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Tinerii rromi,
speranţa
Europei!

EDITORIAL

Femeile îşi
caută bărbaţi
care să-i
scape de griji

ărbaţii îşi caută neveste care să-i scape pe ei de griji.
Femeile îşi caută bărbaţi care să-i scape de griji pe
părinţi. Într-un mariaj, fiecăruia i se năzare că el duce tot
greul.Eu cresc copiii, tu creşti conturile. Problema e că ăia
micii cresc oricum, graţie biologiei
iecăruia i se pare că e buricul casei.nou-născut a
căpătat numele lui, sub . Pe urmă, timp de vreo opt ani,
el i-a tot scos ei ochii că a fost un gentălmen, că şi-a asumat
progenitura totuşi. I se părea un viteaz care, pe lângă că
avusese curajul să n-o ceară nici de-al dracului în căsătorie,
fusese suficient de brav ca să-i spună că n-a fost de acord nici
cu pruncul Fiecare intră într-un mariaj cu intenţia prostească
de a-i arăta ăluilalt pe ce podoabă a pus mâna. La capătul unei
convieţuiri îndoielnice, analiza de caz e dramatică.
evasta lui prezenta următoarele caracteristici: era
beţivă, cleptomană, colerică, geloasă patologic,
agitată veşnic, insomniacă, furioasă, proastă, din ce în ce mai
grasă Din clipa aia, fostul ei bărbat e veşnic dator. Trebuie să
scoată bani din buzunar ori de câte ori vreunul dintre cei trei
feţi-frumoşi rezultaţi din căsnicia care depăşeşte cifra pensiei
Fosta nevastă îl sună de câte ori îi cade-n mână telefonul
mobil, mai ales dacă nu şi-a terminat minutele incluse. Nu că
le-ar plăti ea vreodată, fiindcă veşnic îl ameninţă pe fostul soţ
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Pe scurt
La zi, cum îi stă bine
unui medic

Mi-a fost dată șansa să o cunosc pe
dr. Silvana Barascu , cardiolog prin
excelență. Cu supraspecializare în
cardiologie intervențională excelent
cardiolog, cu nume devenit renume. Îl știe
Tot Judetu Vălcea lume, luați seama că,
la Valcea , n-avem parte doar de jocuri de
noroc hakerii ori farmacii, ci și de
cabinete medicale private. Și performante
Parcă am spus povestea asta, dar
subiectul cu ”Au, au, au, inimă, au!”
merită toată atenția. doamna Dr . Silvana
Barascu Parcă un înțelept ‒ sirian, dacă
nu mă înșel, Ibn al-Arabi ‒ susținea că
”organul cunoașterii” este inima, cu cei
doi ”ochi” ai săi: rațiunea și
imaginația.Eu ca redactor de Ziar să nu
pună doar mâna pe inimă, ci să vadă și cei în interiorul ei. Să te vadă, adică, pe
afară și pe dinlăuntru.
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Actualitate

De ce nu le putem
lua ţiganilor
numele de „romi“

Cercetări istorice aprofundate,
făcute publice atât în România, cât şi în
Occident încă de la începutul secolului
al XIX-lea arată că, etimologic,
cuvântul “rom” este chiar mai vechi
decât “român”. Cele două cuvinte au
origini total diferite, la mijloc fiind
vorba doar despre o omofonie. Primul
cercetător român al gramaticii limbii
rom/ţigăneşti a fost marele erudit, rămas
de altfel în istorie drept un mare patriot,
Mihail Kogălniceanu. În 1837, acesta a
publicat o lucrare cu titlul „Esquisse sur

l’histoire, les moeurs et la langue des
cigains, connus en France sous le nom
de bohémiens“. Printre altele,
Kogălniceanu scrie: „Cu excepţia
ungurilor, spaniolilor, englezilor şi
francezilor, care şi ei le dau uneori
numele de egipteni, majoritatea
celorlalte naţiuni îi strigă cu numele mai
mult sau mai puţin denaturat de
«cingan», denumire pe care se pare c-au
avut-o mai întâi. Dar ţiganii ei înşişi se
numesc în limba lor romnicel (fiul
femeii) sau rom (oameni)”.

Portul ţigănesc
Pentru barbati nu a existat
de obicei o imbracaminte
traditionala. Unii poarta
palarii sau mustati mari. La
ocazii deosebite, barbatii
romi poarta un costum bun,
deseori viu colorat. Pentru
femeile lor insa, lucrurile
sunt total diferite.
Romanca (tiganca) tipica
poarta fusta lunga, din mai
multe straturi si bogat
colorata, cercei mari, parul
lung, impletit si uneori o
floare in par. Traditia roma
spune ca picioarele unei
femei nu trebuie sa se vada.

De altfel, intreaga parte
inferioara a corpului unei
femei este considerata
impura. Incalcarea acestui
principiu este foarte grava,
deci fustele lungi trebuie
purtate intotdeauna. Tiganii
poarta deseori rosu, deoarece
aceasta
culoare
este
considerata
norocoasa
(probabil datorita credintei
stravechi ca sângele este
sursa vietii si vitalitatii). Cu
exceptia culorilor, o femeie
nu are o garderoba prea
variata. Traditia spune ca o
femeie maritata trebuie sa

poarte un batic pe cap pentru
a arata acest lucru. Femeile
poarta de obicei bijuterii de
mare valoare. In unele zone,

femeile sunt binecunoscute
pentru traditia lor de a purta
bani de aur, in par sau cusuti
pe haine.
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Discriminarea romilor pe
piata muncii produce pierderi
anuale de pana la 887 de
milioane de euro

Discriminarea romilor produce
pierderi de productivitate anuala de pana
la 887 milioane de euro, iar lipsa
implementarii principiului egalitatii de
sanse si a nediscriminarii pentru grupurile
vulnerabile provoaca pierderi economice
mult mai insemnate decat costurile
implementarii,
potrivit
MMFPS.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale (MMFPS) a supus dezbaterii
publice proiectul privind Strategia pentru
promovarea egalitatii de sanse si a
nediscriminarii pe piata muncii pentru
grupurile
vulnerabile.
Initiatorii
documentului arata ca discriminarea
romilor pe piata muncii produce pierderi
de productivitate anuala de pana la 887 de
milioane de euro, iar estimarea pierderilor
de productivitate fiscala este de 202
milioane de euro pe an.“Lipsa
implementarii efective a principiului
egalitatii de sanse si a nediscriminarii
pentru grupurile vulnerabile in domeniul
muncii in Romania provoaca pierderi
economice mult mai insemnate decat
costurile implementarii efective a
egalitatii de sanse si a nediscriminarii.

Social
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Fabuloasa poveste de dragoste
dintre o franţuzoaică şi un
ţigan a schimbat destinul
sclavilor din România
Până la mijlocul secolului al XIXlea, ţiganii din regiunile române erau
consideraţi sclavi ai nobililor, putând fi
vânduţi sau pedepsiţi de stăpânii lor
fără ca nimeni din societate să poată
interveni. Un eveniment tragic petrecut
la Iaşi l-a determinat pe domnitorul
moldovean Grigore Ghica să îi
elibereze pe ţigani. În incinta uneia
dintre cele mai vechi clădiri din Iaşi s-a
consumat o poveste de iubire ce avea să
schimbe definitiv istoria ţiganilor din
regiunea Moldovei. Actuala clădire a
Palatului Copiilor din Capitala
Moldovei a găzduit, la mijlocul
secolului al XIX-lea, o tragedie ce avea
să îl determine pe domnitorul
Moldovei de atunci, Grigore Ghica, să
iniţieze legea de dezrobire a ţiganilor.
Clădirea spectaculoasă a fost realizată
în 1840, fiind în proprietatea
logofătului Dumitrache CantacuzinoPaşcanu şi a soţiei sale, logofetesa
Profiriţa. Cei doi avea în subordinea
mai mulţi sclavi ţigani, care lucrau la
cele trebuincioase casei sau la
câmpurile deţinute de boieri. O
ţigăncuşă de 12 ani, pe nume Maria,
ajunge la un moment dat în casa
logofătului, fiind imediat îndrăgită de
boier. Apropierea dintre boier şi roabă
se transformă rapid într-o poveste
amoroasă, concretizată prin naşterea
unui copil pe nume Dincă.După ce
logofătul Cantacuzino-Paşcanu moare,

Dincă rămâne în preajma logofetesei,
care îl îndrăgeşte rapid şi ajunge să îl ia
pe ţigan prin toate locurile în care
călătorea. În timpul unei astfel de
vizite, de la Paris, Dincă se
îndrăgosteşte de o franţuzoaică pe
nume Clementina. Ţiganul se întoarce
cu iubita sa la Iaşi, nădăjduind că
stăpâna sa îi va semna actul de
dezrobire şi va putea să o ia de nevastă
pe franţuzoaică. Logofetesa nici nu a
vrut să audă însă de aşa ceva şi a
refuzat să îl elibereze pe Dincă. Acesta
îi cere acordul şi domnitorului Grigore
Ghica însă nici aşa nu reuşeşte să o
înduplece pe stăpâna sa să îl elibereze.
Mâhnit de neputinţa de a o lua în
căsătorie pe iubita sa, Dincă pune mâna
pe o armă din casa boierească şi intră în
camera Clementinei. O împuşcă pe
aceasta în cap după care se sinucide.

