tot posibilul să nu moară nimeni.
Iar locuri nu sunt nicăieri în Vălcea la
Terapie Intensivă.

Donaţii în valoare de peste
350.000 lei au fost oferite în
ultimele trei luni pentru
ajutorarea romilor din
Miercurea Ciuc, afectaţi de
incendiul care le-a distrus
locuinţele, în luna ianuarie, a
anunţat Asociaţia Caritas Alba
Iulia.

Potrivit unui comunicat de
presă, Asociaţia Caritas Alba
Iulia a fost însărcinată cu
strângerea donaţiilor băneşti
de la persoane fizice,
companii, evenimente
caritabile şi colecte bisericeşti.

Circa 70% din donaţiile

băneşti au fost folosite pentru
îngrijirea şi hrănirea celor
afectaţi de incendiu, iar 30%
vor fi folosiţi de Asociaţia
Caritas Alba Iulia pentru
activităţile sociale,
educaţionale şi ocupaţionale
acordate pentru familiile
cazate în sala de sport.

„În beneficiul victimelor
au fost colectaţi, în total,
351.516,42 lei, din care o parte
semnificativă, adică
265.985,87 lei, a fost donată în
bisericile din Arhidieceza
Romano-Catolică de Alba
Iulia, la apelul Excelenţei Sale

Arhiepiscop dr. Kovács
Gergely. În plus, s-au primit
donaţii şi în natură: alimente în
valoare de 78.573 lei, iar
îmbrăcăminte în valoare de
9.867 lei, care au fost
distribuite victimelor. (…)
Majoritatea donaţiilor băneşti,

248.866 lei, au fost cheltuite de
Caritas pentru îngrijirea şi
hrănirea celor nevoiaşi. În timp
ce, la început, 260-290 de
persoane luau masa zilnic în
sala de sport, după ce unii s-au
mutat înapoi, în bucătăria
Casei Jakab Antal.

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.

Donaţii de peste 350.000 lei primite pentru ajutorarea romilor afectaţi de
incendiul de la Miercurea Ciuc
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Opre Roma! În română și
în limba romani despre
rasism, dar și despre
erorile unora dintre
lideriii romilor

Noi, romii, sărbătorim pe 8
aprilie ziua noastră
internațională. Nu celebrăm doar
cultura, limba, tradițiile și
identitatea romilor. Este, de
asemenea, un moment care ne
invită să privim în urmă și să ne
amintim de primul congres
mondial al romilor, de lângă
Londra, din 1971, și de visul
strămoșilor noștri, care cereau
nimic mai mult, nimic mai puțin
decât egalitate, scrie Marius
Tudor, consilier politic în
Parlamentul European, într-un
comentariu publicat și în limba
romani în Libertatea.

E important să celebrăm
realizările, chiar dacă ele sunt
puține, dar cel mai important
este să ne recunoaștem toți, și
romi și ne-romi, eșecurile,
greșelile, ca precondiție pentru a
merge mai departe cu succes și
mai ales să medităm la situația
reală a romilor din România. Și
mă refer la cei 80% dintre romii
care trăiesc în sărăcie lucie, fără
curent electric, apă, canalizare,
fără acces egal la servicii
educaționale sau de sănătate și

care locuiesc.

Flash

Ziua Internaţională a Romilor
marchează, anul acesta, 50 de ani de la
primul congres mondial al reprezentanţilor
celei mai mari minorităţi din Europa. A
fost, în 1971, la Londra, momentul în care
s-a cristalizat conştiinţa existenţei unui
mare popor, dincolo de limite teritoriale,
identificat cu toate elementele
caracteristice unei naţiuni. Ceremoniile
din 8 aprilie nu se rezumă doar la
celebrarea culturii rome ci sunt un prilej de
a marca persecuţiile şi discriminarea care
i-au însoţit de-a lungul istoriei. Ciprian
Necula este preşedintele Roma Education
Fund şi coordonatorul platformei Aresel,
care promovează implicarea civică şi
reprezentarea politică a romilor din
România. Deutsche Welle: Ce s-a
schimbat în aceşti 50 de ani, în afara
faptului că în România a dispărut
Ceauşescu? Ciprian Necula: Au apărut
voci din rândul comunităţii, care să se
organizeze în jurul unui proiect dincolo de
limita teritorială. A fost adusă ideea că
romii se pot organiza: o naţiune europeană,
nu o minoritate, cu un steag, un imn, o

declaraţie de autodeterminare pentru o
naţiune fără teritoriu şi care şi-a stabilit
limba romani ca limbă oficială. Plus
terminologia folosită - pentru că toate
statele aveau în acel moment denumiri de
tot felul (ţigani, Zigeuner, gypsy şi aşa mai
departe): în 1971 au spus că termenul de
rom este singurul care ne determină ca
naţiune. În 1971, fiind comunism, din
România nu a participat nimeni. În
schimb, Securitatea a avut o agendă clară
în a opri orice acces la informaţie pentru
potenţialii activişti romi.

De cele mai multe ori nici
măcar nu ştii că eşti rasist

Curtea de Apel Bucureşti a respins
acţiunea formulată de reprezentanţii
Primăriei şi Consiliul Local. Hotărârea a
fost contestată la Înalta Curte de casaţie şi
Justiţie, instanţă care nu a alocat
deocamdată un termen de judecată.
Plângerea la CNCD a fost depusă de Partida
Romilor Pro Europa şi s-a referit la
evacuarea forţată a circa 200  de romi care
locuiau în chirie într-un bloc din Alba Iulia,
care urma să fie demolat pentru a se construi
o parcare. Evacuarea a avut loc în 10
octombrie 2017, dar efectele în rândul
comunităţii de acolo se resimt şi astăzi.
CNCD a reţinut în esenţă că „evacuarea

unui număr mare de persoane, in jur de 200,
care fac parte dintr-o categorie defavorizata,
fără a lua în calcul măsuri adaptate la
nevoile acestora, fără a lua măsurile
necesare relocării acestor persoane în
locuinţe care să asigure un minim de trai,
încalcă legislaţia în vigoare”.

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.

