
Vocea Romilor
l ROMI DE TOATE NEAMURILE, UNIÞI-VÃ! l ZIAR NAÞIONAL l

Nr. 2049 • 27 august 2021 • 5 RON • Râmnicu Vâlcea, str. Lucian Blaga 

nr. 56 • Tel. 0350/426839 • Fax 0350/426839

ROMII RUDARI, ARGINTARI, CÃLDÃRARI, LÃUTARI, GABORI, URSARI, MAGHIARI, ROMII DE VATRÃ

Povestea eroului
Manole: Știți care
este cel mai periculos
lucru în România? Un
rrom cu o fișă la
bibliotecă

Comunităţile 
de romi în care
fiecare copil
are deja
calculator
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Ne vindem
neamul 
și rudele
pentru bani

Trăim într-o ţară ce conţine mulţi ipocriţi, un tărâm

în care toată lumea e fidelă dacă te întreabă cineva,de

rromii sii romanii dar care ar vinde-o pe maică-sa dacă

asta ar aduce un profit. Libidinosul de cursă lungă și alte

anomalii sociale Oamenii deştepţi pot fi manipulaţi,

paradoxal, prin complimente ridicole. Am făcut eu

însămi acest experiment. Spune-i omului tot ce vrea să

audă şi vei fi sufletul lui pereche. Spune-i că are un copil

minunat, chiar dacă în timp ce trage o pisică de coadă.

Spune-i că e superbă, chiar dacă are suta de kile.

E delicios să auzi că o tipă îţi spune că arăţi trăsnet,

când tu credeai că arăţi ca o vacă născută în urma unui

accident genetic Spune- i că e deşteaptă, chiar dacă are

impresia că Gagarin e o marcă de margarină. Spune-i

unui prost că e deştept şi te va aprecia necondiţionat. Ai

doi ochi, dar, probabil, îţi trebuie patru. Gândim bine,

vorbim prost, si ne vindem neamu fratii surorile parintii

numai ca noi sa o ducem bine si sa avem banu pe noii

știm ce vrem, nu vrem ce știm Burta potrivită la locul

nepotrivit și alte prostii cronice trădare să fie dacă , dar

s-o ştim şi noi...

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Romii cu
care Sibiul se
poate lăuda

O activistă pentru
drepturile romilor
cere compensații
pentru robie
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Romii din Italia vor să intre în
Parlament cu un partid care
să oprească ura lui Salvini

IL GIORNALE: 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.

Pe scurt

Recent, câteva comunități de romi
din Bulgaria au fost stropite cu
dezinfectant de avioane folosite în
agricultură pentru a împrăștia insecticide,
în contextul în care numărul cazurilor de
infectare cu noul coronavirus a crescut în
această țară.

De asemenea, în câteva state din
Europa Centrală și de Est, poliția a făcut
uz de forță împotriva romilor, aplicarea
măsurilor de combatere a pandemiei
fiind, după părerea lor, folosite drept
pretext pentru abuzuri.

Romilor le este frică să vorbească de
teama unor represalii

Experții spun că astfel de cazuri de
discriminare rareori îi determină pe
europeni să protesteze. La rândul lor,

membrii minorității au rezerve în a vorbi
deschis despre ceea ce li se întâmplă, de
teama unor represalii. De asemenea, AP
arată că măsurile stricte folosite
împotriva romilor vin în contextul în care
nu a fost înregistrat un număr mare de
cazuri în rândul acestor comunități.

Şi nu doar în Bulgaria s-au luat
măsuri dure împotriva comunităţilor de
romi. În Slovacia, în satele locuite de
acestea minorităţi testele Covid au fost
făcute de armată.

Multe state europene nu au o evidență
a cazurilor de coronavirus în rândul
romilor, însă oficialii din Slovacia au
anunțat la sfârșitul verii că ar fi fost 179
de cazuri în districtele locuite de romi, la
o populație de 500.00 de locuitori.

Și în Ocident romii sunt stigmatizați
În mai, doi activiști ONU au cerut

guvernului bulgar, printr-o scrisoare
deschisă, să suspende acțiunile poliției în
cartierele locuite de romi și să înceteze cu
incitarea la ură, după ce liderul unui partid
naționalist a descris comunitățile de romi
ca fiind „focare de infecție”.

Prima monedă digitală universală a
romilor! Noul proiect se lansează pentru
a combate discriminarea și xenofobia,
însă se are în vedere Combaterea
discriminării și xenofobiei atinge un nou
nivel. Se inventează prima monedă
digitală universală a romilor. Scopul
lansării proiectului este și dezvoltarea
socială și educațională a comunității
amintite.

Regele Romilor, Dorin Cioabă, a
anunțat, vineri, dezvoltarea unui nou
proiect: criptomoneda Gypsycoin, prima
monedă digitală universală a romilor.
Moneda prezintă elemente tradiționale în
combinație cu cele moderne: o roată
țigănească tradițională în simbioză cu
circuitele unei plăci electronice.

„În acest sens, GYPSYCOIN are
mai multe întrebuințări. Acestea sunt:
finanțare acte de caritate; monedă de
schimb pentru comunitate; finanțare de
proiecte educaționale; investiții
financiare pe termen lung și plăți (…)
Acest proiect aduce un element în plus
comunităților de romi de pretutindeni.
Proiectul domnului Cioabă se angajează
să sprijine minoritatea romă în

demersurile acesteia spre integrarea
socială, să consolideze identitatea etnică,
să promoveze diversitatea culturală și să
crească gradul de educație și implicare
socială a minorității rome”, se arată în
comunicatul emis de către Congresul
Mondial al Uniunii Internaționale a
Romilor.

Noua monedă digitală este strâns
legată de dezvoltarea multilaterală a
romilor. Astfel, proiectul prevede
furnizarea alimentelor și a obiectelor de
uz casnic familiilor cu o situație
financiară precară, precum și obiecte de
educație sanitară, școlară, tehnologică
etc. Criptomoneda va fi folosită pentru
finanțarea actelor de caritate.

Regele Romilor face
schimbarea: Așa combatem
discriminarea. Se inventează
criptomoneda Gypsycoin

Isteria Covid-19.Tone de dezinfectant aruncate din avioane asupra comunităţilor de romi
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Observatorul pentru Romi, o
entitate de cercetare şi analiză pentru
situaţia socio-economică şi drepturile
omului, va fi lansat anul acesta, a
declarat joi pentru News.ro sociologul
Gelu Duminică. Ambasada Marii
Britanii sprijină, inclusiv financiar,
înfiinţarea entităţii care va oferi
Guvernului date esenţiale pentru a-şi
construi deciziile politice privind
comunitatea romă.

Andrew Noble, ambasadorul
britanic la Bucureşti, a găzduit joi
seară un eveniment prilejuit de
împlinirea a 50 de ani de la semnarea
Declaraţiei de la Orpington în cadrul
primului Congres Internaţional al
Romilor.  Ambasadorul a anunţat că
instituţia pe care o reprezintă va
sprijini financiar, cu 12.500 de lire
sterline, înfiinţarea Observatorului
pentru Romi de către Agenţia
Împreună.  „Suntem încântaţi să
finanţăm proiectul lor de cercetare
iniţial cu 12.500 de lire sterline, care
va oferi apoi Guvernului date esenţiale
pentru a se informa în vederea
deciziilor politice”, a declarat Noble.
Observatorul va ajuta la măsurarea
succesului abordărilor anterioare şi
cum au răspuns acestea la nevoile
comunităţii roma, „în special cum

aceste nevoi s-au schimbat din cauza
pandemiei”, a explicat ambasadorul.
„Observatorul pentru Romi este o
entitate de cercetare şi analiză a
situaţiei socio-economice, drepturile
omului, astfel încât să putem oferi
Guvernului dovezi pe care să îşi
crească deciziile politice în cunoştinţă
de cauză. Pentru că în momentul de
faţă toată lumea crede că ştie, dar
nimeni nu ştie. Şi atunci noi venim cu
partea asta”, a declarat Duminică
pentru News.ro.  Proiectul va fi lansat
anul acesta, iar primele rezultate sunt
aşteptate în martie 2022. „Primele
rezultate cred că vor veni în martie
anul viitor, primul studiu de amploare.
Noi facem asta de ani buni, dar nu o
făceam structurat. Acum o să o facem
structurat”. 

Observatorul pentru Romi,
lansat după cinci decenii de
la Declaraţia de la
Orpington şi primul Congres
Internaţional al Romilor

Accident cu Mocăniţa
Apusenilor în cartierul
romilor din Roşia Montană.
Trenul a lovit două maşini

Mocăniţa Apusneilor şi-a reluat
cursele turistice între oraşele Câmpeni şi
Abrud sâmbătă 19 iunie. În traseul său,
trenul turistic trece prin cartierul romilor
din Roşia Montană, unde locuinţele sunt
foarte aproape de calea ferată.

În traseul său, trenul turistic trece prin
cartierul romilor din Roşia Montană,
unde locuinţele sunt foarte aproape de
calea ferată

De-a lungul anilor au avut loc
numeroase incidente în care au fost
implicaţi romi din comunitatea care
număr câteva sute de persoane. Miercuri,
23 iunie, locomotiva a lovit două
autoturisme ce se aflau, probabil, prea
aproape sau chiar pe linia ferată. La faţa
locului s-au adunat zeci de romi care au
acuzat că trenul poate provoca chiar
victime în rândul copiiilor. Romii din
Dăroaia sunt împotriva circulaţiei
trenului turistic prin cartierul lor şi
ameninţă cu proteste. Reprezentanţii IPJ
Alba au declarat că în urma incidentului
nu au existat victime. Poliţiştii au început
un dosar penal in rem pentru distrugere
din culpă. Cercetările continuă.

,Ca oamenii fac sex din doua motive
mari si late: ca sa aiba copii si ca sa se
simta bine gratis    Bine, la inceput de tot,
credeam ca sexul are doar scop
reproducator. Pe urma, cand aveam vreo
13 ani, mi-a spus mie cineva ca oamenii
continua sa-si faca de lucru prin pat si dupa
ce nasc pui vii si-i hranesc cu lapte. Un an
mai tarziu, cand primele vise erotice
confuze mi-au incalecat noptile, am
inceput sa inteleg de ce, intr-o viata,
nastem cam  patru sau cinci  copii, dar

facem sex cam de 2000 de ori. Apoi, pentru
atata amar de zeci de ani, aceiasi
maratonisti sunt sufocati in prezervative,  –
sport extrem – parasutati in afara incintei.
E clar, in aceste conditii, ca jumatate de
omenire cauta in permanenta sa se culce cu
cealalta jumatate de omenire,  Am gasit,
asadar, vreo patru duzini de motive pentru
care oamenii fac  sex.    O prietena de-a
mea face sex cu sotul ei in fiecare seara –
cu sau fara consimtamantul lui – fiindca
vrea sa fie sigura ca el nu-si prezinta

omagiile erotice prin alte paturi.De multe
Prietenu  mia spus   la ora cand ea ii
cotrobaie prin pantalonii dungati, lui ii este
mai pofta de-o gogoasa decat de un
orgasm, dar stie ca nu scapa de ea cu vorba
buna.

De ce facem sex?
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Mai întâi, vloggerul rus s-
a întâlnit cu Artur Cerari,
baronul romilor din
Republica Moldova, nu
înainte ca să negocieze preţul
pentru care acesta a fost de
acord să ofere un interviu şi
să-l ajute pe Varlamov în
realizarea reportajului din
Soroca. Iniţial, Cerari a
solicitat 500 de euro, însă în
urma unor negocieri, a
acceptat să fie subiectul
documentarului lui Varlamov
şi pentru 250 de euro.
Baronul romilor s-a plâns pe
sărăcie, că pensiile sunt mici,
că statul nu-i ajută şi că mulţi
romi pleacă din ţară, iar din

această cauză palatele rămân
lăsate de izbelişte, fie nu mai
sunt bani pentru a duce
construcţiile la bun sfârşit,
pentru că unora li s-au
terminat banii din diverse
motive.   Cerari spune că în
Soroca locuiesc între 10.000
şi 15.000 de romi, iar
numărul exact al romilor nu
poate fi stabilit, din cauza
migraţiei permanente.
Potrivit lui Cerari,
majoritatea romilor din
Soroca emigrează în ţări
precum Kazahstan,
Uzbekistan, Tadjikistan,
Rusia etc, unde se ocupă de
comerţ.    În comentariile de

pe pagina de YouTube al lui
Varlamov, mai mulţi
internauţi s-au amuzat când
au auzit de la Cerari că romii
sunt comercianţi oneşti.
Aceştia susţin că majoritatea
romilor pe care i-au întâlnit
sunt traficanţi de droguri, aşa
ar fi ajunşi romii să aibă

palate impresionante la
Soroca.  

Baronul susţine că în
timpul Uniunii Sovietice
romii duceau o viaţă mult
mai bună, din acest
considerent, spune el, ar da
totul ca să se revină în acele
vremuri.