Tinerii rromi, speranţa Europei!
Raportoarea
Comisiei
pentru
Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri
Interne, Livia Jaroka, a declarat, la
Strassbourg, că în urma unor analize
sociologice s-a dovedit că, în timp ce
populaţia Europei îmbătrâneşte, numărul
rromilor tineri creşte, iar integrarea lor în
economiile naţionale ar avea foarte multe
avantaje. “Proporţia rromilor de peste 50
de ani este mai mică decât media
europeană, iar cea a rromilor cu vârste
sub 30 de ani este mult mai mare. Aşadar,

populaţia rromă conţine un procent
semnificativ şi în continuă creştere din
resursele necesare pentru piaţa muncii”, a
spus Jaroka. Astfel, integrarea rromilor
este văzută ca “o investiţie necesară şi
profitabilă” pe termen lung. Potrivit
statisticilor din raportul PE, în Ungaria,
de exemplu, dacă în prezent comunitatea
rromă reprezintă aproximativ 6-8% din
totalul populaţiei, până în 2050, aceasta
va reprezenta 50% din populaţia activă,
care ar trebui încadrată în muncă pentru a

susţine sistemul de pensii şi de asigurări
sociale. Nici în România situaţia nu este
diferitå. Conform statisticilor, peste 30 de
ani în ţara noastrå vor exista peste opt
milioane de rromi, la o populaţie totalå de
17 milioane de locuitori.
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Elev rrom de la o școală din Târgu-Jiu, lăsat
repetent, deși nu a putut participa la orele
on-line! Tribunalul Gorj i-a dat dreptate
O instanță a Tribunalului
Gorj i-a dat dreptate unui
elev de la Școala Gimnazială
„Alexandru Ștefulescu” din
Târgu-Jiu
care,
prin
aparținătorul său, a dat în
judecată
unitatea
de
învățământ, Inspectoratul
Școlar Județean Gorj și
Ministerul Educației după ce,
la debutul pandemiei, a fost
lăsat repetent, deși nu a putut
participa la orele on-line.
Elevul a demonstrat instanței
de fond că a fost în
incapacitate de a participa la
orele on-line ,,atât ca urmare

a absenței cunoștințelor și
abilităților de utilizare a
aplicațiilor specifice, cât și ca
urmare a lipsei suportului
cadrelor didactice de profil și
a dirigintelui (persoane cu
responsabilități directe și
legale în activitatea de
asigurare a condițiilor pentru
un acces egal la un
învățământ
nediscriminatoriu)”. Din acest motiv,
elevul a fost lăsat, în anul
școlar 2019-2020, corijent la
trei materii și astfel repetent.
Procesul este încă pe rol în
faza de recurs.

Discriminarea răneşte! Grădiniţa & Şcoala & Spitalul

“Când era m mic - abia ne mutaserăm în
Craiova şi încă nu pricepeam de ce nu se
prea jucau copiii cu mine -, mama îmi tot
spunea o poveste cu un urs brun care a ajuns
în ţara urşilor albi. Pe scurt, ursul brun nu
prea a fost apreciat acolo din cauza
diferenţelor de pigment şi a rasismului
sistemic. A dovedit însă că era de treabă, a
prestat cu muncă şi, până la urmă, urşii albi
l-au acceptat la ei în şatră. La sfârşit se lăsa
cu un cântecel.” (Valeriu Nicolae, Weekend cu mama, Dilema veche, nr. 638, 12-18
mai 2016)
“Efectul negativ a fost nesiguranţa. Nu
am ştiut nicicând dacă sunt îndeajuns de
bun. Nu am fost nicicând sigur dacă voi fi
sau nu acceptat ca fiind îndeajuns de
deştept, de profesionist sau de român”.

Argintăria ca spectacol - povestea lui
Mircea CRĂCIUN
Mircea Crăciun, argintarul, îşi dă
lesne în vileag ataşamentul, chiar
pasiunea, pentru două mîndre care-i
stau mai tot timpul în preajmă. Prima
dintre
ele
poartă
veşminte
spectaculoase,
de
„ţigăncuţă
frumoasă“, pe care şi le etalează cu
graţie în faţa noastră. Alături de ea şia clădit viaţa. A doua mîndră
gravează fineţuri şi poartă în amintire
micile bătături de pe vremea
noviciatului în argintărie. Cu ea,
făureşte podoabe şi îşi duce meseria
mai departe.Mircea Crăciun şi-a
însuşit meseria de argintar încă de
mic copil, chiar el ne spune că „m-au
crescut cu meseria asta, m-am
pomenit cu ea de cînd umblau
părinţii împreună cu bunicii, din sat
în sat, cu căruţa.“ Pe atunci, se
puteau aşeza oriunde nu pricinuiau
disconfort celor din jur, îşi înfigeau
nicovala în pămînt şi se puneau pe
covorul în stil indian, aşteptînd
muşterii. De cele mai multe ori, se
lucra cu materialul clientului, care
era prefăcut pe loc în obiectul dorit,
sub privirea şi încîntarea lui.

Păstrează vii amintirile peregrinărilor
împreună cu familia şi povesteşte
exaltat despre tihna vieţii de atunci,
din vremea comunismului, cînd a
cunoscut libertatea de mişcare şi
negoţ.Meseria l-a ales pe el. Mircea
Crăciun a devenit argintar în virtutea
tradiţiei neamului din care face parte,
pentru că „era o ruşine să nu urmezi
meseria părinţilor“. O meserie sau un
meşteşug poate să te cucerească din
vocaţie, dintr-o alegere bine
cumpănită sau, pur şi simplu,
contextual. Dar la Mircea Crăciun,
întîmplarea se împleteşte cu vocaţia
şi nu e nicidecum o povară.
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Salvați Copiii!
Discriminarea, agresivitatea,
scăderea vaccinărilor –
cauzele regresului social
Salvați Copiii! Mai mult de jumătate
dintre copiii din România (52,2%) trăiesc în
risc de sărăcie sau excluziune socială, media
în statele membre ale UE fiind de 28%
Salvați Copiii!, organizație preocupată
exclusiv de combaterea problemelor pe care
le întâmpină copiii în viața de zi cu zi, a
realizat un studiu ale cărui cifre sunt cel
puțin îngrijorătoare. Redăm, mai jos,
rezultatele complete:
Sărăcia, cu una dintre cele mai perfide
consecințe ale ei, abandonul școlar, rata
ridicată a mortalității infantile, în principal
determinată de cauze prevenibile și afecțiuni
tratabile în condițiile unui sistem medical
funcțional, scăderea ratei vaccinărilor, care
atrage după sine revenirea unor boli
eradicate sau cu incidență scăzută,
stigmatizarea și discriminarea copiilor în
comunitate și școală.