Oraşul tău / Alba Iulia Cum s-a derulat evacuarea a
200 de romi din blocul Turturica. „Ne-o dat afară ca pe
nişte animale
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Aveam clasele a VII-a A și
a VII-a B, respectiv a VIII-a A
și a VIII-a B. Tot timpul exista
o concurență între ele. Elevii
din clasele A erau mai
competitivi, cu o stare
financiară mai ok, iar noi eram
la B. Eu nu eram în competiție
cu cei din clasa mea, pentru că
noi eram aproape toți romi.
Eram în competiție cu cealaltă
clasă, unde știam că sunt
români“, ne povestește
Georgiana Lincan în timp ce ne
îndreptăm cu mașina spre
Mizil. Este orașul ei natal, unde
a studiat până să dea admiterea

la facultatea de Limbi Străine
din Ploiești și mai târziu la un
master de gen și minorități în
București. Georgiana sau
“Aldessa“, cum i se spune în
comunitatea de romi din Mizil,
are 24 de ani și lucrează la
Asociația E-Romnja, care
militează pentru drepturile
femeilor rome. Accesul la
educație pentru fetele din
comunitățile vulnerabile este
unul din obiectivele  Asociației.
Georgiana a învățat la Școala
Sfântul Nicolae (localnicii îi
zic Nr. 2), unde în prezent peste
94% din elevi sunt de etnie

romă. Și pe vremea când studia
în gimnaziu, adică în perioada
2005-2009, majoritari erau
elevii romi, dar acum pe cei
neromi îi numeri pe degete.
Sunt 20 din 349 de școlari.
Acest lucru s-a întâmplat și

pentru că populația școlară a
scăzut în general, inclusiv în
rândul elevilor români. Aldessa,
fata care a reușit pentru că a fost
încurajată Suntem în fața
clădirii portocalii cu acoperișul
de tablă. 

Segregarea în școli. Părinții nu vor să-și lase copiii
la „școala romilor”: într-o unitate de învățământ
din Mizil, numărul copiilor care nu aparțin etniei
scade de la un an la altul

Ziua celor fără teritoriu, dar cu
inima deschisă. Mesaj de ziua
romilor de la unul de-al lor

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de
când sărbătorim Ziua Internațională a
Romilor. În 1971, la Londra, a avut loc
primul congres internațional al romilor în
care s-au stabilit simbolurile națiunii rome, o
națiune atipică din multe puncte de vedere. O
națiune fără un teritoriu anume, dar
răspândită pe tot continentul european, în
cele două Americi, în Asia și chiar în Africa.

O națiune stigmatizată. O națiune care a
simțit nevoia să se afirme printre popoarele
lumii în virtutea unui drept al tuturor –
autodeterminarea.  Astăzi, în Europa, la 50 de
ani de la congresul din 1971, națiunea romă nu
mai este doar un deziderat, ci un proces
continuu prin care voci din comunitate sunt
încurajate să contribuie la acest construct și
care, în același timp, se lovește de obstacole
din exteriorul și din interiorul comunității.

În Tăşnad, Satu Mare, oraş turistic,
peste zece la sută din populaţie
locuieşte în condiţii mizere într-un
cartier care până acum doi ani nici nu
exista în acte. Cum se descurcă aceşti
oameni în timpul stării de urgenţă
puteți afla din reportajul de mai jos, la
care a contribuit cu poze şi cu
videoclipuri un tânăr care a avut un
“plan de succes” şi a plecat acum
mulţi ani din comunitatea de romi.

“Ai furat un cal?”, l-au întrebat
prietenii pe Tomi, când acesta a postat
pe Facebook imagini de la o paradă

ecvestră, pe străzile de lângă
Piccadilly Circus. Dacă întrebarea era
pusă de un român, ar fi fost
răutăcioasă. Aşa, pusă de un rom altui
rom, e doar o glumă. Iar romilor din
Tăşnad le place să se ia peste picior
unul pe altul. De când avea 15 ani,
Tomi Danko a plecat din Tăşnad, să-şi
caute un rost în lume. A muncit în
Slovacia, în Germania, în Olanda. Din
2008, trăieşte în Anglia. Lucrează la
un hotel londonez, e şef al
tehnicienilor, “nu doar simplu
tehnician”.

Voluntarul care le duce pâine romilor dintr-
un cartier sărac, ameninţat de primar.
“Sunt câţiva deștepţi care vor să profite,
să iasă de 50 de ori pe zi din casă



15
Anul VIII • nr. 2048

5 iunie 2021 Vocea RomilorSocial

Târg de obiecte
meșteșugărești tradiționale
ale romilor și meșterilor
populari, în Piaţa Civică

Pe parcursul celor patru zile,
cei mai pricepuți meşteșugari
romi, reprezentanţi ai breslelor de
romi căldarari, rudari, argintari şi
pielari, vor expune pentru publicul
tulcean obiecte de artizanat
proprii, costume tradiţionale rome
şi vor realiza pe tot parcursul
evenimentului demonstrații de
lucru. De asemenea, în cadrul
acțiunii culturale vor fi prezentate
cele mai noi apariții editoriale
publicate sub egida Editurii
Centrului Naţional de Cultură a
Romilor, dar și o expoziție cu
personalități rome cu contribuții
deosebite în societatea
românească, precum artiști,
sociologi și activiști.

Târgul de obiecte
meșteșugărești tradiționale ale
romilor și meșterilor populari este

un eveniment cultural.

Flash

Integrarea romilor este una dintre cele
mai spinoase probleme cu care se
confruntă România şi, în ciuda faptului că
în acest scop s-au cheltuit sute de milioane
de euro, rezultatele nu se văd. Comunităţile
de romi sunt în continuare la marginea
societăţii, majoritatea le respinge, se
confruntă în continuare cu abandonul
şcolar, infracționalitatea şi sărăcia.

Raportul de evaluare a programelor
naţionale finanţate de Uniunea Europeană

pentru incluziunea romilor, publicat de
Mariea Ionescu şi Simona Maria Stănescu
în 2014, după o analiză a politicilor publice
pentru romi, arată că în perioada 1997-
2011 suma totală alocată pentru romi a fost
de 313,465 milioane de euro. Din aceşti
bani, la Suceava a ajuns aproximativ
jumătate de milion de euro, dar o cifră
exactă a sumelor cheltuite este greu de
precizat. Şi mai greu de cuantificat sunt
rezultatele concrete ale acestor investiţii.