„E corect să ne numiţi romi, nu ţigani”.
Oraşul Soroca, vizitat de un vlogger
cunoscut din Rusia

Români din diaspora facuţi
‘ţigani’ de un lider politic

Alegerile care au loc in acest moment in
Partidul National Liberal fac deliciul
retelelor de socializare, prin faptul ca tot
mai multe postari ale membrilor sau ale
liderilor organizatiilor au conotatii vulgare
sau chiar rasiste. Zilele trecute au avut loc
alegeri si in cadrul organizatiei PNL Italia.
Asa cum am relatat si noi de multe ori, o
organizatiei plina de ambitii si orgolii, din
randurile careia avem si un parlamentar de
diaspora.

In urma alegerilor a rezultat o noua
structura de conducere, asa cum am scris si
noi aici. Dupa alegeri iata insa ca apar
discutiile, dintre cei alesi si cel mai probabil
membri care au candidat si nu au reusit.

Potrivit celui mai recent bilanţ dat
publicităţii de ISU Alba, în satul
Dăroaia, comuna Roşia Montană,
locuit în majoritate de romi, au fost
inundate 72 de case, din care una este
distrusă, iare 16 sunt avariate în urma
unei alunecări de teren.   “Un număr
de 208 persoane (135 adulţi şi 73
copii) au fost cazate temporar în
cursul nopţii la Căminul cultural din
localitatea Roşia Montană. Alte 40 de
persoane s-au autoevacuat la rude
sau vecini în zone neafectate”, au
precizat reprezentanţii ISU Alba.
Tot în aceeaşi comună, în satul Roşia
Montană, a fost avariată o casă, două
au fost inundate, iar un drum este
colmatat. În satul Curături este o casă
inundată, în satul Gura Roşiei, o casă
avariată de o alunecare de teren, iar
două curţi au fost inundate. În satul
Cărpiniş sunt 11 case inundate.   Tot
în Apuseni, în mai multe sate din
comuna Sohodol au fost inundate 11
case, iar 18 persoane s-au
autoevacuat la rude sau vecini. DJ

750A Sohodol - Gura Sohodolului
este distrus pe 100 - 150 de metri. În
oraşul Abrud sunt trei case inundate,
iar în satul Valea Săliştii - patru.  

În oraşul Câmpeni au fost
inundate opt case inundate şi două
obiective socio-economice, inclusiv
o sală de evenimente. Au fost salvate
fost persoane, iar alte patru s-au
autoevacuat la rude sau vecini. DN
74 Cărpiniş (Abrud) - Câmpeni este
blocat pe aproximativ 300 de metri
de aluviuni şi o alunecare de teren.

Cartierul romilor din Roşia Montană,
evacuat din cauza indunaţiilor. Peste 200
de persoane, cazate la căminul cultural
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O fostă secretară a unui lagăr
nazist este acuzată că a participat
la peste 11.000 de omucideri.
Femeia are 96 de ani în prezent

Un tribunal din Itzehoe, landul
Schleswig-Holstein a deschis un proces
împotriva unei femei care a deținut
funcția de secretară în lagărul de
concentrare nazist Stutthof, din
apropierea orașului polonez Gdansk,
conform unei purtătoare de cuvânt citată
de RND.

Femeia este acuzată că a participat la
peste 11.000 de crime, iar procesul va
începe pe 30 septembrie. Acesta se va
desfășura în fața unui tribunal al tinerilor,
deoarece, în momentul săvârșirii faptelor,
avea în jur de 18-19 ani.

Persoana este acuzată că a ajutat la
exterminarea sistematică a prizonierilor
din postura de dactilografă pe care a
ocupat-o în administrația lagărului de
exterminare nazist, conform declarației

tribunalului consultată de către RND.

Flash

Luna trecută, a apărut un videoclip
șocant cu un ofițer de poliție
îngenuncheat pe gâtul unui bărbat de 46
de ani. Pledează și se zvârcolește timp de
șase minute lungi înainte de a se sufoca
până la moarte. În ciuda remarcabilă
coincidență a circumstanței, victima nu
era George Floyd. Era Stanislav Tomas
Ultima romă victimă a brutalității poliției
în Europa – De data aceasta de poliția
cehă. Reacțiile oficiale au variat de la șoc
și liniște. Autoritățile cehe imediat Apără
polițiaAcțiunile sale, tweeting „No
Czech George Floyd” și susținerea
acțiunilor lor au fost proporționale cu
criminalitatea sa aparentă. in acelasi
timp, proteste de solidaritate populară
M-am ridicat în toată Europa pentru a
cere dreptate.

Crima lui Stanislav Tomas nu se află
în afară. Este o tragedie care se
încadrează într-o tendință generală de
discriminare structurală socială și
economică și violență provocată de
populațiile lovite de crize fasciste. Asta
este acum Reciproc pe întregul
continent. Cazul lui Stanislav este tragic
tipic: un bărbat rom ucis dintr-o
comunitate care se luptă cu
discriminarea în ceea ce privește accesul
la educație, angajare, salubrizare,
infrastructură și locuințe – practic izolat.
Se presupune că Stanislav a fost fără
adăpost în momentul morții sale.

De la italianul Matteo Salvini solicită
„Curatare in masa, strada cu strada, curte
cu curte„Pentru pogromurile anti-romi
care au avut loc deja în Franța,
Macedonia de Nord, România, Ungaria,
Slovacia și Bulgaria, un internațional
contemporan de extremă dreaptă duce un
război popular împotriva romilor de pe
tot continentul de la prăbușirea
comunismului. Acest lucru este strâns
legat de situația economică globală gravă
a populației de etnie romă. Odată cu
retragerea rețelelor de protecție socială
socială. În țările cu un sistem de asistență
socială șovinist, comunitățile de romi
sunt considerate o populație excedentară
neproductivă. în alt loc În cercurile
academice interdisciplinare, am asistat la
o schimbare politică dinamică de la
dominanța „trăirii” în cadrul economiei
politice globale pre-neoliberal, la
„lăsarea morții surplusului de muncă” în
capitalismul contemporan.

Romii din Europa
nu pot respira

Un membru important al
comunității rome din Craiova a fost
condus ieri pe ultimul drum, anunţă
Romeo Tiberiade, presedintele Partidei
Romilor Dolj, pe pagina s-a de
facebook.

”Regele comunității rome din
Craiova a fost condus ieri pe ultimul
drum. Wyllyfort, cel mai iubit verișor al
meu a fost unul din cei mai importanți
membri ai etniei noastre. A iubit
adevărul și a avut puterea de a aplana
multe conflicte între romi și între romi
și români. A împărțit dreptatea și a fost
un om respectat.

Îi apreciez pe cei care păstrează și
acum legea armistițiului și au cinstit
memoria unui important stâlp al
comunității.

Chiar dacă între diferite persoane
din comunitate există neînțelegeri, în
baza legii noastre au încheiat orice
ostilitate pe perioada priveghiului și în
ziua înmormântării, iar verișorul meu
cel bun a făcut pace între acești oameni
și după ce a trecut la cele veșnice.Îi
asigur pe copiii vărului meu că le voi fi
sprijin în tot ceea ce ei consideră ei că
au nevoie din partea mea.Îi voi păstra
vie amintirea vărului meu, cel care a

fost un om care s-a bucurat de iubirea
celor dragi lui”, a scris Romeo
Tiberiade.

A murit un membru important al comunităţii rome din Craiova
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Până la dezrobirea lor, în
1856, în Moldova şi Ţara
Românească locuiau un sfert
din romii din Europa,
respectiv peste 200.000.

Un studiu de la 1837,
aparţinând istoricului şi
politicianului Mihail
Kogălniceanu, cel de numele
căruia se leagă dezrobirea
romilor, aceştia ar fi ajuns
prima dată în ţările române în
secolul XIII, încă din timpul
domniei lui Mircea cel
Bătrân. De altfel, un
document semnat de
domnitor scoate în evidenţă
prezenţa acestei etnii chiar

înainte de venirea pe tron a
voievodului: “Io, Mircea
Voievod, întăresc darul
răposatului meu unchi,
Vladislav Voievod, către
mănăstirea Sfîntul Anton din
Vodiţa: satul Jidovstiţa,
livezile din Bahnino, morile
de pe Bistriţa şi patruzeci de
familii de ţigani”. După unii
istorici, drumul pe care ar fi
ajuns romii în principatele
române coincide cu drumul
năvălirilor romane, Nicolae
Iorga fiind unul dintre
susţinătorii acestei idei. În
1456, romii sunt aduşi masiv,
din sudul Dunării, de Vlad

Ţepeş. Tot din acea perioadă
ne-a rămas şi cunoscuta
epopee “Ţiganiada”, a lui Ion
Budai Deleanu. În
principatele române, romii au

intrat în robia celor bogaţi,
iar ei au fost împărţiţi în trei
categorii: romi domneşti,
romi mănăstireşti şi romi
boiereşti.

Cum erau clasificaţi romii în perioada
robiei. Boierii îi includeau în foaia de
zestre a miresei

Cum se destrăbălau boierii şi
călugării români cu ţigăncile: violau
roabe, le supuneau perversiunilor,
iar incesturile erau permise

Specialiştii şi mărturiile fiilor de boieri din
secolul al XIX-lea scot la iveală o filă
întunecată a istoriei boierimii româneşti. Mulţi
proprietari funciari cu sânge albastru, chiar şi
în urmă cu 200 de ani, se dedau la orgii şi
violau roabele ţigănci de pe domeniile lor.
Abuzurile aveau loc în văzul luminii, inclusiv
cu ştirea nevestelor. Se ajungeau la incesturi
între copii din flori şi cei legitimi ai boierilor.

„Ius primae noctis“ (n. r. dreptul primei
nopţi) sau „Droit de cuissage“ sunt doi termeni
foarte des întâlniţi în Evul Mediu vest
european. Expresiile se traduc printr-un drept
al seniorului, stăpân al moşiei, de a dispune de
noaptea nunţii sau prima noapte a tinerelor
care se căsătoreau pe domeniul său.

La sfârşitul anului 1856, din
ordinul domnitorului Grigore
Alexandru Ghica, s-a abolit sclavia
ţiganilor în Moldova. Dacă oamenii
de cultură au apreciat această măsură,
boierii s-au arătat nemulţumiţi de
decizia luată de conducătorul
moldovean.

Grigore Alexandru Ghica (1804 –
1857) a fost domnitorul Moldovei în
două rânduri, respectiv între 1849 –
1853 şi 1854 – 1856. Chiar dacă a
luat parte la Revoluţia din 1848
organizată în Moldova, Ghica a fost
numit domn al ţării, după ce a primit
sprijin din partea turcilor. Imediat ce
a ajuns pe tronul ţării, acesta a
încercat să impună mai multe măsuri
în vederea creşterii economice a
statului moldav. Ghica a scăzut în
primul taxele vamele, cu intenţia de a
stimula importul şi exportul.
Domnitorul moldovean a investit
mult şi în învăţământ, construind
peste 60 de şcoli şi două facultăţi.
Grigore Alexandru Ghica a venit şi în
sprijinul ţăranilor, cărora le-a uşurat
existenţa prin măsurile pe care le-a

impus. În timpul domniei lui Ghica,
starea financiară a Moldovei a
devenit una stabilă, care după
Revoluţia din 1848 şi a războiului
ruso – turc ajunsese destul de
precară. La data de 8 decembrie
1855, domnitorul Grigore Alexandru
Ghica a luat decizia de a aboli robia
ţiganilor. Această măsură a strârnit
nemulţumirea boierilor, alături de cea
de a desfiinţa cenzura. Oamenii de
cultură din Moldova au văzut cu ochi
buni abolirea sclaviei ţiganilor,
scriitorul Gheorghe Asachi chiar
scriind câteva rânduri despre această
decizie, în luna februarie a anului
1856. 

Domnitorul care a scos ţiganii din sclavie: „Prin
asta, patriea s-au arătat demnă a întra în familia
civilizatei Europe“
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ȘATRELE de ȚIGANI!
Frumusețea, CULOAREA și
ENERGIA din spatele
corturilor încă se păstrează
în COMUNITĂȚILE de
RROMI din România zilelor
noastre 

De-a lungul timpului, țiganii au fost
mutați de ici colo, după bunul plac a
românului. Inițial sclavi, apoi omorâți cu
sânge rece de Antonescu, aceștia și-au
mutat cortul prin fiecare colț al țării
pentru a-și continua tradiția și obiceiurile.

În România sunt sute de comunități de
țigani. Aproape la fiecare periferie a unui
oraș mare, se găsește câte o șatră de
țigani.

Unii au ales să se romanizeze și să
împrumute din comportamentul
românilor, însă unii au ales să-și continuie
viața asa cum au fost învățați de mici. Cu
cortul de ici colo, vorbind țigăneasca și

purtând straiele lor tradiționale.

Pe scurt

Centrul Național al Romilor face
apel către autorități să investigheze
bătaia de la Otaci prin prisma urii
rasiale. Într-o conferință de presă la
IPN, Dumitru Russu, consultant la
Centrul National al Romilor, a declarat
că, din informațiile pe care le-a
acumulat, s-a constatat că încăierarea
de la Otaci, de acum două săptămâni,
a avut loc după un alt conflict,
consumat câteva zile mai devreme.