Social
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„Familia mea sînt
oamenii cu care împart
mîncare, gînduri și
emoții“
Patrick Brăila este un bărbat – artist –
transgender și activist independent. În
2016 a făcut un scurtmetraj, Pieptiș,
despre acceptarea unei persoane
transgender de către propria familie, și-și
dedică o mare parte a timpului
activităților de conștientizare publică a
problemelor persoanelor transgender.
Ce înseamnă pentru tine familia și
unde crezi că definiția ta se desparte (sau
se apropie) de cea a celor care cer
modificarea Constituției?
Familia mea sînt toți oamenii pe
care-i am în preajmă și pe care îi iubesc,
fie ei părinți, soră, bunică, parteneră,
prieteni, oameni din comunitatea mea.
Familia mea sînt oamenii cu care împart
mîncare, gînduri și emoții, bani și dureri,
așa, pe o bază de dragoste, încredere și
respect reciproc. Baza asta de dragoste,
încredere și respect reciproc cred că este
alterată, sucită, ignorată parțial de CpF, și
aici se cam împart/despart definițiile
noastre despre familie.
Cît de greu este să „ieși din dulap”,
să�ți asumi o identitate transgender, în
România – dincolo de inevitabilele
complexități psihologice, de relația cu
familia –, ce riscuri sociale îți asumi?
Întreb din cauză/pentru că mi se pare că

prea puțini oameni cu vizibilitate
profesională și socială, care în viața
personală nu au probleme să-și asume
identitatea de gen/orientarea sexuală, în
spațiul public nu o fac.
Pentru mine n-a fost greu, pentru că:
Am ales să trăiesc, în loc să mor
(timp de aproape 12 ani, am dus cu mine
o depresie cronică, încercînd să caut
metodele, medicii care să mă ajute să
încep tranziția; am fost de bună credință,
am crezut că o să găsesc medicii, am
căutat și așteptat degeaba, n-am găsit
decît metodele – de unde să-mi procur
hormonii, cum să mi-i administrez – și
am ales să pornesc pe drumul meu fără
asistență medicală), pentru că viața
devenea insuportabilă cu fiecare zi care
trecea. Sînt vreo trei ani și jumătate de
cînd am început HRT�ul (Hormone
Replacement Therapy).

Departamentul de Stat critică România pentru tratamentele aplicate
deţinuţilor, discriminarea romilor și corupţie
Raportul Departamentului de Stat al
SUA cu privire la practicile în domeniul
drepturilor omului în 2016 critică
România pentru tratamentele neadecvate
aplicate deținuților și romilor, corupția
generalizată - în pofida eforturilor
guvernamentale de combatere a acestui
fenomen - și discriminările la adresa
romilor, ceea ce a afectat accesul acestora
la educație, locuințe, asistență medicală și
locuri de muncă, potrivit site-ului
www.state.gov.
Documentul
menționează,
de
asemenea, că spre deosebire de alegerile

prezidențiale din 2014 din țara noastră,
când observatorii internaționali au
consemnat nereguli printre care birouri de
votare insuficiente pentru cetățenii români
din diaspora, alegerile parlamentare din
2016 nu au înregistrat nereguli.
Observatorii au considerat în general
scrutinul liber și corect.
Referitor la condițiile din penitenciare
și centre de detenție, raportul menționează
că aceste condiții au rămas dure și nu
îndeplinesc standardele internaționale.
Conform
cifrelor
oficiale,
suprapopularea a fost o problemă, în

special într-o serie de penitenciare care nu
respectă standardul de suprafață per
deținut, stabilit de Comitetul pentru
prevenirea torturii al Consiliului Europei.
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Raport: cum trăiesc romii din nouă țări
UE, inclusiv România
Aproximativ 80% dintre
cei 34.000 de romi din nouă
state membre ale Uniunii
Europene trăiesc sub pragul
sărăciei, potrivit unui raport
al Agenţiei UE pentru
Drepturi
Fundamentale
(FRA). Studiul prezentat
marţi mai relevă „o situaţie
răspândită (...) ce distruge
vieţile romilor”, relateaz
Nivelul sărăciei variază în
rândul romilor între 58% în
Cehia şi 98% în Spania. În
comparaţie, 17% dintre
cetăţenii UE trăiesc sub
pragul sărăciei.
Unul din trei copii romi
se duce la culcare înfometat
cel puţin o dată pe lună, se
arată în raport, iar jumătate

dintre copiii cu vârste între
şase ani şi tinerii în vârstă de
24 de ani nu merg la şcoală.
Agenţia pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii
Europene a anunţat unele
îmbunătăţiri de la ultima
anchetă, în 2011.
Raportul publicat marţi
relevă, cu toate acestea, „o
privaţiune (...) care distruge
vieţile romilor” în Bulgaria,
Cehia, Grecia, Spania,
Croaţia, Ungaria, Portugalia,
România şi Slovacia.
Agenţia contată în acest
raport că:
- 63% dintre romii cu
vârste cuprinse între 16 şi 24
de ani nu aveau locuri de
muncă, nu mergeau la şcoală

Ce ascunde antisemitismul
din Ungaria

Sub regimul FIDESZ – Viktor Orban
Ungaria a devenit ţinta acuzaţiilor de
antisemitism venite din toate direcţiile, de la
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ungaria
– MAZSIHISZ până la prim-vicepreşedintele
Comisiei Europene, Frans Timmermans,
Comitetul Evreiesc American – American
Jewish Committee, secretarul de stat american
Rex Tillerson sau presa internaţională. Tema
a revenit în forţă pe agenda internaţională
odată cu războiul declanşat de guvernul de la
Budapesta împotriva miliardarului George
Soros, interpretat în cheia antisemitismului de
către organizaţiile evreieşti şi de Administraţia
de la Washington, precum şi din cauza
aprecierilor premierului Viktor Orban la adresa
lui Miklos Horthy, aliatul naziştilor în timpul
celui de-al doilea război mondial, pe care l-a
numit „un om de stat strălucit”.

sau nu urmau o formare în
momentul
anchetei,
în
comparaţie cu o medie de
12% la nivelul UE. Acest
nivel este de 72% în rândul
femeilor şi de 55% dintre
bărbaţii romi;
- peste 40% dintre romi
au declarat că au fost victime
ale discriminării, din cauza
etniei din care fac parte, în

cursul ultimilor cinci ani; un
sfert afirmă că au fost
discriminaţi în ultimul an;
- segregarea este un lucru
obişnuit în unele ţări, iar 27%
dintre copiii frecventează
şcoli exclusiv rome în
Bulgaria,
iar
60%
frecventează şcoli predominant rome în Bulgaria,
Ungaria şi Slovacia.

Departamentul de Stat: Marginalizarea romilor rămâne
cea mai presantă problemă a Bulgariei în domeniul
drepturilor omului
Marginalizarea și “intoleranța
societății față de minoritatea romă
rămâne cea mai presantă problemă a
Bulgariei în domeniul drepturilor
omului”, alături de atitudinea împotriva
refugiaților și deteriorarea mediului
media,
potrivit
Raportului
Departamentului de Stat al SUA cu
privire la practicile în domeniul
drepturilor omului în 2016, relatează
Novinite.
Alte probleme legate de drepturile
omului menționate sunt violența
poliției, condiții dure din închisori și
centrele de detenție și întârzierile lungi
în sistemul judiciar. Au fost informații
privind discriminarea religioasă și
hărțuirea, deficiențe în procesele de
integrare a refugiaților și a politicilor,
fraudă electorală, violența de gen și
discriminarea femeilor, violența
împotriva
copiilor,
creșterea
antisemitismului online, traficul cu
persoane, discriminarea persoanelor cu
dizabilități, a minorităților etnice, cea
împotriva persoanelor din categoria
LGBT (lesbiene, gay, bisexuali,

transsexuali), stigmatizarea socială a
persoanelor cu HIV/AIDS. Exploatarea
copiilor prin muncă și discriminarea
membrilor minorităților în ocuparea
forței de muncă au fost de asemenea
înregistrate’, se arată în raportul anual al
Departamentului de Stat al SUA
referitor la Bulgaria.
Departamentul de Stat reamintește
că, în 2015, Comitetul European pentru
Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante
(CPT) a emis un document în care se
afirma că brutalitatea poliției este o
problemă de sistem, având în vedere un
număr semnificativ de acuzații de
maltratare fizică intenționată.
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Pe scurt
Degustările din Dumbrava
Sibiului, doar pe bază de
donații

Degustarea preparatelor servite de
producători în incinta Muzeului în aer liber
din Dumbrava Sibiului se va face pe bază de
donații, începând de joi, când debutează
festivalul ”Astra Multicultural”, maraton
gastronomic și muzical dedicat minorităților
etnice din România. Donația, în valoare de
10 lei de persoană, a fost fixată pentru a da
șansa tuturor să servească din mâncarea
oferită iar suma colectată va ajuta la
restaurarea unei case muzeu din incinta
CNM Astra. Astfel, conducerea CNM Astra
dorește să impună un standard de respect și
civilizație, oferind șansa tuturor vizitatorilor
să se bucure de activitățile organizate în
muzeu. ”Ideea este ca oamenii să deguste
produsele lor și, așa, să cunoască
comunitatea. Ca să evităm prezența unor
”oameni de bine”, care vin doar să strice o
atmosferă, prefer să recurg la varianta asta.
Și nu cred că 10 lei este o sumă pe care nu
și-o poate permite cineva”.