Sute de mii de euro alocate
integrării romilor, tocate
pe proiecte fanteziste

Datele ultimului recensământ al
populaţiei, din 2011, arată că în judeţul
Suceava trăiesc 12.100 de romi. În mod
real, potrivit Alinei Stan, consilier pe
probleme de romi la Instituţia
Prefectului de Suceava, numărul lor ar
fi mai mult decât dublu: 25.000. Cele
mai mari comunităţi sunt, în ordine, la
Mironu, Gulia, Pătrăuţi şi Voitinel.
Comparativ cu situaţia din ţară,
Suceava este un judeţ cu procent mic de
romi: 1,9 % calculat după
recensământul oficial, faţă de 8,8 % în
judeţul Mureş, dar mai mult faţă de 1,1
% în judeţul Botoşani. Probabil din

acest motiv nici nu s-a bucurat de foarte
mare atenţie din partea Guvernului şi a
ONG-urilor care şi-au fixat ca ţintă
accesarea proiectelor care vizează
îmbunătăţirea situaţiei romilor. Din
2006 până în 2013 în judeţul nostru s-
au derulat 15 proiecte destinate romilor.
Patru dintre acestea au vizat lucruri
concrete, precum extinderea reţelei de
apă şi canalizare, pietruirea drumurilor
de acces sau asistenţa medicală şi
susţinerea financiară a copiilor în şcoli.
Investiţii în reţeaua de apă şi canalizare
pentru un cartier majoritar cu romi a
avut Primăria Gura Humorului, în

valoare de 208.294 de euro, Primăria
Burla a pietruit un drum şi a făcut
educaţie sanitară de 78.370 de euro,
Primăria Pătrăuţi, în parteneriat cu
Asociaţia Phico Romano, a cheltuit
30.000 de lei pentru căi de acces şi
formarea de mediatori sanitari, iar
Primăria Dolhasca.

Mai puţin de 100 de copii şi tineri romi din Suceava au beneficiat de bursele
pentru romi, cu un buget naţional de cinci milioane euro
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Festivalul Etniilor, cu dansuri
și expoziție foto. La Muzeul
Satului Bănățean

La Muzeul Satului Bănățean din
Timișoara va avea loc o nouă ediție a
Festivalului Etniilor. Sârbi, germani,
maghiari, bulgari, slovaci, romi, evrei,
ucraineni, aromâni vor urca pe scenă și vor
reda spiritul autentic bănățean. Vizitatorii
vor putea admira și expoziția foto „Banatul
- casa cu două pridvoare

Festivalul Etniilor se află deja la cea de-
a XX-a ediție. Anul acesta va avea loc pe 6
iunie, la ora 17. Zece formații de cântece și
dansuri vor reda atmosfera Banatului de
altădată pe scena din incinta Muzeului
Satului Bănățean.

Vor participa:
Ansamblul de dansuri germane

„Edelweiss” din Deta, Ansamblul „Necea” al
Asociației „Cârlibana” din Dudeștii Noi și
Vasile Topa, solist al grupului „Vocea
Pindului” din partea aromânilor, Ansamblul
de cântece și dansuri maghiare „Bokreta”.

Pe scurt
Cum se recunoaşte existenţa unei

limbi? Dacă într-o limbă există trei
cuvinte esenţiale, atunci poporul
respectiv are identitate.

Care sunt aceste trei cuvinte? E
de la sine înţeles că trebuie să fie trei
cuvinte de o mare importanţă, care
dau sensul limbii. Cele trei cuvinte
sunt: Dumnezeu, Biserică şi carte.
Limba  vorbită de romi conţine aceste
trei cuvinte: Dell, khăngări şi lill.

În limba romaii este cea mai
frumoasă semnificaţie a cuvântului
Dumnezeu pentru că tot în limba
romaii există verbul “a da”,”a dărui”,
care se numeşte tot dell. Aşadar
“Dumnezeu” înseamnă persoana care
dăruieşte: “O Dell del sastimos!”
“Dumnezeu ne dă sănătate!” Ce
minunată semnificaţie a cuvântului
Dumnezeu!

Limba dă numele fiecărui
popor

Limba romaii este o limbă
internaţională care se vorbeşte în
întreaga lume la fel ca engleza sau
germana.

Limba romaii este o limbă care
conţine foarte multe vocale ceea ce
dă o muzicalitate limbii şi o plăcută
ascultare ca sunetul unui instrument
necunoscut care încântă şi ne farmecă

auzul în vrajă şi mister. Limba
noastră, a romilor, este mai scumpă
decât aurul pentru că ea a fost
ascunsă în inima străbunicilor
străbunicilor noştri şi ea nu s-a
pierdut. S-a păstrat şi a fost transmisă
pe cale orală din generaţie în
generaţie până în ziua de azi. Mii de
ani au umblat cu căruţele şi caii pe
pământurile lumii şi au rămas aşa
cum le-a lăsat Dumnezeu şi nu şi-au
pierdut limba şi neamul romano. De
ce?

Se poate ca lui Dumnezeu dintre
toate limbile pământului să-i fi plăcut
cel mai mult limba romaii. Din
această cauză în limba romaii se
găseşte cea mai frumoasă
semnificaţie a cuvântului Dumnezeu.
Înţelegeţi că Acela care ne dă este
Dumnezeu. Ce minunat! Nu există în
nicio altă limbă o mai frumoasă
semnificaţie a cuvântului Dumnezeu.

Radio Bremen și Panorama
au investigat cazul. Potrivit
acestora, Brebau le cere
angajaților săi să întocmească
note speciale despre potențialii
chiriași, în care - conform
instrucțiunilor primite - trebuie
să se noteze dacă un solicitant
este de culoare, dacă poartă văl,
dacă este familiarizat cu cultura
germană, dacă este integrat în
Occident sau care sunt
cunoștințele sale de limba
germană.

Într-o “definiție a grupului
țintă”, Brebau atribuie
abrevierea E40 pentru
“persoane de culoare”, care
“include și Sinti și Romi,

bulgari, români”.

„Sinti și romi, bulgari și
români”, excluși de la

închirierea apartamentelor
în Bremen

Pentru aceste note există un
câmp de intrare separat în
sistemul informatic al Brebau
pentru fiecare dosar de
solicitant păstrat în format
electronic. În cazul în care
persoanele în cauză doresc să
vadă ceea ce este stocat acolo
despre ele personal, personalul
serviciului pentru clienți al
Brebau trebuie să elimine
temporar înregistrările din

câmpul de note. Numai atunci
clientului i se va afișa câmpul
gol. Ulterior, intrările sunt
reinserate. Acest lucru este
precizat într-o instrucțiune

scrisă a Brebau către angajații
serviciului său de asistență
pentru clienți, după cum au
aflat reporterii Radio Bremen și
Panorama, citează Das Erste.

Germania. „Sinti și romi, bulgari și români”,
excluși de la închirierea apartamentelor în Bremen

Limba romani şi importanţa scrierii ei
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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.