Părțile, printre ei romi și ne-romi,
și-au fixat întâlnire pe 24 iunie. În
aceeași zi, într-o ogradă din apropierea
locului întâlnirii, avea loc o masă de
pomenire a unui răposat, adunându-se
mai multă lume, care nu aveau nicio
legătură cu conflictul inițial. Din
vorbă în vorbă, s-a ajuns la injurii
adresate comunității rome, la altercații
verbale și fizice. Au urmat intimidări
din partea președintelui raionului, care
era de față, a poliției din Otaci, după
care a început o bătaie între romi și ne-
romi.

Potrivit lui Dumitru Rusu, în acea
ogradă nu era nicio persoană romă
care să fi participat la conflictul
anterior. „Persoanele devin victime
doar pentru că sunt asociate cu
celelalte persoane cu care a existat un
conflict mai devreme”, spune el. În

opinia sa, una din componentele de
infracțiune în conflict este cea de
„acțiuni intenționate îndreptate spre
ațâțarea vrajbei sau dezbinării rasiale
sau etnice”.

Ion Bucur, monitor al Drepturilor
Omului la Centrul European pentru
Drepturile Romilor (ERRC) din
Belgia, a remarcat că instituția este
îngrijorată de rapoartele de agresiune
și violență venite de la Otaci, conform
cărora la bază ar exista un conflict
între romi și ne-romi care ar fi putut
include o motivație de prejudecată
rasială. Sunt și mai îngrijorați și de
rapoartele martorilor, conform cărora
ofițerii de poliție prezenți în preajmă
în timpul incidentului nu au făcut
nimic pentru a preveni violența.

Centrul Romilor cere
investigarea violențelor
de la Otaci prin prisma
urii rasiale

Fărâmiţă Lambru a fost unul dintre cei
mai renumiţi lăutari pe care i-a avut
România şi acordeonistul de suflet al
marii interprete Maria Tănase. Maria
Tănase a fost cea care i-a deschis drumul
spre celebritate pe vremea când lăutarul
avea 24 de ani. Alături de artistă, lăutarul
de etnie romă a făcut sute de spectacole în
ţară şi în străinătate.

Fărâmiţă Lambru s-a născut pe 15
septembrie 1927 într-o familie de lăutari
ţigani. Fărâmiţă nu a fost numele de scenă,
ci chiar numele de familie al lăutarului. A

învăţat să cânte la acordeon încă din
copilărie de la tatăl său Tudor Fărâmiţă.
Debutul în lumea artistică şi l-a făcut pe
vremea când îşi satisfăcea stagiul militar.
A început să cânte la acordeon în 1949
într-o formaţie militară. Şansa i-a surâs la
24 de ani când a ajuns în preajma Mariei
Tănase.    Prima întâlnire dintre cei doi a
avut loc la Teatrul de Estradă din
Bucureşti, aşa cum evocă Maria Roşca în
cartea ” Maria Tănase”:” - Sărut mana,
doamna, eu sunt Fărâmiţa Lambru”. La
Teatrul de Estrada din Bucuresti, Maria

Tanase astepta un nou instrumentist. L-a
privit pe tânarul ţigan cu ochi încercanati
şi părul creţ. I-a zambit si l-a pus să cante. 

Povestea lui Fărâmiţă Lambru. Cum a ajuns ţiganul acordeonist să fie
partenerul preferat al Mariei Tănase
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Luni, 26 iulie 2021, va fi
lansată online prima parte a
filmului de lungmetraj cu titlul
Daniel, un om al credinței
dublat în limba rromani
(România), pe site-ul jw.org.
Partea a II-a a producției va fi
disponibilă tot online începând
cu 16 august 2021.

Traducerea și dublarea în
rromani a acestui proiect a
durat peste șase săptămâni și a
implicat colaborarea a peste 60
de traducători, interpreți,
editori și regizori din
România. În traducerea
filmului s-a folosit un limbaj
care să poată fi înțeles de cât
mai mulți vorbitori de rromani

din România. Acest lucru a
fost posibil deoarece s-au
folosit traducători care vorbesc
diverse dialecte din diferite
zone ale țării. În plus, echipa
de editare a folosit la
înregistrări atât persoane care
au învățat această limbă, cât și
vorbitori nativi de rromani. Un
membru al echipei de
traducere și editare a spus:
„Nu a fost ușor să găsim un
corespondent la fiecare replică
pentru a fi înțeleasă de toți
rromii și să [sune] cât mai
«țigănește». Dar colaborarea
ne-a ajutat să găsim cele mai
bune variante”. Referitor la
eforturile depuse pentru a

finaliza filmul, un alt membru
al echipei a spus: „A fost un
proiect deosebit care la început
ni s-a părut greu … . Însă pe

parcursul proiectului … după
fiecare parte pe care o
vizionam, … ne dădeau
lacrimile”.

O gură de aer proaspăt pentru comunitatea
de rromi din țara noastră: Un nou film de
lungmetraj dublat în rromani (România)

O tabăra improvizată de
câteva sute de ţigani români
şi bulgari la marginea
oraşului francez Bordeaux a
fost incendiată de două ori
în decurs de 24 de ore.

Flăcările nu au făcut
victime. Potrivit
autorităţilor locale, două
seri la rând, în jur de 20 de
tineri, din cartierul Aubiers
al oraşului Bordeaux, s-au
infiltrat în tabără şi au
aruncat cocktailuri Molotov
şi artificii.

Flăcările s-au ridicat la
câţiva metri, iar fumul a fost
vizibil de departe.
Cincisprezece rulote şi
cabane din lemn, în care
trăiau şi familii cu copii, au
fost distruse.

Poliţia a rămas acolo o
bună parte din noapte, ca să
prevină orice incidente şi să
fie siguri că nu va izbucni
un nou incendiu. Tabăra
ilegală de la periferia
oraşului a fost instalată în
februarie anul trecut.

Zeci de familii din satul
Dăroaia, comuna Roşia
Montană, ale căror case au
fost afectate, recent, de o
alunecare de teren, ar urma să
fie relocate, autorităţile
demarând procedurile pentru
identificarea unor terenuri pe
care să fie reconstruite
imobilele, potrivit
agerpres.ro.

În cadrul unei întâlniri
desfăşurate joi la sediul
Prefecturii Alba, la care au
participat prefectul Nicolae
Albu, subprefectul Andrei
Vincze, deputatul Cătălin
Zamfir Manea, preşedintele
Asociaţiei Pakiv România,
Gruia Bumbu, reprezentanţi
ai ISU, IPJ, IJJ şi
Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale
(ANRSPS), s-a discutat,
printre altele, despre

identificarea unor spaţii
pentru relocarea întregii
comunităţi din zona afectată.

“Discuţiile purtate au avut
ca temă principală
monitorizarea situaţiei din
teren şi acordarea sprijinului
necesar populaţiei grav
afectate în urma fenomenelor
hidrometeorologice din
ultima perioadă din
localităţile Câmpeni, Abrud,
Bistra, Sohodol, Roşia
Montană, Ocoliş, Şugag. De
asemenea, au avut loc discuţii
despre măsurile adoptate în
scopul protejării populaţiei
afectate.

Zeci de familii din Dăroaia, ale căror
case au fost afectate de o alunecare de
teren, ar urma să fie relocate

O tabără de câteva sute de ţigani
români din Bordeaux, incendiată
de două ori în 24 de ore
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CFR-ul își umflă mușchii!

Pentru unii șoferi, barierele de
la trecerea cu calea ferată sunt un
obstacol de netrecut. Așa s-a
întâmplat și în Comuna Câineni,
Județul Vâlcea, unde CFR Oltenia,
în data 22.07.2021, împreună cu
Jandarmii și Mascații de la trupele
speciale s-au deplasat  la Câineni
cu bastoane noi nouțe și au blocat
trecerea  cu calea ferată cu stâlpi de
beton, oprind orice tranversare
peste calea ferată a cetățenilor romi
și români  unde sunt construite 20
de locuințe unde trăiesc 100 de
cetățeni romi și români, tăindu-le
orice cale de acces. Această cale de
acces a fost deschisă de peste 100
de ani , cetățenilor l-i s-a tăiat calea
spre magazin și spital. Reamintim
că, trenul circulă prin acea zonă de
2 ori pe zi, pe ruta Râmnicu
Vâlcea- Sibiu și retur.

Pe scurt

Actorul de la Hollywood Jean-Claude
Van Damme s-a deplasat într-o călătorie
în România, care se pare că îl
binedispune pe vedetă. Deși nimeni nu se
aștepta ca actorul să fie plăcut surprins de
manele, el a fost filmat chiar dansând pe
ele.

Jean-Claude Van Damme trăiește
momente de senzație în România.
Actorul s-a deplasat în țară, într-o vizită,
însă lucrurile nu s-au rezumat la discuții
doar despre afaceri. Starul s-a distrat pe
măsură și a fost surprins dansând chiar pe
manele și distrându-se copios.

Nu este prima dată când actorul Jean-
Claude Van Damme se deplasează în
România. După ce marți seară, 20 iunie,
a servit o cină de lux, vedeta s-a plimbat
prin Capitală și s-a întâlnit cu mulți dintre
fanii săi, alături de care a petrecut câteva
momente. Printre aceștia, s-au numărat și
tineri de etnie romă, care au știut să-l
aprecieze pe starul de la Hollywood la
adevărata sa valoare.

Într-un videoclip apărut în spațiul
public, actorul Jean-Claude Van Damme
este surprins pe locul din dreapta a unui
autoturism. Șoferul mașinii s-a ocupat de
filmarea videoclipului, iar zâmbetul larg
pe care l-a afișat nu demonstrează decât

bucuria de a-l însoți pe marele actor.
Actorul a mai fost însoțit de trei

bărbați, cu care nu a putut comunica
foarte bine din cauza limbii. Aceștia au
fost însă, copleșiți de bucuria de a petrece
timp cu starul musculos.

În timpul rutei cu mașina în cauză,
manelele puse la maximum i-au distrat pe
toți. Cu precădere pe marele actor Jean-
Claude Van Damme, care deși la început
a fost puțin crispat – sau cel puțin așa
părea -, s-a mai relaxat după ce a auzit
muzica. După ce a dansat pe manele,
scene surprinse de șoferul său, Jean-
Claude Van Damme i-a luat acestuia
telefonul și i-a filmat, la rândul său, pe
fanii aflați pe bancheta din spate a
mașinii.

Actorul Jean-Claude Van
Damme dansează pe
manele. Și-a petrecut
timpul alături de romi

Pe vremea mea... cînd am început să
lucrez în presă, la jumătatea anului
1990, gazetăria însemna teren. În
fiecare zi.  Reporterii erau puţini şi
alergau de la o conferinţă de presă la
alta. Şi puneau întrebări. Pentru că era
atunci calea cea mai bună prin care
puteau să afle ce se întîmplă în oraş, în
judeţ, Valcea  în lume. Nu ştiu dacă
prima redacţie Informatia Zilei în care
am lucrat avea fax. Poate că da. Şi un
telefon şi cîteva maşini de scris. Dar
chiar şi aşa, ştiam ce se întîmplă. Pentru
că aflam direct de la sursă. Ăsta era un
lucru foarte important. Tu întrebai, tu
notai, tu aflai, tu scriai. Şi erai foarte

sigur de ceea ce transmiteai mai
departe.

Acum, redacţiile, în marea lor
majoritate, primesc informaţia la mîna a
doua. De la agenţii, care o centralizează
şi ele de la corespondenţii din ţară, de la
instituţii care trimit comunicate de
presă sau de la agenţiile străine. E mai
simplu – veţi spune – şi mai firesc. Aşa
o fi! Tehnologia, televiziunile,

Înainte, aveam întotdeauna lîngă pat
un carnețel și un pix. Iar înainte de
culcare, cînd gîndurile se limpezeau,
îmi puneam întrebări: ce să fac mîine?
Ce subiect să descopăr?

Așa se explică  acum faptul că

vedeți peste tot aceleași știri. Nu trebuie
să mai gîndești tu, gîndesc agențiile
pentru tine.

Prea multe știri strică
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Prinţul Charles a ales mai multe titluri pentru
clubul de carte al Ducesei de Cornwall, printre
care se regăseşte un volum care cuprinde poveşti
de dragoste şi viaţă din România.

Cartea „Pe drumul fermecat: O poveste din
Romania” de William Blacker este prezentată pe
pagina „Camille’s Reading Room“ de pe
Instagram. Fiecare dintre titlurile prezentate va
veni însoţit de un comentariu oferit de Charles
despre motivul pentru care a ales un anumit
volum.  Informaţia a fost oferită de către
publicaţia engleză Kent online. 

William Blacker este un jurnalist şi scriitor
englez apreciat, care trăieşte în România o mare
parte a timpului, într-o comunitate de ţigani de
lângă Sighişoara. S-a îndrăgostit de o tână de etnie
romă şi are cu aceasta un copil.