Social
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Oamenii care ne arată
cât de mult greșesc cei
care spun că „țiganii nu
muncesc”
Hagi Stoican are 32 de ani. S-a
născut într-o comunitate săracă de romi
din satul Ocolna, județul Dolj, o
localitate aflată în sudul Câmpiei
Române. De mic i-a plăcut să învețe,
chiar dacă nu a mers la grădiniță, iar în
clasa I nu știa o boabă de română.
„În clasa I a trebuit să învăț limba
română în loc de noțiunile de bază”, își
amintește Hagi. A făcut apoi școala
profesională din comuna Amărăștii de
Jos: „La început colegii m-au respins din
cauza etniei, mă jigneau. Un profesor ia auzit și le-a zis: <Față de voi vorbește
și mai civilizat, e mai educat și vine mai
îngrijit>”. La finalul celor 4 ani, Hagi a
luat și examenul de Bacalaureat, lucru
rar întâlnit printre locuitorii din Ocolna.
Familia sa a lucrat dintotdeauna în
agricultură. Tatăl său a fost tractorist, iar
el și frații săi se ocupau de cultivarea
pepenilor (satul Ocolna se află la numai
11 kilometri de Dăbuleni, zonă faimoasă
pentru pepeni). Problema era însă că
fiecare dintre membrii familiei avea în
arendă câte o bucățică mică de teren, așa
că nu aveau putere să se impună pe
piață. Însă cu ajutorul unei finanțări
primite din partea guvernului elvețian
prin intermediul proiectului Zefir, Hagi,
cei 3 frați ai săi și tatăl lor, Costel
Stoican, au înființat o cooperativă, iar

acum lucrează pământul împreună.
Cooperativa se numește „Bostanii
lui Stoican”, a luat naștere anul acesta, și
este condusă de Hagi, care este
președinte și administrator. Următorul
pas este ca noua entitate juridică să
cumpere pământ cu acte.
Cooperativa cultivă acum, în total,
7-8 hectare de pământ. În luna aprilie,
toată familia se mută la câmp, unde
ridică un fel de gospodărie de vară, cu
bucătărie, coteț pentru păsări, câini de
pază, corturi și paturi de dormit. Până
iunie stau toți aici, cu neveste, copii,
mătuși și alte rude. Femeile taie păsări,
gătesc, fac ciorbe, pun masa, spală
vasele, dar ajută și la muncile câmpului.
La cules de pepeni merg toți cei 4 frați
împreună cu soțiile lor.

Comitatul Lincolnshire/UK: Romii pot prelua locurile de munca
din agricultura parasite de polonezi
„Romii ar putea ocupa posturile
libere din comitatul nostru”, scrie
publicatia britanica Lincolnshire Echo.
Peter
Robinson,
responsabilul
Consiliului
Lincolnshire
pentru
Coeziune Sociala, a propus ocuparea
locurilor de munca din agricultura,
lasate vacante de polonezii care se
intorc acasa, cu romani si bulgari.
„Problema principala, fie ca ne place
sau nu, este ca tiganii si nomazii sunt
extrem de neagreati de localnici”, a

precizat acesta pentru Lincolnshire
Echo.
„Est-europenii au ocupat slujbe mai
ales in agricultura si industria
alimentara, in sudul comitatului
Lincolnshire: la cules de cartofi sau in
fabrici de ambalare, spre exemplu. Din
pacate, unii au fost exploatati de
anumite gasti, dar au existat actiuni
recente impotriva acestui fenomen. Nu
stiu exact ce salariu primesc, dar imi
inchipui ca este minimum pe

economie”,
a
declarat
pentru
HotNews.ro Sharon Edwards, autoarea
articolului.
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Efectele pozitive ale Campaniei “Totul
pentru sanatate, totul pentru educatie”
Incepand cu 2001, romii
au constituit subiectul mai
multor
politici
publice
(Strategia Guvernului de
imbunatatire
a
situatiei
romilor, Programului National
Antisaracie si de Promovare a
incluziunii
sociale
si
Memorandumului Comun de
Incluziune
Sociala).
Dezideratele tuturor acestor
politici sunt imbunatatirea
situatiei romilor, reducerea
saraciei si a excluziunii
sociale, promovarea sustinuta
a unei societati coezive si
inclusive si promovarea
politicilor active de incluziune
sociala a Romilor (Deceniul),
toate aflate in legatura cu
Planul National de Dezvoltare
2007-2017.

Campania “Totul pentru
sanatate,
totul
pentru
educatie”, este cea mai ampla
actiune a Asociatiei Partida
Romilor “Pro-Europa” in
domeniile
sanatatii
si
educatiei,
justificandu-se
rezultatele
foarte
bune,
obtinute in ultimii 7 ani de
asociatie
in
derularea
campaniei
educationale
desfasurata la nivel national,
cu titlul “Noi iti dam
recomandare”, campanie, in
cadrul careia, Partida Romilor
Pro-Europa a inregistrat
aproximativ
40.000
de
beneficiari.
Scopul campaniei este
acela de a creste accesul
etnicilor romi la serviciile
publice de sanatate si educatie.

O mamă de etnie romă din Bicaz
Chei spune că fetiţa e
discriminată la grădiniţă

Un caz de suspiciune de
discriminare a fost semnalat
de o femeie de etnie romă în
comuna Bicaz Chei. Femeia
a declarat că fetița ei a fost
discriminată la grădiniță și
din cauza faptului că nu s-au
luat măsuri a decis să o
retragă de la cursurile
preșcolare.
Punctul de vedere al
domnului director prof .
Matei Mihail de la Şcoala
Gimnazială nr. 1 comuna
Bicaz Chei:

În urma unei reclamații
de discriminare, o mamă de
etnie romă din Bicaz Chei
și-a retras fetița de la
grădinița Ivaneș aflată în
subordinea școlii pe care o
conduceți,
nemulțumită
fiind de modul în care
educatoarea se comportă cu
fetița. Cum comentați acest
caz, mai ales că vorbim de o
situație în care un copil,
indiferent de etnie, nu mai
urmează
cursurile
de
învățământ preșcolar ?

In acest sens campania va avea
o dimensiune nationala,
desfasurandu-se in peste 35 de
judete ale tarii.
Partida s-a implicat inca de
anul trecut in identificarea
persoanelor de etnie roma care
nu sunt inscrise la medicul de
familie si care au nevoie de

efectuarea unor analize
medicale pentru evaluarea
starii de sanatate, demers
concret in aceasta luna prin
lansarea mai multor proiecte
finantate de ANR in scopul
cresterii romilor la sanatate in
cadrul Programului “Anul
European al Cetateniei.

Catalin Manea Presedinte Executiv
Partida Romilor Pro-Europa
”Dragi tineri de etnie
romă, dragi părinţi romi, va
rugăm să ne apelaţi cu
încredere, veniţi şi solicitaţi
recomandarea
de
apartenenţă la etnie care vă
este necesară la întocmirea
dosarului pentru înscrierea
la
facultate,
solicitaţi
informaţii de la organizaţia
noastră Partida Romilor cu
privire la locurile alocate
studenţilor de etnie romă în
universităţi inclusiv la
master şi la doctorat, noi
suntem prezenţi în sediile şi
locaţiile
publicate
la
adresele ridicate pe siteul
organizaţiei. Suntem aici cu
echipa de tineret pentru a vă
oferi cele mai bune
informaţii şi pentru a veni în
sprijinul dumneavoastră.
Este dreptul dumneavoastră, este dreptul copiilor
voştri de a merge mai
departe, de a
urma o

instituţie de învăţământ şi
sigur că da, de a-şi mări
şansele ca ulterior să aibă
posibilitata să găsească un
loc de muncă şi să ajungă
cineva în viaţă.
Succes tuturor!
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Pe scurt
Rromii, sprijiniți
financiar să devină
oameni de afaceri

Tinerii și femeile din etnia romă
vor beneficia de programe și sprijin
financiar pentru a-și deschide afaceri,
se arată în strategia de incluziune a
romilor elaborată de Guvern.
Totodată, vor fi create mecanisme
financiare
de
stimulare
cooperativelor agricole în mediul
rural pentru populația de etnie romă,
iar locuințele sociale vor fi
repartizate, prioritar, acestei etnii.
Strategia
Guvernului
de
incluziune a romilor pentru perioada
2021-2027 prevede, în principal,
implementarea de proiecte de
economie socială și antreprenoriat în
comunitățile
marginalizate
și
valorificarea potențialului inovativ și
antreprenorial al acestora. Astfel, vor
fi create programe naționale pentru
stimularea antreprenoriatului și
economiei sociale.