Sebastijan Kurtisi este rom, originar din
Macedonia, a crescut în Serbia, unde a
absolvit o şcoală tehnică şi de unde a fugit cu
familia, la vârsta de 17 ani, în Germania.
Între timp are cetăţenia germană. A lucrat în
oraşul Aachen la dezvoltarea unei instalaţii
de eliminare a hidrogenului sulfurat, iar în
prezent consiliază şomeri, respectiv
persoane care primesc ajutorul Hartz IV. La
un moment dat îţi dai seama câte prejudecăţi

există la adresa acestei etnii, că ar fi “un
popor de hoţi, lăutari, ghicitoare şi cerşetori.
De ce cred ei că eu sunt aşa?”

“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”.

Studiu privind educaţia:
Etnicii sinti şi romi sunt în
continuare defavorizaţi

Arta nu are etnie:
Femeile rome
pictează viitorul

La fel ca în cazul minorităţilor
sorbă şi daneză, şi etnicii sinti şi
romi trebuie să-şi poată trăi
identitatea culturală în Germania -
încă din grădiniţă. Aşa se va putea
cunoaşte întreaga diversitate a
acestei minorităţi. “Un bavarez nu
este doar un bavarez, ci este bărbat
sau femeie, catolic, protestant,
musulman sau evreu, mare sau mic
de înălţime, gras sau slab. În ce
priveşte minoritatea sinti şi romă,
mulţi cred că dacă-l cunoşti pe unul,
îi cunoşti pe toţi. Şi nu este aşa!”

Sebastijan Kurtisi e enervat de
dezbaterile din Germania pe tema
folosirii cuvântului “ţigan”
(“Zigeuner”): “Problema nu e
denumirea unui şniţel sau a unui sos
(în cuvintele Zigeunerschnitzel sau
Zigeunersoße, n. red.). Asta chiar
puţin îmi pasă. E vorba de cât am
fost de stigmatizaţi prin acest
cuvânt. De câte angoase ancestrale
şi traume provoacă acest cuvânt.”

Frank Reuter, care a contribuit şi
el la studiul citat, aminteşte felul în
care minoritatea sinti şi romă era
descrisă cu multă vreme încă
înaintea persecuţiilor naziste din
întreaga Europă, cum
antiţiganismul a continuat şi după
război în multe instituţii şi cum
genocidul împotriva etnicilor sinti şi
romi n-a fost recunoscut ca atare
până în 1982. Reuter îl citează pe
fiul unor supravieţuitori: “Copiii mă
jigneau spunându-mi cu răutate
ţigan împuţit, iar unii dintre
profesori erau foşti nazişti”. Reuter
arată cum, în manualele de şcoală,
persistă stereotipurile legate de sinti
şi romi.

Romilor, însărcinatul guvernului
german pentru minorităţi naţionale, Bernd
Fabritius, solicită participarea cu drepturi
egale a etnicilor sinti şi romi precum şi
combaterea antiţiganismului.

În numeroase ţări europene sinti şi

romii se confruntă şi astăzi cu prejudecăţi,
intoleranţă şi discriminare. O societate
care preţuieşte diversitatea şi asigură
şanse egale nu poate tolera discriminarea
şi marginalizarea şi le va combate cu
consecvenţă. Pe acest fundal, combaterii
întărite, în comun, a antiţiganismului, îi
revine un rol important. Fiindcă
participarea activă şi incluziunea sunt
posibile doar dacă în societatea noastră, în
care nu este loc de antiţiganism, este
garantat un mod de abordare lipsit de
prejudecăţi privind valoarea.

În calitate de însărcinat al guvernului
federal pentru minorităţi naţionale îmi
este foarte important ca minorităţile să
aibă parte de recunoaştere pentru cultura
şi istoria lor şi să aibă un loc în mijlocul
societăţii noastre.

Fabritius: Nu este loc de antiţigănism!
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Mii de migranţi romi din
Europa, majoritatea din
România, trec cu bărcile din
Mexic în Statele Unite, iar
ofiţerii vamali au reţinut anul
acesta peste 2.200, relatează
Reuters.

Ofiţerii de graniţă
americani care i-au capturat în
apropiere de râu au încercat să
vorbească cu ei în spaniolă.
Unii dintre ei au reuşit să
explice în engleză că sunt
români, a transmis un fotograf
Reuters. 

Grupuri de români care
sunt parte din minoritatea etnic
roma au trecut graniţa din
Mexic în SUA, în sudul

Texasului, în ultimele
săptămâni, pentru a cere azil

În luna mai, jurnaliştii
Reuters au fost martori ai
trecerii Rio Grande a acestor
migranţi în plute. Ei au declarat
că au plecat din România din
cauza rasismului şi vor să ceară
azil în Statele Unite.

Romii sunt cea mai mare
minoritate etnică din Europa şi
au o lungă istorie de excludere
socială şi discriminare.

Pe parcursul a trei
săptămâni, un fotograf Reuters
a observat aproximativ 200 de
români traversând prin diferite
puncte graniţa cu Texasul, în
mare parte grupuri de 10 - 15

oameni.
Grănicerii au reţinut 2.217

români în anul fiscal 2021, faţă
de 226, reţinuţi în anul fiscal
2020, şi de 289, în 2019,

potrivit datelor Agenţiei
vamale americane.

Mai mult de 2.000 de
români au trecut graniţa de sud-
vest în anul fiscal 2016.

Migranţi romi din Europa, majoritatea din
România, trec cu bărcile din Mexic în Statele
Unite. Mai mult de 2.200, reţinuţi anul acesta

Un ţigan maghiar va
putea doar să se mute la
următoarea stradă aici

Ziarul zilnic maghiar “Népszabadság” a
publicat un articol despre comunitatea de
romi maghiari, care trăiesc pe o groapa de
gunoi din afara orașului ucrainean de
Beregovo. Comunitatea de 6000 trăiește în
sărăcie cumplită, fără electricitate sau apă
curentă. Oamenii nu au acces la îngrijiri
medicale pentru că nu pot plăti pentru ea și
copiii cu greu merg la școală. Există, de
asemenea discriminare răspândita împotrivă
romilor, care ii respinge de la serviciile
publice. Oamenii din comunitate colectează
fier vechi, plastic și sticlă în Kiev și încearcă
să strângă suficienți bani să trimită acasă.
Potrivit Asociației locale “Liberta” guvernul
ucrainean a promis să înceapă mai multe
programe care vizează această populație.

Conflictul dintre clanurile de romi
a avut loc sambata, 22 mai, si a fost
iscat de relatia amoroasa dintre
Claudia, o fata ce apartine de un clan
din localitatea Murgeni si un pusti de
14 ani din comuna Bacesti, judetul
Vaslui.