Cartea despre România propusă
de prinţul Charles pentru clubul
de carte al soţiei sale

Cea mai tristă poveste de dragoste

Despărțirile sunt dureroase. Când țipi pe interiori,
deși, nimeni nu te poate auzi. Cand omul care a plecat
si-a astupat urechile. Si-a închis ochii si si-a amanetat
inima, singurătății. A îmbrățișat zări necunoscute,
lăsându-si urmele in pragul nebuniei voastre. Iar daca
uși si geamuri se închid acum, mirosul lui il vei simți
aievea. Ca o aroma ce ti-a lasat amprente in ADN Vine
un moment când, poate, cel de lângă tine va pleca. Îți
va rupe bucăți din inimă si îți va sfâșia din suflet
asemenea unui lup infometat. Iar apoi va dispărea.
Precum o nălucă ce îngheață ființe. Când cel de lângă
tine nu mai este, nu il urî. La un moment dat, a fost tot
ceea ce ți-ai dorit mai mult de la viață. A fost lumea ta.
Poartă-l in minte și in inimă … Poartă-l cu drag.

Ne-am despărțit prea repede! Acum… Ce fac? Cea
mai buna răzbunare, este să fi fericit și sa mergi mai
departe, de restul se ocupa viata. Acum… plângi! Iar
mai apoi, trăiește! Căci viața ta de-abia acum incepe.

Consiliul pentru Prevenirea și
Eliminarea Discriminării și
Asigurării Egalității îi recomandă
Silviei Grigorieva, consilieră
PSRM în Consiliul Municipal
Chișinău (CMC) să își ceară
scuze publice, după ce într-o
postare pe Facebook le-a zis
romilor țigani. Denunțul în
adresa Consiliului pe faptul
instigării la ură pe criteriu de
origine etnică a fost depus de
activistul Sergiu Bejenari, cel
care a publicat și decizia
instituției. Contactată de tv8.md,
Grigorieva s-a arătat deranjată că
am telefonat-o și a evitat să ofere
o reacție. 

„Silvia Grigorieva, consiliera
municipală PSRM, instigă la
discriminare pe criteriu de
origine etnică pe rețelele de
socializare. Ea îi lua apărarea
colegului său de partid, primarul

Ion Ceban, într-o postare pe
Facebook și și-a permis să
utilizeze limbaj instigator la ură și
discriminare, utilizând cuvinte
jignitoare cu referire la cetățenii
de etnie romă. Consiliera este
plătită cu 3 300 de lei pentru că
stă pe scaun la ședințele CMC și
strigă din sală diverse replici
murdare, iar pe online în general
nu se controlează”, susține
Bejenari.

O consilieră PSRM în CMC, somată să
aducă scuze publice după ce i-a numit
pe romi țigani. Grigorieva: „Vă rog să
nu mă deranjați”
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Zilele trecute, vloggerul clujean
Mircea Bravo a vizitat comunitatea romă
din comuna Brateiu, județul Sibiu. Întreg
momentul a fost surprins de acesta într-un
clip video de aproximativ 12 minute postat
pe canalul său de youtube.

Personajul principal al videoclipului
este Traian, un căldărar din Brateiu, care îl
introduce pe vlogger în tradițiile și
obiceiurile comunității. „Astăzi suntem în
comuna Brateiu, la cinci kilometri de
Mediaș și am venit să cunoaștem un om
foarte special, Traian din Brateiu, căldărar
de meserie”, spune Mircea Bravo la
începutul videoclipului său.

Traian povestește despre meseria de
căldărar, transmisă din generație în
generație și despre cum  a început el să
practice această meserie.

„Sunt căldărar de mic copil. Aceasta
este o meserie care se transmite din
generație în generație. De mici copii stăm
lângă cei care sunt deja consacrați în lucru,
eu deja la patru ani puneam mâna pe
ciocan, la fel cum face și cel mic al nostru,
care vine mereu pe lângă noi și  lovește cu

ciocanul. La 13-14 ani am început deja să
stăpânesc această meserie”, povestește
Traian, personajul principal al
videoclipului vloggerului.

De asemenea, în clipul video putem
vedea cum vloggerul intră în atmosfera
comunității și cum la indicațiile lui Traian
încearcă să modeleze cu ciocanul o bucată
de cupru sau să vândă obiecte realizate de
căldărari.

Pe lângă acest vlog, Mircea Bravo
urmează să mai posteze încă unul care să
arate mai multe detalii despre tradițiile
romilor.

Celebrul vlogger Mircea
Bravo, acasă la un rom
meșteșugar din județul Sibiu:
„La patru ani am pus prima
data mâna pe ciocan”

Gunoaie adunate pe
Someș la Gilău.
Primarul Topan
ameninţă.
Comunitatea romă a
adunat deșeurile

Comunitatea romă din Gilău
a colectat deșeurile de pe malul
Someșului, într-o amplă acțiune
de ecologizare. Primarul din
Gilău, Gelu Topan, spune că cei
care aruncă deșeuri riscă amenzi
și chiar confiscarea mașinilor. 

”CURĂȚENIE LA SOMEȘ.
Vecinii noștri din zona Gater au
fost harnici astăzi, au strâns
deșeurile de pe malul Someșului.
Le-am dat o mână de ajutor și
noi, cei din Primărie. 

S-au adunat peste 10 metri
cubi de gunoaie, preluați de
mașina de la Quatro Eco Salub.
I-am felicitat pe toți participanții
la acțiune, suntem mândri de
conștiința lor civică.

După centrul deschis în urmă cu doi ani
pentru copiii din  Jilava, asociaţia, care îşi
concentrează eforturile pe educaţie,
vocaţie, sănătate şi nutriţie, va face o „Casă
Bună” şi în Argeş, la Nucşoara, pentru sute
de copii romi din localitate şi nu numai, un
centru care va veni însă şi în sprijinul
familiilor acestor puşti. În mai 2021,
activistul de etnie romă Valeriu Nicolae a
cumpărat aici, din fonduri proprii, un teren
de 30.000 euro cu această destinaţie, iar cu
ajutorul mai mutor echipe de voluntari care
fac lobby campaniei şi adună fonduri prin
acţiuni care mai de care mai creative,
asociaţia vrea să transforme în realitate un
proiect care le va oferi copiilor de aici

activităţi educative, consultaţii medicale şi
mese calde. Dovada că se poate este faptul
că viaţa a peste 150 de copii romi din
Nucşoara şi o altă comună din Argeş,
Lereşti, a fost deja schimbată în decursul a
mai bine de un an de când voluntarii
asociaţiei Casa Bună au luat contact cu
aceste comunităţi.   “Ce vrem să facem la
Nucşoara este un centru în care să sprijnim
familiile din comună. De exemplu, vrem să
facem o spălătorie pentru mamele care nu
au maşină de spălat, o cantină în care
beneficiarii să primească o masă caldă, un
loc de tabără - atât pentru copiii din
localitate cât şi pentru alţi copii de care ne
ocupăm şi care vor ajunge aici, un loc cu

mai multe funcţii, dar în direcţia educaţiei.
Avem în vedere inclusiv o parte de
educaţie ecologică, pentru care vom
colabora cu Fundaţia Conservation
Carpathia”, precizează, pentru Adevărul,
Anca Sandu, Fundraising Manager “Casa
Bună”.

Comunităţile de romi în care fiecare copil are deja calculator. Voluntariatul
face „Casă Bună” în Nucşoara–Argeş
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Țiganii reprezintă una dintre cele mai
numeroase etnii care se regăsesc pe
teritoriul României. Totuși, deși
conviețuiesc de ani buni alături de români,
nu se cunoaște cu exactitate de unde provin
țiganii. Se pare că datele recente arată că
domnitorul Ștefan cel Mare ar fi avut o
oarecare influență asupra populației de
țigani de pe teritoriul României.

Mai multe ipoteze au încercat de-a
lungul timpului să alunge misterul din jurul
originilor acestui popor. Astfel, unele
documente medievale, precum și diferite
studii lingvistive vorbesc despre modul în
care țiganii au devenit cea mai numeroasă
minoritate etnică din România.

Începuturile acestui popor au fost
notate în urmă cu 200 de ani, când mai
mulți lingviști au pornit de la ipoteza că
țiganii au venit din India. Mai exact, aceștia
locuiau în provincia Punjab și au devenit
nomazi forțați de unele împrejurări precum

schimbări climatice sau război. Specialiștii
sunt de părere că țiganii au părăsit India
prin zona nordică și au pornit spre
Armenia, ajungând apoi în Imperiul
Bizantin.

Ajunși în Imperiul Bizantin, țiganii au
fost numiți egipteni sau athinganos, ceea ce
înseamnă “de neatins”. Se pare că
denumirea provine de la convingerile
cultural-religioase ale țiganilor, care
refuzau să fie atinși de străini.

Cum au ajuns țiganii în
România. Ștefan cel Mare
a adus 17.000 în Moldova

Webinar EURACTIV.ro -
CNCD despre incluziune

EURACTIV.ro a organizat luni, 28
iunie 2021, stakeholders workshop
intitulat ”România - Incluziune Etnică
și Rasială”, în parteneriat cu Consiliul
Național de Combatere a Discriminării.

Evenimentul se desfășoară în cadrul
proiectului MINDSET, co-finanțat de
DG JUST, prin Programul Drepturi,
Egalitate și Cetățenie al Uniunii
Europene (REC).

Provocarea workshopului o
reprezintă studiul realizat în această
primăvară, de EURACTIV.com,
privind nevoile organismelor de
egalitate și ale organizațiilor societății
civile, din trei state europene, Italia,
România și Suedia.

Romii au fost exploataţi
crunt de-a lungul istoriei
medie vale şi chiar la începutul
epocii moderne în Principatele
Române. Aduşi ca robi pe
moşii boiereşti sau mănăs -
tireşti, stăpânii aveau drept de
viaţă şi de moarte asupra lor.
Călătorii străini spun că ţiganii
erau trataţi mai rău decât
anima lele. ŞTIRI PE ACE -
EAŞI TEMĂ Sexismul şi
rasis mul. Răni adânci în
sufletul românesc Robii ţigani
au făcut parte din peisajul
medieval românesc, timp ce
câteva secole. Aceştia aveau

statut de sclavi şi erau exploa -
taţi crunt de proprietarii de
moşii. Totodată populaţia îi
pri vea cu dezgust şi neîncre -
dere formându-şi prejudecăţi şi
stereotipuri rasiale în ceea ce-i
priveşte. Nici după eliberarea
din robie la jumătatea secolu -
lui al XIX-lea, ţiganii nu au
avut o soartă mai bună, fiind
lăsaţi la marginea societăţii
fără prea multe şanse de
afirmare.

Robii ţigani au făcut parte
din peisajul medieval româ -
nesc, timp ce câteva secole.
Aceştia aveau statut de sclavi

şi erau exploataţi crunt de
proprietarii de moşii. Totodată
populaţia îi privea cu dezgust
şi neîncredere formându-şi
prejudecăţi şi stereotipuri
rasiale în ceea ce-i priveşte.

Nici după eliberarea din robie
la jumătatea secolului al XIX-
lea, ţiganii nu au avut o soartă
mai bună, fiind lăsaţi la
marginea societăţii fără prea
multe şanse de afirmare.

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.

Exploatarea ţiganilor în Principatele Române. Practicile care i-au şocat pe
europeni: „Îi ucid ca pe nişte vite“
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Ce cursuri vrea să urmeze
Narcisa Birjaru.
Câștigătoarea Chefi la
cuțite vrea să se
perfecționeze în bucătărie

Ce cursuri vrea să urmeze
Narcisa Birjaru. Tânăra în vârstă
de 24 de ani a câștigat sezonul 9
al emisiunii Chefi la cuțite. De
asemenea, Narcisa Birjaru este
prima femeie care câștigă marele
premiu al reality show-ului. Deși
mulți au criticat-o și au spus că
nu merita să fie marea
câștigătoare, Narcisa le-a
demonstrat tuturor că nu bagă în
seamă tot ce spune lumea și își
vede de pasiunea sa: gatitul.

Ce cursuri vrea să urmeze
Narcisa Birjaru. Câștigătoarea
Chefi la cuțite vrea să se
perfecționeze în bucătărie

Ce cursuri vrea să urmeze
Narcisa Birjaru. Sezonul 9 al
emisiunii Chefi la cuțite a fost
câștigat de Narcisa Birjaru,
concurenta lui Cătălin
Scărlătescu. Deși multă lume nu
a fost de acord cu finala ediției și
au criticat-o pe aceasta, Narcisa
le-a dovedit tuturor că nu ascultă
de răutățile din jurul ei și își vede
de drumul ei. Tânăra, în vârstă
de 24 de ani i-a sfătuit pe
internauți să nu mai judece
oamenii după imagine.