Social
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Cum a fost pentru
Nicole Cherry să crească
într-o familie de romi:
„Nu aș schimba nimic”
Cântăreața Nicole Cherry (22 ani) a
cunoscut succesul pe plan profesional, iar
motivul pentru care a ajuns în topurile
muzicale s-a datorat, de fiecare dată,
autenticității artistice. În plus, familia este
cea care a crezut în talentul ei și care i-a fost
mereu aproape. Invitată la Podcastul lui
Damian Drăghici, artista a vorbit deschis
despre familia sa, de etnie romă. Cântăreața
își amintește că era un copil năzdrăvan, dar
asta până când s-a apucat de muzică, la
vârsta de nouă ani. Într-o eră a tehnologiei,
artista recunoaște că a avut propriul telefon
mai târziu, când învățase deja să meargă
singură la școală: „pe mine, dacă mă auzea
mama că vorbesc urât, se lua de mine. Nu
aveam voie să depășesc strada lui mamaie.
Eu eram cu găletușa de nisip, cu păturica la
poartă și cam atât. Mereu mama mea a fost
o persoană grijulie, să nu pățesc ceva”, și-a
amintit Nicole Cherry. Artista mereu a fost
conștientă să nu-și supere părinții: „chiar
dacă am crescut într-un mediu în care am
auzit orice, eu când ieșeam din casă nu
vorbeam altfel decât frumos”. În cultura
romilor, certatul nu are o conotație negativă
și, de multe ori, e o formă de alint, așa cum
recunoaște cântăreața. Inclusiv după ce a
cunoscut succesul pe plan profesional,

artista a simțit că familia i-a fost mereu
aproape: „chiar dacă tata mă vedea ca pe un
produs, pentru că trebuia să știe cum să-l
împacheteze frumos pentru a ajunge mai
sus în carieră, avea și instinctul patern, că
sunt fata lui. Dacă ar fi să reiau drumul ăsta
de opt ani, aș trece prin aceleași lucruri. Nu
aș schimba nimic”, i-a povestit Nicole lui
Damian Drăghici. Motivul pentru care a
reușit să se mențină în topurile muzicale a
fost faptul că și-a păstrat autenticitatea:
„odată cu succesul, mulți dintre artiști se
pierd pe ei înșiși. Dacă mă pierd pe mine,
nu mai are sens să mai fac nimic în viață”,
a mai continuat ea la podcast.

Proiect important privind rasismul în școli
Potrivit informațiilor furnizate de
către reprezentanții CADO și ACDC,
,,scopul proiectului este îmbunătățirea
practicilor instituționale în aplicarea
legislației de prevenire și combatere a
segregării și discriminării rasiale
datorită acțiunilor de watchdog,
monitorizare și advocacy a ONG-urilor,
capacitate pentru a identifica și raporta
discriminarea elevilor romi în educație
sub forma segregării”.
,,Proiectul include o componentă
pentru
creșterea
gradului
de
conștientizare a actorilor decizionali în
asigurarea educației inclusive, a
părinților și victimelor segregării,

precum și a publicului larg privind
impactul segregării la nivel personal,
educațional și asupra societății și
importanța dreptului egal la educație de
calitate, care vizează următoarele
județe: Botoșani, Brașov, Constanța,
Cluj, Iași, Ialomița, Maramureș, Mureș,
Prahova, Suceava și municipiul
București (sectoarele 2 și 5 )”, au
precizat reprezentanții CADO și
ACDC.
,,În acest sens, ACDC a lansat
campania de informare și conștientizare
,,Și la școală suntem toți la fel” din
cadrul proiectului care include
organizarea unor sesiuni de informare

cu cadrele didactice din cele 11 județe,
prioritatea fiind cadrele didactice din
școlile care prezintă semne de
segregare, organizarea de sesiuni pentru
informarea părinților, membrilor
comunităților unde au fost identificate
cazuri de segregare”, au mai precizat
reprezentanții CADO și ACDC.
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Actualitate

5 noiembrie - Ziua Internațională
a Limbii Romani
În fiecare an, pe 5
noiembrie, romii din Europa
sărbătoresc
Ziua
Internațională a Limbii
Romani. Vorbită în întreaga
lume, romani este limba
romilor, o limbă păstrată și
transmisă din generație în
generație
de-a
lungul
secolelor, în principal în
forma sa orală. În timpul
primului Congres romi din
1971,
romani
a
fost
recunoscut oficial ca limbă a
romilor în Europa. Acest
lucru a condus la includerea
sa în diverse reglementări
internaționale, inclusiv în
Carta Europeană a Limbilor
Regionale și Minoritare a
Consiliului Europei

Ziua Internațională a
Limbii
Romani
este
importantă pentru viitorul
romilor, pentru că limba este
cel mai bun moment în care ei
își arată bogăția și identitatea
culturală. În plus, sărbătorind
această zi, romii din întreaga
lume au posibilitatea de a-şi
sărbători frumusețea şi
diversitatea culturală, de a
organiza seminarii, ateliere și
conferințe dedicate romani și
de a organiza diferite
activități care îi ajută să-şi
păstreze limba vie pentru
secolele următoare.
Te trais but! – La mulţi
ani!
Patradi bahtale! – Paşte
Fericit!

Craiova: Protest legal al romilor. Sunt
nemulțumiți de faptul că nu mai pot
vinde în târgul de haine vechi din oraș

Protest legal al romilor. Aproximativ 100 de
persoane de etnie romă au ieșit in fața Prefecturii din
Craiova, nemulțumite că nu mai pot vinde în târgul de
haine vechi din oraș. Oamenii cer să fie lăsați să
muncească pentru că activitatea comercială este
singura lor sursă de venit. Acesta este primul protest
legal al romilor din Craiova.
Târgul municipal a fost închis în urmă cu
aproximativ trei luni în urma unei decizii a Guvernului
pentru a limita transmiterea virusului SARS COV-2.
Atunci, comercianților li s-a dat însă posibilitatea să
vândă haine vechi în afara spațiului special amenajat.
Așa că de atunci și-au scos marfa pe stradă, în fața
târgului și au vândut pe trotuar, printre mașini.
Duminica trecută, polițiștii au descins acolo și le-au
interzis să mai desfășoare activități comerciale.

Star? – De ce?
San dilo – Eşti prost
Chechi so ceaso? – Cât
este ceasul?
Sukar san – Ce frumos
eşti

Dobroituca – Bună Ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci
frate?
Sohalean? – Ce ai
mâncat?

De ce sunt romii discriminaţi la medic
Romii reclamă accesul greoi
la servicii de sănătate. Medicii
spun însă că de vină pentru
respingere e propriul lor
comportament, lipsa asigurării
sau a actelor
Pacienţii romi vin la medicii
de familie în special dacă au o
afecţiune acută (în proporţie de
70%) şi mai puţin pentru un
control preventiv (doar 9,2%),
arată un studiu care analizează
accesul persoanelor de etnie romă
la servicii de sănătate, prezentat
ieri.
Cercetarea s-a efectuat în
primăvara acestui an, pe un
eşantion de 935 de medici de
familie, care şi-au exprimat
percepţia despre sistemul de
mediere şi starea de sănătate a
romilor.
Romii reprezintă un procent
de 10% din populaţia României,
iar specialiştii susţin că nu pot fi
ignoraţi de sistemul medical. “O
mare parte din romi ajung la
medic doar pentru cazuri grave
din cauză că medicii de familie au

tendinţa de a-i victimiza pentru că
au un nivel inadecvat de
comunicare sau de educaţie. Au
fost invocate şi cauze structurale,
care ţin de sistemul medical
(absenţa statutului de asigurat şi a
actelor de identitate). Acestea
sunt, de fapt, trăsături de
personalitate, reale sau nu, dar
percepute ca fiind reale de
medicii de familie”, este de
părere
Marius
Wamsiedel,
sociolog în cadrul Romani
CRISS.
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Un profesor de
matematică din
România, de etnie
romă, a ajuns consilier
local în Newcastle: „Nu
aveam vechime, dar au
dat o derogare”

Nicu Ion, un profesor de
matematică din România stabilit în
Newcastle, a fost ales consilier
local din partea Partidului Laburist
la alegerile locale care au avut loc
joi în Anglia. Bărbatul este de etnie
romă și a vrut să lupte cu
prejudecățile și să-și ajute
comunitatea. Iar succesul de acum
îl face să-și dorească să candideze
și la alegerile parlamentare.
„Bună. Eu sunt Nicu Ion și sunt
candidatul Partidului Laburist.
Deci, nu uitați, pe 6 mai votați
Nicu Ion, Partidul Laburist.
Urmăriți pagina mea de Facebook,
pentru mai multe mesaje!” - așa șia început campania electorală.