Bataia de la Bacesti a izbucnit
dupa ce staborul tiganesc nu a reusit sa
gaseasca solutia care sa-i impace pe
toti combatantii. De fapt, Claudia nu a
fost luata cu forta de catre pustiul din
Bacesti, asa cum sustin rudele celui
caruia fata ii fusese “juruita”, ci a
plecat de buna voie sa se iubeasca cu
amorezul din Bacesti.

Supararea clanului de la Murgeni
este ca “printisorul”, intr-o alta
escapada, a mai fost prins impreuna cu
Claudia si a fost sechestrat. Numai ca
atunci, acesta a sesizat Politia si totul
s-a sfarsit cu un dosar penal pe numele
celor din Murgeni. Acum, acesta nu a
mai apucat sa sune la Politie si, din
razbunare, a ajuns direct in fata unui
complet de “judecatori” format din

seful staborului de la Murgeni si seful
staborului de la Bacesti,

Judecata s-a facut la Bacesti, iar
cum nu s-a ajuns la nicio intelegere,
adica rudele baiatului nu au fost de
acord sa plateasca o suma de bani
pentru necinstirea Claudiei, s-a ajuns
la o bataie generala, pentru a se
“sparge beleaua”, cum spun tiganii.
Practic, rudele fetei si cu cei din
Murgeni au atacat familia baiatului.

Bataie crancena intre clanurile de romi
in judetul Vaslui. “Necinstirea” unei
pirande a dus la violente in plina strada
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Deși se confruntă cu diferite
situații discriminatorii, pentru
copiii de etnie romă din
Moldova, șansa de a merge la
școală are o însemnătate
specială. Ludotecile, create de
Terre des hommes în 31 de
școli din comunități cu o
prezență activă a populației de
etnie romă, dau viață acestei
șanse și copiii, plini de
entuziasm, pot frecventa școala
nestingheriți.

„Când am fost copil, îmi
doream foarte mult să merg la
școală, dar nu s-a putut. Vreau
ca fiica mea să aibă această
șansă” – ne povestește Mihai*,
în timp ce își însoțește fiica,
Marcela*, în vârstă de 11 ani, la
școală, cu ocazia unor
activități. Astfel, Mihai a făcut
cunoștință cu alți părinți şi a petrecut momente plăcute în compania lor.
Implicarea părinților în diverse activități școlare, împreună cu copiii, reprezintă
un pas important pentru integrarea copiilor de etnie romă în mediul școlar.

În Moldova, Terre des hommes şi-a propus să transforme şcoala într-un
mediu prietenos tuturor copiilor, indiferent de apartenenţa etnică a acestora. Prin
crearea de ludoteci, organizarea de activităţi comune şi instruirea profesioniștilor
din domeniul educaţiei a fost facilitată integrarea şcolară a peste o mie de copii
de etnie romă.

Șansa de a merge la școală
are o însemnătate specială
pentru copiii de etnie romă

România e considerată o țară de
tranzit pentru migranți, dar pentru
80.000 de străini, ea este țară de
destinație și, după cum arată situația
actuală, eforturile de integrare a acestor
copii sunt insuficiente. Unii sunt abia în
clasa a două la 17 ani, din cauza
birocrației, alții nu au ce mânca, iar
pentru părinții lor pandemia a însemnat
adesea pierderea singurului venit.
Rodica Novac, Project Manager al
proiectului MINT al Fundației Terre des
hommes (Mentoring for Integration of
Children Affected by Migration) ne-a
povestit despre cum trăiesc copiii
migranți în România.

Q: Despre câți copii veniți în

România putem vorbim  ROMII

RN: În acest moment nu știe nimeni
câți copii străini sunt în România, câți
sunt înscriși în sistemul educațional
public, câți au medic de familie, nu
există niciun fel de statistici. Ministerul
Educației Naționale (MEN) nu poate
spune acum câți străini participă la
cursuri de română, câți sunt în sistemul
public. Sunt complet invizibili. Putem
spune însă de unde vin ei : în primul
trimestru din 2020 au solicitat azil în
România 162 minori din Siria,
Afganistan, Irak, Palestina, Egipt și
altele. Nici Ministerul Sănătății nu
poate oferi statistici despre străinii
asigurați și care au medic de familie.

Toți străinii din Romania sunt obligați
să fie asigurați în sistemul de sănătate.
În mod normal CNAS ar trebui să aibă
datele, în mod normal fără asigurare
medicală nu-și pot prelungi dreptul de
ședere.

Copiii care vin în România și devin invizibili

Descantece folosite de sute
ani pentru a scapa de alcool

Descantecul este o formula magica in
versuri care se spune, insotita de anumite
gesturi, de catre aceia care descantă pentru
a se obtine indepărtarea unui farmec ori
vindecarea de o boala.

Descantatoarele, spre deosebire de
vrajitoare, luptau impotriva raului
provocat, avand si sprijinul divin al Maicii
Domnului, dupa cum sustin unii etnologi.

Plantele de leac care ajuta la
vindecarea alcoolismului

Pe de alta parte, plantele de leac au fost
de asemenea folosite de tarani inca din
cele mai vechi timpuri pentru vindecarea
multor boli. Plantele se pastrau în legaturi
ori erau amestecate cu uleiuri si grăsimi
animale pentru realizarea unor unguente
tamaduitoare. Unele plante se puneau pe
jeratic si se faceau fumuri care erau
inhalate, sau se fierbeau.

Unele se coceau pe spuza ori se ardeau
si erau folosite sub forma de carbuni sau

scrum.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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”În țara mea, românii sunt țigani, dar
eu nu am cum să-i numesc ‘țigani’”.
Asta se aude pe înregistrarea publicată
de digisport.ro, în timpul scandalului de
rasism în care a fost implicat Sebastian
Colțescu (43 de ani), la partida dintre
PSG și Istanbul Bașakșehir.

Cine este Okan Buruk, cel care ar fi
spus: ”În țara mea, românii sunt țigani!”

Surse din fotbalul turc au confirmat
pentru digisport.ro că cel care a rostit
aceste vorbe este nimeni altul decât
Okan Buruk (47 de ani), antrenorul
principal al formației din Istanbul.

Tehnicianul grupării înființate abia în

1930 și susținute puternic de
președintele Recep Erdogan este un
personaj care are obiceiul să pună
presiune pe arbitrii meciurilor echipei
sale. Pe 7 august 2019, Buruk a fost
suspendat pentru un meci în Champions
League, după ce a fost găsit vinovat
pentru ”nesupunere la deciziile
arbitrilor”.