Flash

Una dintre cele mai mari greşeli, pe
care le fac mulţi lideri politici ai zilelor
noastre, este să se compare cu alţi lideri
politici şi cu trecutul lor. Am putea tolera o
asemenea trufie dacă această invocare a
trecutului n-ar fi o sursă de rele intenţii şi
permanente animozităţi. Acest
comportament se traduce prin risipă de
timp şi, implicit, lipsă de respect pentru
tine însuţi, învestit cu îndatoriri faţă de
aceia care, prin votul lor, te-au propulsat în
această demnitate publică. Mai mult decât
atât, doamnelor şi domnilor politicieni,
atunci când folosiţi, pentru a vă exprima
opinia, expresii argotice, aluzii vulgare,
limbaj minimal amintind de mahalaua
spirituală a societăţii, nu reuşiţi decât să vă
faceţi autoportretul în oglindă, adăugând
trăsăturilor fizice şi dimensiunea
caracterului dumneavoastră. Dacă
acceptăm că fiecare persoană publică are o
menire, atunci liderul trebuie să fie, fără

niciun compromis, în slujba exclusivă a
cetăţeanului, aceasta este chemarea sa. Din
nefericire, observăm din ce în ce mai
evident goana după celebritate, populism
ieftin şi străveziu din recuzita personajelor
lui Caragiale, înrudite îndeaproape cu
Dandanache, cel “mai prost decât Farfuridi
şi mai canalie decât Caţavencu”.

Mesajul unui român
imparţial, de etnie romă,
pentru liderii politici ai zilelor
noastre: Iar ne-aţi uitat!

Prefectul Cătălin Văsii a avut joi o
întâlnire dedicată situaţiei romilor care nu
deţin documente de identitate din
comunităţile aflate pe teritoriul judeţului
Braşov.

În cursul întâlnirii a fost prezentată
situaţia comunităţii de romi din cartierul
Galaţi şi demersurile făcute în scopul
obţinerii documentelor de identitate pentru
toţi locuitorii zonei, conform bzb.ro. De
altfel, s-a discutat şi situaţia de blocaj la care
s-a ajuns din cauză că legislaţia
condiţionează eliberarea cărţii de identitate
de domiciliu. Totodată, a fost ridicată şi
problema parcelării terenurilor pe care s-au
ridicat în mod nelegal locuinţe, actualizarea

nomenclatorului stradal, atribuirea
numerelor administrative.

Prefectul a propus ca, până la o
eventuală schimbare a legislaţiei, Asociaţia
Partida Romilor „Pro Europa” să pună la
dispoziţie lista persoanelor de etnie romă
fără documente de identitate.

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.

Demersuri pentru obţinerea documentelor de
identitate pentru romii din cartierul Galaţi
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Un legendar comandant
sovietic despre noi Vasili
Ciuikov a fost comandantul
Armatei a 64-a de pe malul
vestic al Donului în timpul
retragerii Armatei Roșii în fața
înaintării germane și române
spre Stalingrad. După începerea
bătăliei de la Stalingrad a fost
numit comandant al Armatei a
62-a, apărătoarea orașului. În
1962 au apărut la Moscova
memoriile sale sub titlul
Început de drum. La scurt timp
au fost tipărite și în variantă
românească, la editura Militară.
Pe vremea cînd lucram la o
carte despre Stalingrad (am fost
la Stalingrad de două ori, pentru

a vedea locurile în care s-a dus
bătălia crucială pentru soarta
celui de-al Doilea Război
Mondial) am citit cu creionul în
mînă și Memoriile legendarului
comandant rus de la Stalingrad,
faimos în rîndul ostașilor și
pentru felul său neconformist
de a fi. După cum era de
așteptat am dat și peste referiri
la români. Era de așteptat,
deoarece românii erau la
vremea respectivă, alături de
nemți, dușmanii Armatei Roșii
în bătălia pentru Stalingrad.

E mai mult decît seducător
să vezi Armata română și din
perspectiva dușmanului. De
această temă m-am preocupat

de fiecare dată cînd am iscodit
Stalingradul și de fiecare dată
am remarcat un adevăr
descoperit în Primul Război
Mondial. Reportajul vizitei

Kaiserului în România ocupată,
despre care am scris în Historia,
dezvăluia că nemții nu ne
considerau dușmani. Obsesia
Kaiserului sînt rușii.

Ion Cristoiu: Ruşii ne spuneau
Ţiganii lui Antonescu

Cazul George Floyd al Cehiei.
Un bărbat de etnie romă a murit
după ce polițistul i-a pus
genunchiul pe gât

Un clip video, postat online de
directorul organizației pentru drepturile
romilor Romanonet, arată intervenția în
forță a poliției pentru reținerea unui bărbat
de etnie romă din Teplice, Cehia. El avea să
moară la scurt timp după arestare, în
ambulanța chemată la față locului, iar
membrii comunității rome compară cazul
său cu cel al lui George Floyd din Statele
unite

Potrivit imaginilor care au devenit virale
în mediul online, unul dintre ofițerii care
intervin a ținut genunchiul pe gâtul
bărbatului timp de mai multe minute.

Scandalul de la Otaci continuă și
astăzi. Peste 100 de persoane de
origine romă au ieșit în locul unde
ieri au avut loc altercații pentru a cere
dreptate. Aceștia susțin că grupul de
moldoveni și ruși care s-au năpustit
peste ei, a fost organizat.

Ordinea publică este asigurată de
poliție, inclusiv de către ofițerii de la
“Fulger”. Oamenii legii au format un
cordon pentru a nu permite ca romii
să se deplaseze la Primărie sau la
casele localnicilor.

Amintim că, ieri, mai mulţi
locuitori ai oraşului Otaci s-au luat la
pumni în plină stradă. Totul ar fi
început de la un incident care s-a
produs acum câteva zile, când un
grup de adolescenţi au fost bătuţi de
câţiva bărbaţi în stare de ebrietate.
Situaţia a ieşit de sub control joi
dimineaţă când mai mulţi oameni s-
au încăierat.

Mama fetei care se afla cu cei doi
adolescenţi în momentul în care au
fost atacaţ a povestit că totul s-a
întâmplat în timp ce fiica ei,
împreună cu doi băieţi s-au pornit la
o plimbare spre râul Nistru. Pe drum
câţiva bărbaţi beţi s-ar fi agăţat de

fată şi i-ar fi luat la pumni pe
prietenii ei. Potrivit femeii, cei doi
adolescenţi s-au ales cu mai multe
traumatisme, iar unul dintre ei se află
acum la spital.  La adunarea
improvizată a asistat şi ea. Atât
femeia, cât şi primarul oraşului susţin
că în timpul încăierării cineva ar fi
pulverizat cu spray lacrimogen, iar
printre cei care au avut de suferit este
şi preşedintele raionului Ocniţa, Iurie
Plopa, care a venit pentru a aplana
conflictul. 

Președintele raionului Ocnița a
menționat că altercațiile au început
după ce trei romi i-au provocat pe
oamenii care au venit să le ceară lor
socoteală.

O nouă zi, noi TENSIUNI la Otaci. Peste
100 de romi au blocat o stradă din oraș
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Connect-R povesteşte
despre cum fiica sa a
fost discriminată la
grădiniţă

Connect-R este unul dintre cei
mai cunoscuţi cântăreţi din
România. Acesta are o fiică în
vârstă de 7 ani, pe Maya, din
căsătoria cu Misha care s-a
terminat în anul 2018.

În timpul unui podcast, având
în vedere faptul că a recunoscut în
anul 2010 faptul că este de etnie
rromă, cântăreţul a fost întrebat
dacă fiica sa ştie acest lucru.

„Da. E aceeaşi poveste: aude
pe la grădiniţă… şi se fereşte […]
trebuie să mai crească ca să-i
explic că treaba asta nu e nicio
problemă”, a răspuns acesta.

Astfel, din cauza apelativelor
colegilor ei de grădiniţă, aceasta a
înregistrat faptul că a fi de etnie
rromă e un lucru negativ, ceea ce
nu este corect deloc.

Flash

Pentru Evaluarea națională care tocmai
s-a încheiat, s-au înscris 90% din numărul
total al elevilor din clasa a VIII-a, asta
însemnând că 16.000 de absolvenți ai
ciclului gimnazial au închis definitiv
manualele școlare, fără a putea să-și
continue studiile la liceu. Este de la sine
înțeles că în cele mai multe cazuri decizia
nu a fost a lor, ci a părinților.

Conform studiilor și datelor oficiale,
doar 4 din 5 copii încheie clasa a VIII-a și
doar 7 din 10 absolvă liceul. Cele mai
multe victime ale abandonului şcolar sunt
copiii din mediul rural, cei din familiile
sărace, din comunităţile de romi sau cei cu
dizabilități.

Incluziunea copiilor cu dizabilități în
clasele „normale“ a rămas un deziderat
atâta vreme cât nici un ministru al
Educației nu a apreciat această realitate ca
fiind una dintre prioritățile unei reforme
radicale a sistemului de învățământ.
Reformă care se lasă așteptată de trei
decenii de consimțământ politic al
indiferenței. În fața acestui vid al
neimplicării politice în tot ceea ce
înseamnă primul pilon al dezvoltării
societății, care este educația, părinții trimit
petiții peste petiții la minister și la
inspectoratele școlare în care amenință că

își vor retrage copiii de la școală în
condițiile în care colegi de-ai odraslelor lor
care suferă de autism, ADHD, tulburări de
limbaj sau de alte afecțiuni nu vor fi
instituționalizați în clase speciale.

În astfel de situații, dascălii se
confruntă, pe de o parte, cu presiunea
părinților, care uneori ajunge la
agresivitate, iar pe de altă parte, sau poate
în primul rând, cu lipsa lor de empatie
pentru acești copii care și ei știu să râdă, și
ei știu să se joace, și ei își fac temele. Doar
că sunt diferiți și au nevoie de o mai mare
atenție și înțelegere din partea lor. Nu
vorbim aici de cazurile foarte grave și nici
nu generalizăm în ceea ce privește
educația fără suflet a dascălilor.

Abandonul școlar și
consimțământul
politic al indiferenței

Liceele bune, atîtea cîte au
mai rămas, sînt distruse
sistematic prin falsificarea
examenului de capacitate.
Faptele se petrec în gimnaziu,
prin complicitatea părinți-
copii-profesori și prin
dezastruoasa formulă a
examenului unic național.

Școli modeste, mai ales
din București, au ajuns să bată
la limba română și matematică
școli unde elevii învață pe
bune. Adică loaze care au ars
gazul în gimnaziu ajung, prin
sistemul de repartiție

națională, să ia locul unor
elevi de travaliu, în liceele de
prestigiu. Dar mami a dat un
parfum, tati  a platit cateva
sute de euro  sa  rezolvat
pentru doamna directoare, iar
puiul a primit  subiecte, dacă
nu chiar subiectele gata
rezolvate.Așa cum arată
lucrurile în ultimii cinci ani și
așa cum arată nivelul de
pregătire din școlile cu părinți
bogați, toate lucrările notate
cu 10 la limba română trebuie
anchetate criminalistic.
României educate arată tot

mai rău. Peste 40% din elevii
de gimnaziu nu înțeleg un text
scris. Peste jumătate din copiii
care susțin examen de
capacitate și bacalaureat fac
meditații în afara școlii.

Practic, școala nu mai e un
instrument de evoluție.
Abandonul școlar a ajuns la
20%.Educația publică se
scufundă ca un pachebot
mîncat de rugină.

Educaţia școlară se scufundă ca un pachebot mâncat de rugină
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Jador a dezvăluit cum a făcut
să fie atât de îndrăgit de
profesori, pe timpul facultății:
„Colegii mei toți știau că eu...”

Jador a absolvit ASE-ul în iulie 2017, la
Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale, fiind licenţiat în Ştiinţe
Economice- domeniul Economie şi afaceri
internaţionale.

Noua lege a asociațiilor de proprietari.
Mii de români sunt afectați! Urmează
controale în blocuri?-

Acum, în cadrul unei emisiuni
televizate, artistul le-a povestit fanilor cum
s-a descurcat de-a lungul facultății și cum a
reușit mereu să-și impresioneze profesorii.

Jador a declarat cum le spunea
profesorilor săi că în timp ce era student
lucra și ca manager, lucru care nu este foarte
departe de adevăr: studia și muncea, însă era
artist, având evenimente.

Pe scurt

Momente neplăcute pentru
ziaristul de duzina PNL, Adrian Pana.
În timp ce incerca să se ascunda,
machitorul de bohotin a fost ridicat de
Poliția Locală, care au crezut pe bună
dreptate că e un boschetar: ”Avea un
aspect neîngrijit, sughita a tuica,
cersea semnaturi pentru petitie in
numele PNL pentru a spala rusinea,
deranja ceilalți călători care încercau
să-i dea un sandviș, sau 10 lei de milă,
văzându-l sărac cu duhul”, spune unul
din polițiști. Asupra lui politistii au
gasit biletele cu instructiuni semnate
V.P si coordonate GPS 2.85 Tigaret.

Polițiștii l-au dus la container, l-au
spălat, l-au tuns, i-au dat un diazepam,

pentru că susținea că el e agent secret
adormit din breasla lui Pirvulescu,
adică manifesta o stare confuză,
psihotică si repeta obsesiv ca trebuie
sa duca la capat misiunea data ca altfel
nu va mai primii leafa de tuica.