Caleidoscop
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Mă loveau fără minge și
din țigan nu m-au scos tot
meciul!”. Acuzații dure din
partea lui Jovan Markovic

Jovan Markovic (19 ani), atacantul celor
de la Clinceni, împrumutat în acest sezon de
la Universitatea Craiova, a lansat acuzații
grave la adresa jucătorilor de la Chindia
Târgoviște.
Jovan Markovic, acuzații grave. ”Mă
loveau fără minge când eram pe jos!”
Concret, fotbalistul născut la Belgrad l-a
acuzat pe Căpușă de faptul că i s-ar fi adresat
într-un limbaj rasial.
”Mă loveau fără minge, eram pe jos, și
din țigan nu m-au scos tot meciul! Mai ales
fundașii, Căpușă, și băiatul ăla....”, a spus
Markovic, la final.

Chestionat dacă de la faza golului
victoriei s-a declanșat conflictul, atacantul a
replicat. ”Da. La faza golului, am lăsat
mingea la fundaș, fundașul a dar la portar,
portarul a degajat, Nu am avut nicio vină. Am
făcut doar presing. Apoi, din țigan nu m-au
scos tot meciul. Nu mi se pare normal.”
Markovic așteaptă acum ca forurile
competente să se autosesizeze și să se ia
măsuri.
”Erau supărați că au primit gol. Ei n-au
voie să ia gol. Mi-au scos morții din pământ,
nu se face așa ceva. I-am înjurat și eu, dar nu
i-am făcut țigani.

Cum vorbim cu generalul
Ca prim-ministru, generalul cu patru
stele Ciucă este un soi de șef al
garnizoanei România. Un suprem cum
altul nu-i, a cărui autoritate nu trebuie
pusă la îndoială. Așa că, cel mai
probabil, miniștrii mai mici în funcție și
grad vor trebui să înceapă cu „Să trăiți,
permiteți să raportez“. Iar restul? Restul,
oricum, nu vor vorbi fără permisiune.
Conferințe de presă nu prea va avea sens
să facă domnul general. Ce-i aia? Ori
luptăm cu pandemia, cu energia și cu
economia, ori ne arde de taclale. Cu
generalul, așadar, vorbim respectuos și
în nici un caz neîntrebați. Dacă vrea
domnia-sa să ne spună câte ceva, ne va

spune, dacă nu, n-avem noi căderea să-l
tragem la răspundere
Pentru a avea
privilegiul să-l ascultăm va trebui să
avem uniformele impecabile, cu toți
nasturii, iar ghetele vor trebui să
strălucească. Nu comentăm, nu crâcnim,
nu suntem curioși, avem încredere în
general și în comandantul suprem, nu
mișcăm în front. trebuie noi să-i
demonstrăm că suntem soldați
ascultători. În definitiv, trebuia să plătim
odată și-odată pentru modul complet
nerespectuos în care l-am tratat, acum
31 de ani, pe un alt general al armatei
române, S-ar putea să și reușească, căci
frontul pare plin de combatanți dispuși

să întoarcă armele. Dar întrebarea
esențială rămâne: cum vorbim noi cu
generalul de acum înainte?

12 Vocea Romilor
Casele a 50 de familii de
romi din Alba Iulia vor fi
renovate de Primăria Alba
Iulia: gresie, faianță,
parchet și zugrăveli

Casele a 50 de familii de romi din
cartierul ”Lumea Nouă” din Alba
Iulia vor fi renovate de Primăria Alba
Iulia.
Mai exact, locuințele celor 50 de
familii care trăiesc în apropierea
Talciocului din Alba Iulia vor fi
amenajate cu bani din fonduri
norvegiene, bani destinați pentru
integrarea romilor în societate.
Renovarea caselor face parte
dintr-un proiect mai mare al
administrației locale.
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Izabela Tiberiade, tânăra
de etnie romă, predă la o
universitate de prestigiu
din Spania
Izabela Tiberiade provine dintr-o
familie tradițională de romi din Craiova.
Tânara a spart puțin tiparele și a făcut tot
ceea ce i-a stat în putință să-și
depășească condiția socială. A avut și un
sprijin în tot parcursul său educational,
și anume, pe tatăl său, Romeo Tiberiade,
care în urmă cu câțiva ani a absolvit
Facultatea de Drept din Craiova. Izabela
nu este doar frumoasă, este și extrem de
inteligentă. Dar mai ales, ambțioasă,
pentru că într-o lume în care indiferent
ceea ce am zice, există discriminare,
Izabela s-a impus și ne-a arătat nouă,
tuturor, că se poate. Doar trebuie să-ți
pui un target și prin multă muncă și
perseverență îl atingi.
Face parte din tinerii plecați devreme
de acasă, dar care nu ne-a făcut de râs, ci
din contra, România are cu cine să se

mândrească. Norocul tinerei românce de
etnie romă este legat și de deschiderea
către carte pe care părinții i-au oferit-o.
Izabela a fost încurajată de părinții ei să
învețe și a absolvitunul din cele mai
bune colegii din Craiova, recunoscut
international, Colegiul Național Carol I.
În timpul liceului, tânăra s-a implicat
în foarte multe activității și competiții
școlare. A fost olimpică națională și
internațională.

Eurostat: Copiii din România, cei mai supuşi riscului de sărăcie şi
excluziune socială din UE
Aproape un sfert (24,2%)
dintre copiii (sub 18 ani) din
UE erau supuşi anul trecut
riscului de sărăcie şi
excluziune
socială,
comparativ cu 21,7% dintre
adulţi (18-64 de ani ) şi 20,4%
în rândul vârstnicilor (65 de
ani şi mai mult), cea mai
ridicată pondere a copiilor
aflaţi în această situaţie fiind
în România (41,5%), Bulgaria
(36,2%), Spania (31,8%) şi
Grecia (31,5%), arată datele
prezentate joi de Oficiul
European
de
Statistică
(Eurostat).

Cea mai scăzută pondere a
copiilor supuşi riscului de
sărăcie şi excluziune socială
se înregistra anul trecut în
Slovenia (12,1%), Cehia
(12,9%), Danemarca (13,5%)
şi Finlanda (14,5%).
Factorii care au influenţat
în 2020 riscul de sărăcie şi
excluziune socială în UE au
inclus: intensitatea de lucru
(71,9% din populaţia sub 60
de ani locuia în gospodării cu
intensitate de lucru foarte
scăzută, iar copiii în întreţinere
erau supuşi riscului de
sărăcie), nivelul educaţiei

(50,5% din copiii ai căror
părinţi aveau un nivel scăzut
de educaţie erau supuşi
riscului de sărăcie comparativ
cu 7,7% din copiii ai căror
părinţi aveau un nivel ridicat

de educaţie), tipul gospodăriei
(gospodăriile compuse dintr-o
singură persoană cu copii în
întreţinere
(42,1%),
gospodării cu o singură
persoană (33,2%).