Se întâmpla după jocul dintre
Istanbul Bașakșehir și Olympiacos, din al
treilea tur tur preliminar al competiției.
Turcii au pierdut atunci acasă (scor 0-1),
apoi au fost învinși și în Grecia (0-2) și
au ratat calificarea în grupe.

În țara mea, românii sunt țigani!”
Povestea omului care ar fi rostit
aceste cuvinte la Paris, în timpul
scandalului Colțescu

11 persoane au fost evacuate fortat
joi, 20 mai, din locuinte sociale de pe
str. Mesterul Manole, nr. 2, din Cluj.
Jandarmeria este acuzata ca a dat cu

spray, inclusiv in copii.
Fostul deputat Adrian Dohotaru a

postat pe pagina sa de  mai multe
imagini cu evacuarea unei familii din
locuinta sociala in baza unui ordin de
evacuare, dar tocmai in anul 2015.

“Imi e greata nu doar pentru ca
autoritatile locale nu au prevenit
evacuarea, ci imi e greata fizic. Am o
senzatie de voma de la spray, iar eu
eram afara, nu inauntru, cand rezidentii
au inhalat spray si scosi cu forta din
locuinta de vreo 20 de metri patrati in
care locuiau.

Ei se muta acum in vecini la rudele
lor, unde sunt alti 10. O sa stea vreo
douazeci claie peste gramada, fiecare
are un metru patrat.

Violente la evacuarea unei locuinte sociale in Cluj. Jandarmii,
acuzati ca au folosit spay-uri lacrimogene impotriva copiilor

PUMNAL – BERBEC: În luna
noiembrie, Berbecii din zodiacul
țigănesc vor fi istoviți de la cât vor
munci. Aproape că nu vor avea timp
pentru altceva în afară de serviciu.

COROANA – TAUR: Nativii
zodiei Coroana vor fi protejați de
Venus, zeița iubirii și a erotismului.
Vor avea o lună plină de pasiune.

SFEȘNIC – GEMENI: Cei
născuți în Gemeni sunt vizați de
schimbări bruște în noiembrie din
toate punctele de vedere. Nu va fi o
lună ușoară, ba dimpotrivă.

ROATA – RAC: Racii trebuie să
reia legătura cu familia dacă vor să
obțină anumite drepturi în instanță. E
o lună în care se va vorbi mult despre
bunuri, terenuri, moșteniri. Nu e
exclus să iasă cu scandal.

STEA – LEU: Nu aduce anul ce
aduce luna noiembrie pentru zodia
Leu. Are tot ce îi trebuie, deci motive
să se plângă pot fi, dar nu unele reale.

CLOPOT – FECIOARA: Atingi
un nivel al spiritualității cum rar ți-a
dat să trăiești. Nu e exclus să te
aventurezi în călătorii exotice, în
locuri încărcate energetic.

MONEDA – BALANȚĂ: Luna
aceasta vei realiza că fericirea nu vine
din surse materiale. Te redescoperi așa
cum te știai cândva.

CUȚIT – SCORPION: E o lună
în care stările de depresie ar putea
atinge cote înalte. Te vei simți destul
de singur.

TOPOR – SĂGETĂTOR: Vei
afla multe lucruri despre tine,
chestiuni de care ești capabil, care nu
ți-au trecut prin cap.

POTCOAVA – CAPRICORN:
Luna aceasta va fi ceva mai potolită.
Dispare agitația din jurul tău, iar asta
e de bine.

CUPA – VĂRSĂTOR: Apar noi
oportunități din punct de vedere
profesional, pe care e indicat să nu le
ignori.

CAPELA – PEȘTI: S-ar putea să
te simți abandonat într-un fel, să crezi
că nimic nu se mai poate rezolva.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Trei romani au fost alesi consilieri
locali in Marea Britanie, in urma
alegerilor locale care au avut loc in 6
mai. Acestia au beneficiat de acest drept,
fiind cetateni ai Uniunii Europene,
rezidenti in Regatul Unit.

Alexandra Bulat a fost aleasa
consilier in Cambridgeshire din partea
Partidului Laburist, in circumscriptia
Abbey din orasul Cambridge. Ea s-a
situat pe primul loc cu 41% inaintea
candidatului Partidului Verzilor.

Alexandra Bulat sustine ca se va axa
pe drepturile imigrantilor si pe
combaterea saraciei in randul copiilor si
tinerilor. Femeia a fost activista pentru
drepturile cetatenilor europeni in Marea
Britanie si voluntara in cadrul unor
organizatii pentru apararea drepturilor
imigrantilor.

Mai mult, declara ca nu a fost
intotdeauna interesata de politica. Acest
interes a aparut dupa anuntarea
rezultatului referendumului privind
Brexitul.

“In urma cu opt ani nu eram
implicata deloc. Nici macar nu stiam ca
pot vota in aceasta tara. Iar acum sunt
primul roman ales consilier de comitat.

Sper ca aceasta le va trimite un mesaj
tuturor, de toate nationalitatile si
minoritatile etnice, acela ca va puteti
implica. Daca eu o pot face, oricine o
poate face. I-as incuraja pe toti sa-si faca
vocea auzita”, a transmis Alexandra
romanilor stabiliti in Marea Britanie.

Al doilea cetatean roman este Nicu
Ion, care a castigat 66% din voturi in
circumscriptia Elswick a consiliului
municipal Newcastle, cel mai mare oras
din nord-estul Angliei, cu peste 300.000
de locuitori.

Romanul din Constanta este
profesor de matematica si este de etnie
roma. S-a hotarat sa intre in politica in
urma cu doi ani.

Cine sunt cei trei romani
care au fost alesi consilieri
locali in urma alegerilor
din Marea Britanie

Țiganii din această
localitate îşi ţin puradeii în
sacoşe atîrnate pe pereţi →
alţii cresc porcul în casă şi-l
ţin noaptea sub pat, de teamă
să nu li-l fure vecinii →
primarul spune că n-a avut
anul trecut bani pentru plata
muncii în folosul comunităţii,
iar de atunci s-a lecuit şi nu-i
mai pune pe ţigani la treabă→
o incursiune în satul Băcioiu
este o adevărată întoarcere în
timp.