După ce i-au fost verificate actele
și polițiștii s-au convins că într-adevăr
acest individ cu un ciuf de naufragiat
și maniere de pacient la boli nervoase
chiar e Adrian Pana, asa ca l-au dus
înapoi în gară. Ziaristul susține că a
fost palpitant, ca pe vremuri, când era
activist și îl luau cu duba, și că nu are
nimic împotriva polițiștilor.

Acesta este un pamflet si trebuie
tratat ca atare!

Departamentul de misiune
pentru rromi al Arhiepiscopiei
Râmnicului a împlinit 6 ani de
activitate în 9 iunie 2021 

La iniţiativa Arhiepisco -
pului Varsanufie, a fost înfiinţat
în 9 iunie 2015, iniţial sub
numele de Biroul Eparhial de
catehizare a rromilor, şi a
devenit în aprilie 2019
Departamentul de misiune
pentru rromi. Departamentul
are în derulare următoarele
programe:

„Mirro ghiozdano-

ghiozdanul meu” prin care
copii rromi primesc ghiozdane
si rechizite;

„Sastipen le rromenqe –
Sanatatea rromilor”, parteneriat
cu DSP Vâlcea prin care au loc
acţiuni de prevenire a bolilor în
comunităţile de rromi;

„Phirutno vaś o des-Pelerin
pentru o zi”, pelerinaje sociale;

„Podema tatipe – Ghetuţe
călduţe”, copii rromi nevoiaşi
primesc încălţăminte pentru
sezonul rece;

„Śkola si laçi – Şcoala este

bună”, acţiuni de încurajare a
copiilor rromi de a frecventa
şcoala (împotriva abandonului
școlar);

„Av paś o Del – Vino lângă
Dumnezeu”, program de

cateheze pt comunităţile de
rromi.

Celalte activităţi principale
derulate anterior de Biroul
Eparhial de catehizare a
rromilor pot fi consultate aici.

Departamentul de misiune pentru rromi
al Arhiepiscopiei Râmnicului a împlinit 6
ani de activitate

Poliţia l-a ridicat pe Adrian Pană din
gară, crezând că e un boschetar
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Cum lași în urmă Țăndăreiul -
„Beverly Hills-ul gangsterilor romi”,
potrivit hiperbolei născocite de câțiva
jurnaliști englezi apăsați de căsoaiele
greoaie ce urâțesc aici obrazul
Bărăganului - și apuci furca drumului
Tulcea-Constanța, cu un dinte alungit spre
mirajul deltei, iar cu celălalt aplecat spre
misterele Dunării, ia, de îndrăgești
legendele și istoria țării tale, calea
anticului Tomis! Nu pentru că vechea
potecă ce te poartă spre ruinele din
Aegyssus n-ar fi fermecătoare, nu!, ci
pentru că urcând și coborând în caruselul
înțeleptului Danubius, pe ruta Țibilești-
Topalu-Capidava-Dunărea, vei fi
îngenuncheat de o frumusețe rară, dură,
colțuroasă, ce-și leagănă nurii în mersul
împiedicat al măgărușilor, și-i zidește în
piatra ce încolăcește grădinile acestei
toamne și în poveștile cuibărite, de mii de
ani, la pieptul nemuritorului fl uviu. Vei și
plânge, însă, prezentul pângărit al acestei
frumuseți.

Șarpele șoselei de țară urcă și coboară
printre cuestele golașe ale Dobrogei,
înfășurându-se de-a lungul Dunării
nepăsător și leneș ca acum două milenii. E

soare, liniște, iar scânteierea apelor
scăzute ale marelui râu pe malurile căruia
au ars atâtea și atâtea focuri te îmbie la
visare. La fel arătau oare satele pe vremea
geto-dacilor? Erau mai vii sau mai
adâncite în uitare, ca-n acest prezent cu
rădăcini smulse, împrăștiat de vântoasa
globalizării în toate zările? Câte și mai
câte popoare, pe cal sau pe jos, s-au
învârtoșat pe aici, prin vadurile Dunării,
spre Vest, spre civilizații apărate de ziduri,
și nu de zări nesfârșite!

Capidava sau cetatea-rană
care face să sângereze apele
Dunării de 2.000 de ani

Câţi bani a câștigat
un cerșetor din Iași
în doar 3 ore de
“muncă”

În ultimii 30 de ani cerșetorii
sunt peste tot în România. Unii
dintre ei cu adevărate drame, alții
simpli profitori, atât ai
trecătorilor, cât și ai statului. Unii
dintre aceștia ajung să câștige
sume considerabile numai din
cerșit. Alții câștigă bani de la
trecători, dar  au parte și de
indemnizații de la stat. Un astfel
de caz a fost relatat de polițiștii
din Iași, caz petrecut sâmbătă 19
iunie.

Dacă înainte de 1989
cerșetorii erau văzuți foarte rar pe
străzi, mai mult pe la intrările în
biserici, astăzi sunt peste tot. Fie
că vorbim de România, sau fie că
vorbim de Occident, cerșetorii
români au ajuns peste tot. Din
nefericire, genul acesta de
comportament a ajuns să fie
stigmatizat, mai ales în Europa,
iar cerșetorii fiind catalogați ca
imagine a României.

Ca urmare a expansiunii
Uniunii Europene spre est în
deceniul precedent și a
principiului liberei circulații a
persoanelor în interiorul UE, mii
de cerșetori, în majoritate etnici
romi din țările ex-socialiste
Bulgaria și România, au ajuns pe
străzi, parcuri și locuri de joacă
din țările UE. Fie că te afli la
Paris, Londra, Stockholm sau
Berlin, este imposibil să nu te
lovești de ei.

Unii dintre ei au ajuns fără
voia lor, existând adevărate mafii
a cerșetorilor forțați să ceară bani
peste tot în Europa.

Și totuși, de unde vine Infernul, dacă
„oameni răi nu sînt pe lume”, cum se
întrebau teologii și filozofii cei vechi.
Într-adevăr, oameni răi nu sînt: sînt doar
mulți și, ce-idrept, un pic conformiști, un
pic mincinoși, un pic neglijenți, un pic
ignoranți, un pic comozi. Un pic.
„Oameni răi nu sînt pe lume... căci cine nu
vrea răul nu e rău. Oamenii fac rău din
cauza lipsei de curaj, a lașității,

Lucrurile se pot strica încă mai mult
cînd micii diavoli buni, comozi, pașnici și
leneși se strîng laolaltă și-și furnizează
reciproc argumente și justificări. 

Diavolul e ca un om bun, doar că
iubește prea din cale-afară calmul minții.
E și cam laș, puțin surd cînd strigă alții
după ajutor. Ce-ar fi dacă ne-am dori toți
să fim „originali” în orice moment? În

plus, avem datorii față de grupul căruia îi
aparținem – familie, organizație, partid,
națiune etc.: loialitatea, camaraderia,
prietenia nu sînt sentimente frumoase? Ba
da, dar în lipsa curajului și a inteligenței
de a le înțelege direcția și scopul, ele, fie
și în 1% din cazuri, hrănesc un diavol deja
obez.

Satana e printre noi
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România are și romi cu
care poate să se se mândrească
la propriu. După romii care au
furat, au cerșit și ne-au făcut de
râs în toată lumea, Vestul
Europei a cunoscut și o latură
frumoasă a minorității ce
provine de pe meleagurile
noastre.

Romii din comuna sibiană
Brateiu sunt mândri că deja
comunitatea lor a devenit un
nume cunoscut în prelucrarea
cuprului. De la tigăile şi
cazanele de ţuică, arta
prelucării cuprului s-a extins la
decoraţiuni interioare, pentru
care căldărarii din Sibiu se
laudă că lucrează chiar şi cu
arhitecţi din Viena, anunta
evz.ro.

Căldărarii din comuna
Brateiu, judeţul Sibiu, continuă
ce făceau şi strămoşii lor în
urmă cu sute de ani. Bat cuprul
şi îl transformă în ibrice de
cafea, ceainice, cazane, ceaune,
toate lucrate manual. Meseria
lor a devenit acum atât de
cunoscută, încât au început să
fie căutaţi şi pentru piese de
design interior.

Lucruri mai sofisticate
„Dacă am fost cunoscuţi

doar local, lumea era obişuită
să vadă un căldărar cu cazan de
ţuică, nu era nimic spectaculos.
Datorită massmediei, oamenii
au început să vadă artiştii
căldărari şi am început să ne
diversificăm. Am ridicat
meseria noastră la nivel de artă.

Au început să vină clienţi cu tot
felul de idei şi ce nu puteau să
facă tehnologizat, facem noi”,
ne spune Emil Căldărar, un
tânăr de 29 de ani. De altfel, în
comunitatea lor, numele de
familie e chiar meseria. Aşa se
diferenţiază romii între ei, după

meserie, de pildă: argintari,
aurari, rudari (care prelucrează
lemnul), corfari (fac coşuri din
nuiele). Spune cu mândrie că
„în orice colţ al ţării, dacă
spuneţi Brateiu, toată lumea o
cunoaşte după obiectele din
cupru”.

Romii cu care Sibiul se poate lăuda. Au cucerit
Vestul la propriu, cu o ”rețetă” de succes!

Se deschide la București
„ȘCOALA NAŢIONALĂ DE
FARMECE ȘI GHICIT”!

Una dintre cele mai cunoscute vrăjitoare
din România a anunțat că urmează să
deschidă prima școală din lume în care
cursanții vor învăța cum să facă farmece, să
ghicească, să lege și să dezlege cununii și
blesteme, să scoată argintul viu și să
pătrundă în tainele tenebroase ale magiei
negre. Această adevărată academie a
vrăjitoarelor va fi condusă de celebra Ioana
Sidonia, fiica legendarei Maria Câmpina și
se va numi „Școala Națională de Farmece și
Ghicit”. Nu oricine va putea urma, însă,
cursurile ineditei școli, ci numai anumite
categorii de elevi, care vor fi admiși după o
selecție riguroasă, făcută de cele mai
experimentate vrăjitoare din țară.

În România trăiesc triburi de romi,
care locuiec în corturi, dar care are au
niște pocale (tahtaie)  vechi de secole.

Cum a ajuns o comunitate de romi
din Transilvania să dețină o adevărată
comoară, rară și veche de sute de ani.
Ce a scris New York Times

Etnografii români care au studiat
exemplarele aflate în Muzeul de
Istorie din Cluj, afirmă ca unele
”tahtaie” au fost făurite la comandă de
aurari transilvani special pentru
voievozii cetelor de țigani liberi din
secolele XVII – XVIII. La vremea
aceea, aceste pocale erau o formă de
investiție. Alte pocale ar mai proveni
de la familiile de ”sânge albastru” ,
care îi răsplăteau pe meșteșugarii
iscusiți.

Acest pocal obținut cu greu și doar
pe linie masculină a rămas până astăzi
echivalentul țigănesc al unui titlu
nobiliar. Cei care moștenesc pocalul,
moștenesc și povestea. ”Tahtaiele” nu
se vând niciodată, acestea se lasă din
tată în fiu. Romii nu-și arată pocalele
nici măcar în comunitate, doar la

anumite negocieri sau ceremonii
matrimoniale

Valoarea pocalelor
Cel care-și vinde paharul este

renegat și exclus din comunitate până
la sfârșitul vieții. Sau chiar mai multe
generații după el suportă același
tratament, chiar dacă tot el sau copiii
lui cumpără un alt pocal. Nu este iertat
de către comunitate nici cel care vinde
din cauza necazurilor. Fiecare dintre
aceste pocale are câte o legendă.
Legenda se construiește în jurul
numărului de generații pe care le-a
traversat, dar și a abilității
proprietarilor de al păstra indiferent de
vremuri și greutăți.

Cum a ajuns o comunitate de romi din Transilvania
să dețină o adevărată comoară, rară și veche de
sute de ani
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Cu ani înainte ca nave rapide să
poarte oameni înrobiți din Africa pe
țărmurile Americii de Nord și Sud,
populația romă de pe teritoriile care
constituie azi România modernă fusese
deja forțată să intre într-un sistem de
sclavie [„chattel enslavement” în
original; e sclavia tradițională, în care
sclavul e deposedat prin lege de calitatea
de om, devenind proprietate personală –
n.trad.].

Strămoșii mei s-au numărat printre
ei, scrie Margareta Matache, activistă și
cercetătoare în domeniul justiției,
directoare a Programului pentru Romi al
FXB Center for Health and Human
Rights și instructor la Harvard, într-un
text publicat de Al Jazeera.

Astăzi, acest sistem de exploatare și
dominare a romilor care a durat 500 de
ani rămâne complet uitat în România,
dar și în istoria globală a sclaviei, raselor
și rasismului.

Romii au fost forțați prin coerciție să
se încadreze în acest sistem de sclavie
începând cu anii 1370 – poate chiar și
mai devreme – de către trei tipuri de
înrobitori: Coroana (ulterior statul),
Biserica Ortodoxă și nobilimea. Prin
lege, înrobitorii îi dețineau pe sclavi în

calitate de proprietate ori posesiune
personală, iar sclavii fără „stăpân”
devenea „proprietatea” Coroanei.