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru că nu se implică în problemele comunității rome, nu au caracter și fac
discriminare împotriva etniei, nepăsându-le, deși ei sunt persoane importante, cu
funcții de conducere în județul Vâlcea.
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Flash
Come�dia țiganilor.
Taraf de Haidouks

Am început să adun poveștile
din cartea de față în perioada când
am filmat Iagalo (2002) și am
încheiat acest periplu cu puțin
înainte să se prăpădească
Stephane Karo, cel care a făcut
din Taraf de Haidouks cel mai
cunoscut taraf de lăutari din lume.
Lui îi și este dedicată această
comédie.
Aici sunt mărturiile de viață
ale unor oameni aproape
imposibil de catalogat. Când
copilăroși, când dintr-o bucată,
imprevizibili, alunecoși, spontani,
mucaliți, când plini de modestie,
când profunzi și generoși, gata să
împartă cu tine și ultima bucată de
pâine. Culae, Cacurică, Fluierici,
Ilie Iorga, legendele Tarafului din
Clejani, ”prințul indian”, Caliu, cu
a lui incredibilă, savuroasă vioară,
Costică Boeru, Marin a lui Șaică,
Țagoi, Robert Anghel. Artiști
desăvârșiți, muzicanți cum nu sau mai văzut nicăieri în lume.
Aflu de concert în ultimul
moment, promovarea, cum
spuneam, a fost destul de
discretă. Dau de veste și altora
care încă n-auziseră, comentăm
cu înflăcărare evenimentul şi
aştept cu nerăbdare ziua când
urmează să-i văd.

Actualitate
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Muzeul Naţional al
Ţăranului Român:
George Enescu şi lăutarii
După cum se ştie, George Enescu s-a
inspirat toată viaţa din muzica populară
românească, multe din operele sale fiind
inspirate din muzica patriei sale. Tânărul
Enescu a avut primele sale experienţe
muzicale în satul natal Liveni, nu departe
de Botoşani.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, în
saloanele celor avuţi se obişnuia ca
muzicanţi evrei sau lăutari români să cânte
la nunţi, botezuri, înmormântări sau la alte
evenimente, muzică populară sau şlagărele
la modă din vremea aceea.
De pildă, Nicolae Chioru, la vremea
aceea, un muzicant vestit, l-a învăţat pe
micul Enescu, în vârstă de cinci ani,
primele noţiuni la vioară. Ca majoritatea
lăutarilor, nici Chioru nu cunoştea notele:
micuţul a învăţat să cânte „după ureche”
şi, în scurt timp, interpreta o serie de
melodii şi dansuri populare româneşti.
După ani şi ani, compozitorul a întâlnit
un alt mare virtuoz al breslei muzicanţilor

romi: este vorba de ţambalagiul Lică
Ştefănescu, vestit, pe atunci. L-a cunoscut
pe compozitor la Paris, într-o vreme când
el strângea material pentru cele două
rapsodii ale sale. Ştefănescu interpreta
excelent Rapsodia ungară a lui Franz
Liszt, şi se pare că Enescu a luat această
operă drept model pentru capodoperele
sale.

Oamenii de ştiinţă au descoperit o metodă de blocare a
infecţiei cu SARS-CoV-2
O echipă de oameni de ştiinţă de la
Şcoala Politehnică Federală din Lausanne
(EPFL), Elveţia, a descoperit o metodă
pentru a preveni coronavirusul SARSCoV-2. O echipă de oameni de ştiinţă de la
Şcoala Politehnică Federală din Lausanne
(EPFL), Elveţia, a descoperit o metodă
pentru a preveni coronavirusul SARSCoV-2, care cauzează COVID-19, să
infecteze alte celule, ceea ce ar putea
reprezenta soluţia în cadrul viitoarelor
tratamente contra acestei boli, informează
EFE luni.
Specialiştii au descoperit modul în care
anumite enzime transformă acizii graşi în
una dintre cele mai importante componente

ale coronavirusului, proteina ”spike”, ce
formează membrana cu aspect ţepos,
esenţială în procesul de infectare a altor
celule. În consecinţă, medicamentele
capabile să modifice acizii graşi ”previn în
mod eficient SARS-CoV-2 să infecteze alte
celule”, a precizat EPFL într-un comunicat.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru că sunt oameni de onoare și caracter care se preocupă de soarta romilor
din județ și îi ajută pe aceștia. Se preocupă ca romii să fie integrați în societate vizavi
de problemele cu care se confruntă etnia romă.
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Bunăstarea văzută prin ochii
copiilor români
Copiii români de 8-12 ani
se declară în mare foarte
mulțumiți de elementele care
constituie lumea lor: locuința,
familia și prietenii, arată
rezultatele celui mai recent
studiu ”Lumea copiilor”,
tocmai publicat. ”Dincolo însă
de acest grad ridicat de
mulțumire, vin răspunsurile
care reflectă probleme: la
școală cam 40% dintre copii au
fost supuși în ultima lună cel
puțin unei experiențe de
victimizare (fizică, verbală sau
relațională) iar 14% au fost
supuși de cel puțin trei ori în
ultimul an. Doar puțin peste
jumătate dintre copii consideră

că sunt destule locuri de joacă
în zona în care locuiesc”,
explică sociologul Sergiu Balțătescu, de la Universitatea din
Oradea, co-autor al studiului, cu
care HotNews.ro a stat de
vorbă.
Deși 75-80% dintre copii
sunt mulțumiți de lucrurile pe
care le au, explică sociologul
român, aproape un sfert dintre
ei sunt adesea sau tot timpul
îngrijorați în legătură cu banii
pe care îi are familia. Interesant
e că cei mai mici (8 ani) sunt
mai îngrijorați decât cei mai
mari (10-12 ani).
Mai mult, aproape 7%
dintre copii nu au uneori (sau

Ferentari. Toleranţă zero la
mâncat rahat - VIDEOinterviu
Valeriu Nicolae. Viaţa celui
care îi face pe copiii din
ghetou să gândească când aud
de droguri și prostituţie

Uite așa om! Născut în țigănia Craiovei,
mama lui i-a fost exemplu. Bă, nu te plânge!
Tu ești de vină. Nu te-ai străduit destul.
Astfel de lecții l-au făcut intolerant la
mâncat rahat. Ajuns între IT-iști de
America, uite-l pe Valeriu Nicolae întors în
țara lui, cu obrazul subțiat că are prea mulți
bani și că oameni ca el știu doar de rău și
vai. În România, cum altfel? și-a luat-o. În
Ferentari ani de zile și-a făcut cucuie.
Experiența ghetoului l-a ajutat să ridice, în
ani, o oază de bine pentru romii și
minoritățile fără speranță ale Ferentarilor.
Da, l-am ales pentru campania LOVE.

unii
niciodată)
destulă
mâncare în fiecare zi, mai
precizează Sergiu Bălțătescu.
”Există un procent (care
variază în jurul lui 10%) de
copii defavorizați care nu au
echipament pentru școală, nu
au acces la Internet sau bani de
buzunar. Interesant că doar
58% dintre copii au un aparat
de radio în casă. În schimb un

procent foarte mare de copii
(peste 80%) sunt foarte
mulțumiți de timpul liber și de
modul cum și-l petrec. Date
recente culese în cadrul
aceluiași program de studii
arată însă că acest procent
scade drastic în perioada
pandemiei de care copiii au
fost foarte afectați”, mai spune
profesorul de sociologie.

Ce politici propune România în domeniul educației
în cadrul PNRR: de la reducerea abandonului școlar
la construcția de creșe și granturi pentru tineret și
sport / Cea mai mare sumă - infrastructura
Guvernul României propune, în
cadrul Planului Național de Redresare
și Reziliență, o alocare de 4,7 miliarde
euro pentru mai mulți piloni din
educație - de la programul de reducere a
abandonului școlar, educație timpurie și
construcția de creșe, parte a
programului România Educată.
Cei mai mulți bani - 2 miliarde de
euro - sunt prevăzuți la capitolul de
infrastructură școlară și universitară
(vezi jos în articol)
Potrivit documentului făcut public
de MIPE, guvernul intenționează să
construiască 200 de creșe în clădiri cu
consum de energie aproape zero. În
prezent, în România există circa 350 de
creșe, pentru care, în orașele mari,
cererea depășește cu mult numărul de
locuri.
De asemenea, tot în zona educației
timpurii, se prevede actualizarea
codului ocupațiilor din România pentru
introducerea ocupațiilor „educator
pentru educație timpurie” și „profesor
pentru educație timpurie”, sistem de
recunoaștere a competențelor dobândite