Despre sărăcia lucie în
care trăiesc ţiganii din
comuna Corbasca s-a tot

vorbit de-a lungul vremii.
Toată lumea ştie că acolo e
iadul pe pămînt. Am auzit
atîtea poveşti despre rromii
de-acolo, încît decid că
trebuie să văd cu ochii mei
cum e la faţa locului.
Incursiunea mea în satul
Băcioiu din Corbasca avea să-
mi demonstreze că, încă o
dată, realitatea bate cu mult
poveştile auzite de la unul la
altul. Cînd mă dau jos din
maşină am ales bine
momentul. Am făcut-o atunci
cînd am văzut o casă fără
poartă. De fapt, nici gard prea

mult n-avea. Am făcut un ocol
cu privirea şi mi s-a părut că
m-am întors în timp. Exact
acesta era sentimentul.

Casele sînt adevărate
ruine, cîrpite pe alocuri cu lut
amestecat cu balegă. Asta în
cazul cel mai fericit, deoarece

majoritatea sînt construite
doar din patru pari acoperiţi
cu o tablă sau chiar cu folie de
naylon. Îmi sar în ochi cîţiva
copii care stau dezbrăcaţi în
mijlocul drumului şi se joacă
cu pietre adunate de pe uliţele
satului. 

Satul Băcioiu, inima sărăciei

MANCARE TIGANEASCA     
INGREDIENTE

1.5 kg carne porc [ cu putina grasime ]
6 catei usturoi
1 lingurita boia rosie de ardei
1 lingurita maghiran uscat maruntit
1 pahar lapte
sare
piper negru macinat
ceapa, patrunjel verde -pentru decor
Carnea am feliat-o si am batut-o usor

cu batatorul de snitele.
Usturoiul se curata si se taie felii [ nu

l-am pisat pentru ca am dorit un gust
moderat de usturoi ]

Puneti carnea intr-un bol.
Am presarat deasupra carnii sare,

piper, boia si maghiranul maruntit.
Adaugati usturoiul tocat si turnati

laptele deasupra, atat cat sa acopere usor
feliile de carne.

Acoperiti bolul cu o folie si dati-l la
rece peste noapte.

A doua zi, se scurge surplusul de lichid
de pe carne.

Prajiti carnea pe gratarul incins uns cu
o feliuta de slanina afumata.

Nu este nevoie sa ungeti bucatile de
carne cu ulei, carnea de porc va elibera
suficienta grasime pentru preparare.

Sã halim bine
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Întâlnirile Jivipen au ajuns la ediția a
2-a. Proiectul inițiat de Centrul Cultural
Clujean își propune să discute despre
viața și cultura romilor și să realizeze o
puntecomunicațională între comunitatea
romă și diferitele sale expresii artistice și
culturale.

Prima ediție a avut loc în luna iulie,
când actrițele Zita Moldovan și Nicoleta
Ghiță au discutat despre dificultățile,
provocările prin care au trecut teatrul
feminist rom Giuvilpen.

Cea de-a doua ediție va avea loc în
11 august de la ora 19:00, iar de data

aceasta, actrița Alina Șerban va discuta
cu Alexandru Boguș, manager de
proiect, despre proiectele sale aflate în
derulare și despre recenta lansare a
filmului Gipsy Queen.

Jivipen, care înseamnă „viață” în
limba romani, promovează cultura romă
și susține expresiile contemporane ale
vieții rome. Proiectul folosește cultura
pentru a aborda subiecte precum istoria
romilor și inegalitățile persistente și
facilitează noi conexiuni între
comunitățile de romi și non-romi din
oraș.

Proiectul Jivipen continuă
dialogurile interculturale
despre viața și cultura romilor

Nicu și Elena Sima sunt misionari în
Bulgaria, printre etnicii turci din orașul
Haskovo. Ei s-au întors la Dumnezeu
prin experiențe supranaturale și s-au
cunoscut chiar prin intermediul

Orașul Haskovo se află în sudul
Bulgariei, aproape de granița cu Grecia
și Turcia. În această regiune trăiesc mai
multe grupuri etnice musulmane: turci,
țigani turci, țigani bulgari, milet,
pomaci (bulgari musulmani). Haskovo
are o populație de aproximativ 75.000
locuitori, dintre care 20% sunt
musulmani. Cea mai mare comunitate
musulmană este reprezentată de țiganii

musulmani.
Majoritatea din ei sunt foarte săraci.

Mulți nu își dau copiii la școală din
cauza sărăciei și pentru că nici ei nu au
fost la școală. Aceștia trăiesc în niște
condiții mizere, în barăci din placaj,
fără apă și curent. Trăiesc din cerșit și
din lucrurile pe care le găsesc pe la
containerele de gunoi”, mărturisesc
misionarii.

Familia Sima este implicată în
edificarea și creșterea bisericii turce
Viața Veșnică prin diverse activități și
proiecte: ucenicizare, proiectul
educațional after school, vizite la

bolnavi, acțiuni de evanghelizare în
oraș și în satele din împrejurimi,
inclusiv prin oferirea de semințe de
grădină și literatură creștină,
evanghelizare prin relații de prietenie și
ajutorare socială a familiilor sărace.

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

Evanghelie și educaţie pentru ţiganii turci din Bulgaria
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ROMII XORAXAJ
DIN BABADAG,
ÎNVĂŢAŢI SĂ
STEA ACASĂ

Prefectul Cristian Iordan s-a

deplasat marţi din nou la Babadag,

acolo unde are  loc o campanie de

conştientizare în rândul comunităţii

de romi xoraxaj care nu se află în

izolare voluntară şi care au obligaţia

de nu părăsi domiciliul decât

justificat, potrivit unui comunicat

de presă transmis ieri de Prefectura

Tulcea.

Flash

Ce s-a făcut cu adevărat în cadrul

proiectului Pata-Cluj, care a accesat peste

3 milioane de euro, fonduri norvegiene?

Datele financiare, extrase din anexa care

prezintă bugetul proiectului, vorbesc de

la sine, fără a mai fi nevoie de niciun fel

de comentarii. Cifrele, spre deosebire de

oameni, nu mint niciodată. 

Totuși, de un singur comentariu este

nevoie, pentru a înțelege contextul

cheltuielilor pe care vi le vom prezenta

mai jos: ele sunt efectuate, vorba vine,

pentru reintegrarea socială a romilor de la

Pata Rât, pentru desegregarea lor și

pentru îmbunătățirea situației de locuire,

pentru a le crește romilor accesul la

educație, sănătate ș.a.m.d. Pe scurt,

milioanele de euro din fondurile

norvegiene accesate prin proiectul Pata-

Cluj (am arătat aici cine sunt sforarii din

spatele acestui proiect) ar fi trebuit să

scoată „pata” din Pata Rât, au fost

destinate, cel puțin declarativ, unor

acțiuni de redare a  demnității oamenilor

care locuiesc în această margine de urbe,

aducerii lor la un nivel de civilizație mai

apropiat de Clujul anului 2017, de orașul

care se laudă cu unele dintre cele mai

bune condiții de trai din România. 