În teritoriile românești originea
indiană și culoarea pielii au făcut posibil
ca romii să poată fi deosebiți în calitate
de non-români și non-creștini. Această
distincție etnică ori rasială a fost unul
dintre motivele originare ale înrobirii
romilor.

An după an, această dată a trecut
neobservată și nerecunoscută, în vreme
ce instituțiile românești și Biserica
Ortodoxă n-au arătat prea mult interes în
privința asumării răspunderii pentru
sclavia romilor. Nici măcar vreo scuză
formală pentru sclavie nu au publicat.

O activistă pentru
drepturile romilor cere
compensații pentru robie

Oana Zăvoranu îl face praf pe Alex
Velea! Cunoscuta actriță a venit în fața
fanilor cu un derapaj rasist, au sesizat
mulți dintre internauți. Ce a spus
cunoscuta fostă prezentatoare de televizor
despre iubitul Antoniei?

Oana Zăvoranu taie și spânzură din
nou! Cunoscuta vedetă aduce critici aspre
în dreptul neasumării lui Alex Velea în
privința etniei sale pe care nu o recunoaște
la fel de mândru precum Connect-R,
susține actrița. Vedeta a mărturisit că nu
adoră nici felul în care Antonia face
publicitate la aproape orice pe rețelele de
socializare.

”Ajungem la a treia familie cool. Este

vorba despre Antonia și piticu buclucaș
(Alex Velea) cu care nu știu de unde să
încep. Nu se potrivește întotdeauna look-
ul lui de bad boy cu cântatul lui așa de zici
că-i castrat, parcă face pipi într-o
menghină atunci când cântă. Tu ai 1 metru
și 20, iar partea de sus nu se potrivește cu
picioarele. El era foarte supărat că femeile
la Dansez pentru tine îi aducea garderoba
și odată i-au adus o cămașă care lui îi
venea rochie la înălțimea pe care o are.

Despre ea…ea face reclamă la
napolitane, la tampoane, la mâncare,
sushi. N-ar fi fost injust ca eu să vorbesc
mereu de toți și să nu vorbesc și de ăștia?
De ce? Ăștia sunt mai puțini penibili? Dar

în definitiv…sunt la fel. Preferatul meu
este de departe piticul buclucaș, idolul ‘la’
toți goldenii, freshi și toate cele. Uite-l pe
acest dur al trap-ului! Ești lame, băiatule!
Ai pornit la drum cu Smiley și cu
Connect-R. Smiley nu mă dă pe spate ca
artist, în schimbt tot țigan de al tău își
asumă, dar tu iată că nu ești țigan, ești
suedez colț cu norvegian.

Oana Zăvoranu îl face praf pe Alex Velea. Derapaj rasist către iubitul
Antoniei: ”Castrat! Nu e ţigan, e suedez’”

Simboluri din ceaşca ta
şi semnificaţia lor

Interpretarea se realizează pe baza
primelor imagini induse de simbolurile
din ceaşcă persoanei care ghiceşte. Dacă
ghiceşti, nu trebuie să stai prea mult pe
gânduri, ci trebuie să spui ceea ce îţi
declanşează în minte desenele din zaţ
observate. Iată câteva simboluri şi
semnificaţia lor posibilă:

Peşte - peştii indică în general noroc
sau o sumă importantă de bani. Un simbol
din ceaşca ta ar trebui interpretat
întotdeauna corelat cu celelalte imagini
din jur.

Cercuri, inele - cercurile semnifică
uniune, asociere, căsătorie, parteneriat.

Păun - simbolizează încrederea în sine,
mândria, realizările personale.

Şobolan - pierdere de bani, posesiuni şi
în general ceva material; furt, pagubă.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Zona Pata Rât, în care se află o
importantă comunitate de romi, este legată
de restul Clujului de o linie specialp de
autobuz, începând de vineri, 23 august.
Este vorba de un proiect pilot, care are ca
scop facilitarea accesului pe piaţa muncii
din oraş a locuitorilor din această zonă

Intervenţia are loc în cadrul proiectului
Cluj Future of Work, componenta „Muncă
Informală”, gestionată de Zona
Metropolitană Cluj (ZMC). Proiectul este
cofinanţat de Fondul European de
Dezvoltare Regională prin programul
Urban Innovative Actions şi e realizat în
colaborare de Primăria Cluj-Napoca şi
Centrul Cultural Clujean, într-un consorţiu
cu alte opt organizaţii locale, informează
clujmet.ro.   Potrivit sursei citate, noua
linie de transport public este operată de
CTP sub numele 8D, iar autobuzele circulă
de patru ori pe zi, de luni până vineri. În
weekend, frecvenţa este mai redusă.
Prima cursă CTP care a oprit în Pata Rât a
ajuns luni, 23 august, la ora 7.50 în Pata
Rât. „Of, de când îl aşteptam (autobuzul –
n.r.). Nici nu vă gândiţi cât de mult ne
ajută, că până acum trebuia să mergem
aproape un kilometru până la cea mai

apropiată staţie”, a spus Magdalena
Pongraţ, una dintre femeile merg în fiecare
zi la muncă în oraş.   „Accesul mai facil
către oraş a fost una dintre priorităţile pe
care le-am identificat pe parcursul
consultărilor avute în comunităţile din
zona Pata Rât. În parteneriat cu CTP am
reuşit să creăm această cursă regulată, ca
un proiect pilot, în cadrul componentei
noastre din proiectul mai larg «Cluj Future
of Work»”, a declarat Zoltan Coraian,
directorul general al ZMC. Introducerea
liniei 8D este susţinută financiar de ZMC,
cu fonduri europene provenite din
proiectul amintit. Tot în cadrul aceluiaşi
proiect, au fost distribuite 350 de
abonamente gratuite pentru persoanele din
zona Pata Rât.

O linie specială de autobuz
care face legătura cu Pata
Rât, inaugurată la Cluj

Un număr de 216 de romi au fost
evacuaţi foraţat în 10 octombrie 2017,
la solicitarea Primăriei, proprietarul
blocului, ai cărei reprezentanţi nu au
mai prelungit contractele de închiriere
pentru aproximativ 70 de locuinţe.
Procesul de evacuare s-a făcut cu forţe

de poliţia locală şi jandarmerie şi s-a
transformat într-un veritabil scandal
naţional. Ulterior, Primăria Alba Iulia
şi Consiliul Local au fost amendate cu
câte 5.000 de lei de către Consiliul
Naţional pentru Combatarea
Discriminării (CNCD). Cele două
insituţii au pierdut pe fond procesul
prin care au solicitat anularea
sancţiunii.   CNCD a considerat 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”.

A doua evacuare a romilor din blocul din Alba Iulia ce va fi
demolat. Primăria oferă 2.360 de euro pentru o locuinţă

CU CINE TE
POTRIVEŞTI
ÎN PAT, ÎN
FUNCŢIE DE
ZODIE

Cupa (21 ianuarie – 

19 februarie) 

Cei născuţi sub semnul cupei sunt
oameni încăpăţânaţi, care nu îşi
găsesc uşor liniştea sufletească. Cel
mai potrivit partener din zodiacul
ţigănesc îţi este pătimaşa roată, care
nu or să-ţi ţină piept şi care sunt
timizi, chiar şi în pat.

Capela (20 februarie – 

20 martie) 

Naivi şi romantici, nativii din
capelă sunt uşor de dus cu zăhărelul.
De aceea, au nevoie de un partener
tandru, care nu va profita de puritatea
sentimentelor lor. Un bun partener în
aşternut ar fi cei născuţi sub semnul
toporului. 

Pumnalul (21 martie – 

20 aprilie) 

Fire competitivă şi lider înnăscut,
pumnalul este, însă şi destul de
idealist şi adesea suferă atunci când
nu reuşeşte să-şi pună planurile în
aplicare. Un bun partener pentru
cineva atât de puternic este o zodie
flexibilă, cum ar fi steaua. 

Coroana (1 aprilie – 20 mai) 

Cei născuţi sub semnul coroanei
sunt obsedaţi de bani şi avere, de
aceea pot fi buni economişti.
Partenerul ideal pentru zgârciţii
născuţi în coroană ar fi nativii din
clopot, bine organizaţi şi chibzuiţi cu
banii.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Evreii, șvabii și sașii nu au fost
singurul „produs uman de export” al
comunismului românesc. Mii de țigani
au părăsit de asemenea România,
contra unor sume importante de bani
și aur, în cadrul unei filiere „mafiote”
formate între clanurile de romi,
Securitate și Miliție.

Secretul bine ascuns de
Ceaușescu

Nevoia de valută forte și de aur a
regimului comunist din România era
atât de mare încât era dispus să facă
orice pentru a face rost de bani.
Vânzarea romilor a fost un alt subiect
tabu în România. Mii de romi au luat
calea Occidentului, prin filiere create
de Securitate și Miliție. Deși se ținea
secretă plecarea romilor, în cercuri
restrânse oamenii discutau despre
această situație.

Securitatea avea mai multe motive
să țină secretă plecarea romilor,
deoarece metodele folosite, dacă ar fi
fost cunoscute pe plan internațional, ar

fi creat probleme mari politicii
partidului și ar fi dăunat imaginii
României. Plata romilor era un act ce
contravenea politicii partidului și
practicilor internaționale în ceea ce
privește dreptul oamenilor de a trăi
liber unde vor”, a spus timișoreanul
Ioan Mirescu, vicepreședintele
Organizației Mondiale a Romilor, cu
sediul la Strasbourg.

Pe de altă parte, s-ar fi aflat de
încălcarea unor acorduri internaționale
din care . Mai precis, a existat un
acord încheiat cu Austria, prin care se
permitea vizitarea acestei țări de către
un număr oarecare de turiști români.

Secretul bine ascuns de
Ceaușescu. Operațiunea
”țigani de vânzare” pe filiera
mafiotă formată din clanurile
de romi, miliție și securitate

Maria (Maria Popistaşu),
Ilinca (Ilona Brezoianu) şi
Dan (Alex Bogdan) pornesc
în jeep să ducă ultimii saci cu
donaţii (alimente & co) din
tura de Crăciunul ăsta. E
după-amiază, soare, e timp şi
pentru oprit la stână şi ales un
berbec pentru a fi preluat la
întoarcere, după ce va fi fost
pregătit de cioban. Apoi
maşina se afundă în pădure.

Cei trei nu sunt la prima
tură în zonă, ştiu destul de
bine drumurile şi satele (de
fapt, pâlcurile de case
răspândite care încotro, pe

versanţii şi în văile
Apusenilor). Când întâlnesc
un bătrân, Kente Arón
(interpretat de localnicul
Sabin Luca), cad destul de
repede de acord să apuce pe
un drum ceva mai înnămolit
pentru a-l repezi pe acesta la
gaterul unde are treabă. Apoi
maşina face dreapta

Când a urcat pe scenă
pentru a prefaţa prima dintre
cele două proiecţii cu
Întregalde în regia lui Radu
Muntean, directorul artistic
al TIFF, Mihai Chirilov
(probabil cel mai bun /

relaxat / şarmant / competent
vorbitor în public despre
cinema din industria
românească de profil), a spus
că e onorat să invite publicul
să urmărească “cel mai bun
film românesc al acestui an”.
La final, aplauzele din Casa
de Cultură a Studenţilor au
acoperit întreaga curgere a
genericelor şi urcarea pe
scenă a unei mari părţi a
echipei. Ba chiar au crescut
în intensitate de la o secundă
la alta.

Ceva îmi spune că fiecare
spectator a văzut propriul

Întregalde. Nu-mi pare deloc
genul de film care să
provoace reacţii unitare. Nici
măcar când e vorba de
răspuns la întrebarea “ce v-a
plăcut la?”. Poate de aici să
vină superlativul lui Chirilov.

Întretimp, întreoameni - Întregalde la TIFF, 2021

FRIPTURĂ ȚIGĂNEASCĂ -
specialitate slovacă

Pentru cei interesati de un sandwich
dumnezeiesc, pentru iubitorii de carne, iata, vine
special din Slovacia “Sandwichul Friptura
tiganeasca”.

INGREDIENTE: 

4 felii de ceafa de porc fara os
4 cepe mari
4 chifle cumparate sau facute in casa
un borcan mustar
ulei pentru prajit
sare dupa gust
condimente: seminte de mustar macinate,

praf de usturoi, piper negru macinat, oregano,
boia de ardei dulce

Ceafa de porc se fragezeste batind-o cu
batatorul de carne. Saram si condimentam fiecare
bucata de carne pe fiecare parte, invelim cu folie
alimentara farfuria cu carne si dam la frigider
pentru cateva ore. Referitor la condimentarea
carnii, eu am folosit un plic de condimente mix
special pentru acest preparat. Condimentele
specificate mai sus sunt continute de pliculetul
meu. Ceapa o taiem rondele.

Dupa cele cateva ore de lasat in frigider
carnea, luam o tava mai adinca in carne turnam
ulei cat sa acopere tava. Incindem acest ulei pe
aragaz (am pus tava pe aragaz aprinzind 2 ochiuri
ale aragazului) si cind este bine incins, adaugam
1-2 bucati de carne in functie de marimea tavii in

care veti praji si ceapa rondele.