Cifrele nu mint niciodată
Mai presus de orice fel de declarații și

explicații justificative, emise în spațiul

public de către membrii echipei de

management a proiectului, sunt cifrele,

singurele care nu mint niciodată. 

Costurile totale, eligibile, ale

proiectului Pata-Cluj, sunt de 3 147 496

de euro. Cireașa de pe tortul acestui

proiect reprezintă mutarea a 35 de familii

în apartamente sociale, cu o chirie lunară

modică. Pentru construirea

apartamentelor s-a ales ca soluție lemnul,

un material mult mai ieftin decât

cărămida.

Cifrele nu mint niciodată! Romii
de la Pata Rât, „reintegrați
social” în stil românesc
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Interviu cu Natalia Duminică,
Coordonatoarea Naţională pentru
Programul de Burse Universitare în
Drept şi Ştiinţe Umaniste al Fondului de
Educaţie pentru Romi

— Cu ce se ocupă Natalia
Duminică?

— Sunt originară din satul
Carabetovca, raionul Basarabeasca. M-
am născut într-o familie mixtă – tatăl
meu este rom, mama este non-romă. La

18 ani am mers la facultate. Am urmat,
după liceu, Facultatea de Ştiinţe
Economice, apoi am început să lucrez în
domeniul drepturilor omului. Din 2011,
activez în acest domeniu.

— Cum a fost să creşteţi într-o
familie mixtă?

— Cred că persoanele care provin
din familii mixte se confruntă deseori cu
mai multe dificultăţi, atât în interiorul
comunităţii, cât şi în afara acesteia.

Căsătoriile la 13 ani, copiii romi din ultima bancă şi ruşinea de a merge la şcoală
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Această serie de desene abordează tema
romilor evacuați din casele lor închiriate în
România din 2010 și până în prezent. Inspirat
de fotografii ale fotojurnaliștilor, articole și
reportaje video despre aceste cazuri, proiectul
documentează într-o manieră empatică ceea ce
Laura Partin consideră a fi situația vulnerabilă
și de excluziune socială a romilor care au ajuns
pe stradă sau în locuințe extrem de precare
după închiderea fabricilor în care lucrau.

Consilierii locali PSD ai orașului
Berbești, mulțumesc Consiliului
Județean Vâlcea, domnului președinte
Constantin Rădulescu pentru faptul că a
început asfaltarea drumului județean
care trece prin oraș, în ciuda faptului că
toată conducerea primăriei de ani de zile
este liberală. Locuitorii din Berbești
așteaptă mai multe fonduri de la
Guvernul României, condus de
premierul vâlcean Florin Vasile Câțu

t
Maria Tudor intenţionează să

transforme clinica balneară aflată în
construcţie pe Aleea Izvoarelor din
Olăneşti, în complex de locuinţe.
Doamna Tudor spune că nu vor fi
apartamente de lux, însă vor fi suficient
de calitative cât să ofere confort foarte
bun viitorilor locatari.

t
Gigi Becali s-a îndrăgostit de

staţiunea Olăneşti şi se aude că ar vrea să
se retragă acolo la bătrâneţe. Deja şi-a
cumpărat o bucată generoasă de pământ
unde îşi va construi un conac şi a adus şi
400 de oi pe care le-a dat în grija unui
cioban din zonă. Isteţ Becali, a mirosit
potenţialul uriaş al locului.

t
S-a pensionat directorul RAJDP

Vâlcea, adică tăticul şi mămicul
drumurilor judeţene. Fost liberal
convertit la PSD, Vălimăreanu , căruia i
se spune şi „naşul”, a primit cu prilejul
ieşirii la pensie un cocoş şi o damigeană
cu vin din partea preşedintelui CJ
Vâlcea, Constantin Rădulescu. Glumeţii
spun că după consumarea acestui
moment festiv, Vălimăreanu i-ar fi
înapoiat cadoul lui Rădulescu, fiindcă,
nu-i aşa, el e adevăratul naş; orice ar
putea însemna asta.

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII
Constantin
Rădulescu

Emilian
Frâncu

Iulian 
Margu

Andrei
Gheorghiu

Nicolae State-
Burluși

Țiganii știu să râdă sau să plângă frumos. O pot face
uneori însă și în mod extravagant și asta le atrage de
cele mai multe ori o serie de vorbe sau de comentarii
deloc binevoitoare!”

Afirmațiile de mai sus aparțin lui Mădălin Voicu,
probabil cel mai cunoscut reprezentant al etniei rome
din țara noastră din ultimul sfert de veac. Parlamentar
ani de-a rândul, dar și excelent muzicolog – descendent
al unei familii de violoniști ce ni l-a dat deja pe Ion Voicu, tatăl său, Voicu spune
că manifestările aparte de bocete de la înmormântările țigănește, cum ar fi spre
exemplu cele din aceste zile dedicate lui Fane Spoitoru, sunt echivalentul
bocetelor, tradiție care e des întâlnită și în cazul înmormântărilor românești.

Președintele PRPE, Emil Neia
Lăcătuș, apel către autorități și
către romii din Bistrița-Năsăud

Președintele Partidei Romilor Pro
Europa Bistrița-Năsăud, consilierul
județean Emil Neia Lăcătuș, face un apel
către primarii celor 62 de UAT-uri din
județ pentru ajutorarea cu alimente a
comunităților de romi din mai multe
zone.

”În acest moment, mai mult ca
niciodată, destinul celui de lângă noi
poate fi schimbat de orice detaliu, contra-
cronometru. Comunitățile noastre de
romi au nevoie de sprijin”.

Umilirea online s-a
intensificat în pandemie

În acest prim episod din articolul
„Ura.net” sunt prezentate trei
persoane care au trecut prin jigniri,
amenințări și o ploaie de comentarii
ofensatoare, după ce au postat un
mesaj pe rețelele sociale.  Artista
Wanda Hutira, gimnasta Larisa
Iordache și cântărețul Smiley vorbesc
despre experiențele lor și soluțiile pe
care le-au găsit pentru a face față
violenței online. 

Mădălin Voicu, despre priveghiul țigănesc

Romii evacuaţi din casele închiriate
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