Sã halim bine
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7 din 10 romani nu au incredere in

romi, o atitudine similara mai degraba cu

cea fata de imigranti, decat fata de alte

minoritati. Acesta este rezultatul unui

sondaj realizat, in perioada 4-9 iunie 2020,

de IRES, referitor la perceptia asupra

romilor. Sondajul a fost realizat prin

suportul financiar al ambasadelor

Germaniei si Olandei, pentru Agentia

Impreuna.

Sondajul IRES pentru CNCD, realizat

in urma cu doi ani, indica o neincredere de

72% fata de romi, ceea ce sugereaza o

constanta a acestui indicator pe durata

pandemiei, scrie Europalibera.org.

Romii se situeaza intr-o zona de

toleranta sociala proximala (rude, prieten)

similara cu maghiarii si evreii (30%), dar

sub germani (43%, mai arata sursa citata.

Desi neincrederea in romi este peste

70%, numai 40% dintre romani isi asuma

explicit o perceptie negativa asupra

romilor. Diferenta de 30 de procente este

explicata prin caracterul general al

intrebarii si efectul de dezirabilitate

sociala/corectitudine politica. Cert e ca o

perceptie negativa este asociata cu un nivel

ridicat de neincredere.

Pe de alta parte, conform sondajului

realizat luna trecuta, imaginea romilor este

in general negativa, din primele 10

trasaturi, 7 fiind negative, 1 neutra si 2

pozitive. europa Libera mai precizeaza ca

nucleul perceptiei este definit de o

trasatura neutra-similaritatea si una

negativa - hotia.

Sondaj IRES: 7 din 10
români nu au încredere în
persoanele de etnie romă

Un activist rrom pentru drepturile

omului a invatat multe despre el si

despre etnia sa din carti, in perioada in

care a crescut in Bucuresti. Acum, el

incearca sa-i invete si pe altii.

Petre Florin Man despre “eroul

drepturilor omului care a aruncat o

lumina asupra istoriei rromilor”.

Cartea l-a facut pe Manole sa fie

constient de propria identitate, de

rasism si de mecanismele

marginalizarii.

Acea descoperire a fost “motorul”

muncii sale in anii de cand a absolvit

Universitatea Bucuresti, in 2010.!

Rromii sunt cea mai larga

minoritate etnica a Europei, au suferit si

continua sa sufere din cauza

discriminarii pe continentul european si

pe cele americane, sustine sursa citata,

care aminteste ca, in aceasta luna, au

aparut mesaje rasiste scrise cu graffiti,

intr-un cort ridicat in Bucuresti pentru a

marca Ziua Internationala a Rromilor,

iar acest lucru a adus critic din afara

tarii.

Patradi bahtale! – Paşte Fericit!

Dobroituca – Bună Ziua

Socares? – Ce mai faci?

Socares prala? – Ce faci frate?

Sohalean? – Ce ai mâncat?

Ciplecealma tuta – nu pot sa te

sufar

Cyumydaptu ando muy te

dilearaptu pho tan – te pup direct în

bot să te zăpăcesc de tot

Ciplecealma tuta – nu pot să te

sufăr

Mai bes hatan – Stai puţin (sau:

Mai stai un pic)

Mishto – Bine

Jeav manta ando parko? – Mergi

cu mine prin parc?

Haida jas manta ando foro? –

Mergi cu mine în oraş?

Hai te plimbosaosame – Hai să

ne plimbăm

Camis te jas manta? – Vrei să

mergi cu mine?

Hai i tu avreal – Hai şi tu pe

afară

Na mai des duma acate k dikel

so penau – Nu mai vorbi aici ca ne

aude ce vorbim

Tehala la ce ora intalnisaosame?

– Mâine la cât ne întâlnim?

Haida care – Hai acasă

Sar busos? – Cum te cheamă?

Chechibars satu? – Câţi ani ai?

Motomanga – Spune-mi şi mie

Na dara – nu te teme/ nu-ti fie

frica/ nu te ingrijora

Cai san? – Unde eşti?

Cai sans? – Unde ai fost?

Magma an pace – Lasă-mă în

pace

Dicþionar româno-rrom

Povestea eroului Manole: Știţi care este cel mai periculos lucru în
România? Un rrom cu o fișă la bibliotecă
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Romii de la Pata Rât,
„integrați” în locuințe
sociale în afara orașului

32 de apartamente sociale sunt

construite/cumpărate într-un proiect

de 3 milioane de euro destinat

îmbunătățirii situației celor 1.500 de

romi de la Pata Rât.

Primăria Cluj-Napoca

integrează romii în societate prin

mutarea lor la marginea orașului, în

locuințe sociale. ONG-iștii clujeni

sunt de părere că autoritățile locale

au înrăutățit situația romilor în

ultimul deceniu.

Situația romilor din Cluj-

Napoca e aceeași de ani de zile. Se

scaldă în mizerie la marginea

orașului și mai vin în oraș eventual

ca să cerșească. Atunci ne aducem

aminte cu toții de ei, dar cei mai

mulți îi privim cu dispreț,

indiferență.

Flash

O tanara de etnie rroma din Botosani a

aparut pe pagina de Facebook a Ambasadei

Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, cu

un mesaj impotriva discriminarii.

“Potrivit United Nations, discriminarea,

violenta, abuzurile, ingradirea dreptului la

educatie si lipsa egalitatii de gen sunt o

piedica serioasa in dezvoltarea fetelor si a

societatii. Perla Scripcariu este o tanara care

nu a abandonat lupta si incearca sa schimbe

mentalitati”, scrie pe pagina de Facebook

U.S. Embassy Bucharest, in mesajul care

insoteste clipul video.

Astfel, tanara transmite un mesaj de 35

de secunde, privind la dezvoltarea

comunitatilor de rromi care, potrivit fetei,

se confrunta cu numeroase situatii

discriminatorii.

“Buna, sunt Perla. Cu toate ca m-am

confruntat cu numeroase situatii

discriminatorii si de multe ori am fost

privita cu superioritate datorita faptului ca

sunt de etnie rroma, aceste situatii nu m-au

impiedicat sa imi doresc sa obtin cat mai

mult si sa ma dezvolt atat din punct de

vedere educational, cat si profesional.

De aceea imi doresc sa ma implic in

dezvoltarea comunitatilor de rromi si a

imaginii eronate pe care multi dintre noi o

avem in societate. Imi doresc sa vad cat mai

multi tineri implicandu-se in imbunatatirea

comunitatilor lor indiferent de mediul din

care acestia provi”, a spus Perla.

Mesajul unei tinere
de etinie rromă, pe
pagina de Facebook
a Ambasadei SUA
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Femeile care au fost supuse sterilizării

forțate în Cehia între 1966 și 2012 vor

primi despăgubiri în valoare de 300.000 de

coroane (în jur de 12.000 de euro),

relatează Insider.

Mai devreme în cursul acestei

săptămâni președintele Miloš Zeman a

promulgat legea care face posibilă

efectuarea plăților, potrivit The Guardian.

Majoritatea femeilor - multe dintre

acestea aparținând minorității rome - au

fost sterilizate involuntar în timpul

regimului comunist ca parte a „Directivei

Sterilizării” care urmărea să țină sub

control populația romă, scrie Euronews.

Programul a început în anii 1960 și a

fost abolit oficial după prăbușirea

regimului comunist în 1989 însă

numeroase rapoarte afirmă că sterilizările

au continuat în mod neoficial până în 2009.

Femeile rome sterilizate forţat vor fi despăgubite cu 12.000 de euro în Cehia
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O școală din Cehia a atras critici puternice
joi după ce a fost acuzată că împarte copiii în
funcție de culoarea pielii începând cu clasa
întâi, relatează AFP și Barrons.

Potrivit site-ului Novinky.cz, părinții unei
școli din orașul Most, care are o comunitate
semnificativă de romi, s-au plâns că în clasa
întâi din cele trei clase organizate de școală
două conțin doar copii romi în timp ce o a treia
este rezervată copiilor albi.

Pentru cine are timp, poate să descopere în
chip surprinzător, că orașul Călimănești s-a
schimbat RADICAL, asta sub conducerea unei
administrații locale care s-a dovedit foarte
eficientă în ultimii ani. Tocmai de aceea,
schimbarea este perceptibilă la nivelul miilor de
turiști care asaltează stațiunea și împrejurimile,
dornici să cunoască locuri frumoase și să
rămână cu amintiri care dăinuie. Orașul
Călimănești îi întâmpină astăzi pe turiști sau pe
trecători cu un aspect civilizat, demn de o urbe
europeană a anului 2021: parcuri moderne,
sistem de iluminat public complet nou, clădiri
istorice consolidate și restaurate, curățenie, școli
și biserici modernizate, plus alte investiții care
au dus la renașterea orașului. Cunoscută ca
„localitate a pensionarilor care veneau la
tratament”, Călimănești este astăzi frecventat de
mii de turiști (mulți chiar din Germania), cu
precădere tineri. Felicitări primarului Florinel
Constantinescu!

t
Mihaela Andreianu, șefa Inspectoratului

Școlar Vâlcea, a câștigat anul trecut suma totală
de circa 1,5 miliarde de lei vechi, din care 700
milioane de lei vechi de la Inspectoratul Școlar,
400 milioane de lei vechi de la Agenția
Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei
și Bărbați, plus indemnizații de la Consiliul
Județean Vâlcea, AJOFM, Instituția Prefectului
și ARACIP. La bunuri imobiliare, Mihaela
Andreianu a menționat în declarația de avere trei
terenuri în Băile Olănești, un apartament în
Râmnicu Vâlcea și o casă de vacanță în Băile
Olănești.

t
Unii lideri PNL Valcea sunt de-a dreptul

penibili, cum se inghesuie pe la tot felul de
evenimente festive prin judet. Spre exemplu:
Cantecele Oltului de la Calimanesti. Toata gasca
liberala s-a lipit de edilul Florinel
Constantinescu in acest week-end. Orasul
statiune Calimanesti nu a fost ajutat niciodata de
acesti indivizi demagogi si incompetenti! I-am
vazut mustata lui Romulus Bulacu in fruntea
oficialitatilor – ce cauta ipochimenul acesta la
evenimentul respectiv? Sa fim seriosi! La fel s-a
intamplat si la ceremonia de dezvelire a bustului
marelui politician liberal Ion I.C. Bratianu la
Dragasani. Niste neica-nimeni (multi dintre ei!),
care nu au nicio legatura cu valorile
liberalismului s-au inghesuit la poze, sa pateze
memoria marelui inaintas PNL! Rusine Buiky si
gasca de nulitati!

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII
Sorin 
Ghiță

Virgil
Pîrvulescu

Laurențiu
Cazan

Bogdan 
Matei

Cristian
Nedelcu

Prima ediție KATHE, AKANA! Festival Internațional
de Teatru Rom prezintă, între 30 august și 6 septembrie,
spectacole de teatru și cine-teatru, creații recente și
premiere realizate de artiste și artiști romi profesioniști din
Austria, Germania, Slovacia, România, Ucraina și
Ungaria. Directorul artistic al festivalului Alex Fifea,
dramaturg, actor și regizor rom, împreună cu Rodrigo
Balogh (Ungaria), Mihaela Drăgan (România) și Andrei
Șerban (România) au făcut selecția spectacolelor.
KATHE, AKANA! este o platformă culturală de prezentare, reprezentare, întâlnire și
dialog care promovează diversitatea culturală, non-discriminarea, accesul la cultură și
educația culturală în direcția combaterii stereotipurilor negative despre romi.

Janos Lazar, şeful de cabinet
al lui Viktor Orban: Integrarea
migranţilor este imposibilă, la
fel cum a fost şi cea a romilor

Şeful de
cabi net al pre -
mie rului ungar
Vik tor Orban,
Janos Lazar, a
declarat la o ma -
nifestare elec -
torală că in te -
grarea refu -
giaţilor musul mani sau proveniţi din
alte culturi este “imposibilă”, el
susţinându-şi afirmaţia cu exemplul
eşecului integrării romilor, relatează
Agerpres citând agenţia EFE.

“De 600 de ani trăim împreună cu
romii şi nici până în ziua de azi nu am
putut să-i integrăm, ca să o spun clar.
De altfel, cum am putea integra
oameni care vin dintr-o altă lume şi o
altă cultură, cu o altă identitate?”, a
spus Janos Lazar la un miting
electoral.

In orasul Pecica au fost
construite 49 de locuinte
pentru comunitatile de romi

Un numar de 49 de locuinte
sociale pentru comunitatile de romi
au fost construite in orasul Pecica,
judetul Arad, printr-un program al
Agentiei Nationale pentru Locuinte
(ANL), unitatile locative fiind
receptionate saptamana aceasta,
conform primarului Petru Antal,
transmite Agerpres.

‘’Este o investitie finantata
integral de catre Agentia Nationala
pentru Locuinte. Au fost construite
49 de apartamente”.

KATHE, AKANA. Aici și acum. Here and Now. Primul festival
internațional de teatru rom din România

Scandal în Cehia după ce o școală a fost acuzată de
segregarea copiilor romi
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