în activitatea din creșă pentru
personalul de îngrijire (îngrijitor copii,
educator specializat).
În cadrul politicilor de reducere a
abandonului
școlar,
parte
a
programualui România Educată, se
dorește realizarea unor scheme de
granturi pentru 1600 de școli
identificate cu un număr mare de elevi
cu risc de abandon.
Aminitim că „România Educată”
este proiectul național inițiat de
Președintele României Klaud Iohannis
în 2016, „menit să susțină reașezarea
societății pe valori, dezvoltarea unei
culturi a succesului bazate pe
performanță, muncă, talent, onestitate și
integritate”.
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Interviu. Mircea Cărtărescu,
despre prietenii și dispute
scriitoricești

Flash
Profesorii și dictatura

Sunt profesorii din România
mai toleranți decât restul
populației? 87% dintre profesori
spun că democrația este bună
pentru România si 45% susțin
dictatura. Cum ar trebui să privim
aceste date? Gabriel Bădescu, unul
dintre autorii studiului ‘’Educație
pentru democrație în școlile din
România’’,
explică
pentru
HotNews.ro care este profilul
profesorului român, cum pot
părinții să schimbe școala și ce
măsuri poate lua Ministerul
Educatiei. In primul rand, as vrea
sa clarificăm un aspect important,
care a dus la titlurile din presă cu
profesorii care susțin dictatura.
Cum se împacă cei 87% care
apreciază un sistem politic
democratic ca fiind o opțiune bună
sau foarte bună pentru România cu
45% dintre profesori care afirmă
că ar fi foarte bine sau bine ca
România să fie guvernată de un
lider puternic.

Cea mai recentă carte a lui Mircea
Cărtărescu, apărută acum, în zilele
pandemiei, se numește ”Creionul de
tâmplărie”. De ce se numește așa? Este o
poveste foarte frumoasă despre destinul
sau predestinarea de a fi scriitor, pe care o
veți citi în acest volum.
Prima parte a cărții însă e alcatuită din
evocări, anecdote, întâmplari cu scriitorii
pe care i-a cunoscut și i-a admirat sau iubit
Mircea Cărtărescu. E o mică contribuție,
subiectiva, delicată și amuzantă la o istorie
a literaturii române din ultimele decenii.
Tema ei este prietenia. Iar prietenia este
ceva foarte important pentru Mircea
Cărtărescu, despre ea spune că este iluzia
care a durat cel mai mult
Vă spun și eu bună ziua, în primul
rând, și celor care ne ascultă, firește.
Suntem cu toții în căsuțele noastre, în
camerele noastre și putem spune că mai
respirăm nițel prin astfel de emisiuni. Și eu
sunt tot timpul pe Internet, merg într-o
parte, merg în cealalaltă și ascult ce zic
oamenii, ascult ce au de spus despre
pandemie, despre starea de urgență, despre
starea noastră de recluziune a tuturor. Și ce
să spun? Era bine să nu fi fost. Este o
anomalie… o anomalie din toate punctele
de vedere, este o catastrofă asemenea
tuturor celor care de-a lungul timpului s-au

întâmplat: războaie, cataclisme naturale,
dictaturi șamd, prin care trebuie să trecem
și vom trece. Nenumărați oameni au trecut
prin astfel de întâmplări istorice tot timpul
și nu au disperat, nu s-au sinucis, nu și-au
pus problemele cele mai dure. Totuși nu ne
place. Trebuie să spunem că deși poate cei
mai mulți înțeleg că e vorba despre măsuri
necesare, totuși nu cred că este cineva care
acceptă cu seninătate aceste lucruri. Pentru
că starea de urgență, fără îndoială, este
necesară în acest moment, după biata mea
părere și ea contribuie la salvarea de vieți.
În același timp însă, ea înseamnă o
reducere a drepturilor și libertăților
cetățenești.

Viaţă violentă, sentinţe dure
Mai este un aspect
specific vieții medievale:
viața era violentă fiindcă
diverse
pedepse
erau
executate în public în centrul
orașului. Cronicile indică
faptul că între 1520 și 1550 au
fost duse la îndeplinire de
către călăii orașului 120 de
sentințe printre care se
numără torturi, spânzurări,
arderi pe rug, tăieri de urechi.
bătăi și alungări din oraș, se
arată în lucrarea ”Spectrum.
Cercetări sociale despre
romi”. (László Fosztó,

Stefánia Toma).
În general călăii orașului
(gâzii) erau mai ales țigani și
s-au păstrat înregistrări
detaliate în care erau
consemnate prețurile plătite
pentru materialele necesare la
arderile pe rug și la torturi.
Exista și un ”călău-șef” asistat
de unul sau două ajutoare.
În piața centrală a orașului
(actuala Piața Sfatului) a
existat din 1595 și un ”stâlp al
infamiei” inaugurat în 1595
prin decapitarea unui valon
care-și
înjunghiase
un

camarad. Abia 200 de ani mai
târziu stâlpul infamiei a fost
mutat în afara zidurilor. Un alt
loc de execuții era la ieșirea
din cetate către cartierul
Blumăna,
locul
fiind

menționat într-o cronică din
1546 ca fiind cel în care sunt
arși oamenii. Era un loc situat
în afara zidurilor orașului
unde au fost arse și femei
acuzate de vrăjitorie.
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„Împreună de ziua dezrobirii”, la Școala
„Ion Creangă” din Târgu Frumos
Pe 20 februarie a.c. s-au
împlinit 165 de ani de la
eliberarea din sclavie a romilor
din România. Pentru a marca
acest lucru, la Școala „Ion
Creangă” din localitatea Târgu
Frumos s-a desfășurat vineri
activitatea „Împreună de ziua
dezrobirii”, aflată la cea de-a
doua ediție.
Respectându-se
toate
măsurile sanitare și de protecție
specifice acestei perioade
dificile, cei 30 de elevii din
clasele a VII- și a VIII-a, majoritatea provenind din sânul
comunității de romi ursari, s-au
putut bucura de cele prezentate.

Trebuie să menționăm că
Școala „Ion Creangă” este una
dintre școlile din țară cu un
număr semnificativ de elevi de
etnie romă. La activitate au
fost invitați scriitoarea de etnie
romă Lenuța Neacșu, autoarea
celor trei volume intitulate
„Trei zile de bunătate”, „Cea
mai frumoasă poveste de
iubire” și „Baro Manuš”, artista
Alexandra
Bulancea,
profesorul de limba romani
Marin Crețu, profesorul de
istorie Ana Maria Butnariuc,
alături
de
organizatorii
activități - directorul adjunct a
școlii, Ana-Maria Ștefan și

Pe scurt

părintele Alexandru Baciu,
referent al Departamentului
Minorități.
Evenimentul a parcurs
două etape. Prima parte a
cuprins o prezentare istorică a

subiectului
făcută de pr.
Alexandru Baciu. În continuare, artista Alexandra Bulancea a interpretat imnul romilor,
„Dželém dželém lungóne
droméntsa”.

Ce clișee folosite în România adâncesc
și mai mult prăpastia din societate

Finanțare contractată: 136.000
euro pentru dezvoltarea
Platformei naționale de bune
practici pentru romi

Doamna Corina Atanasiu, secretar de
stat în cadrul MIPE și coordonatorul
Punctului Național de Contact pentru Romi,
a explicat că noul grant va asigura
continuarea acțiunilor finanțate în cadrul
unui proiect anterior, prin care a fost
realizată o platformă pentru comunicare și
schimb de bune practici ce țin de
incluziunea romilor.
„Acest al doilea grant va finanța
dezvoltarea platformei, diversificarea
beneficiarilor și a subiectelor abordate. În
plus, urmează să analizăm posibilitățile
tehnice de conectare a platformei noastre cu
platforme similare din alte State Membre,
astfel încât să putem extinde nivelul
schimbului de experiențe.

Ce clișee folosite în România
adâncesc și mai mult prăpastia din
societate Duminică, 16 mai 2021,
06:55. Ultimul update Duminică, 16
mai 2021, 07:19 În discursul public
actual circulă o sumedenie de idei preconcepute. Oamenii vorbesc și gândesc
după niște șabloane, fără filtru, generalizează ori emit judecăți cu jumătate de
măsură. În tot acest proces, nu se pierde
doar simțul critic, ci se ignoră adevărul
incomod și se continuă victimizarea
unor categorii sociale deja vulnerabile.
Femeile fac, în medie, mai puține
accidente decât bărbații În coșul
repetițiilor excesive se pot aduna și
formulele ce vizează săracii (pasămite,
aceștia sunt săraci pentru că sunt
leneși), mahalaua ineptă și ineficiența

funcționarilor statului, care sunt
portretizați ca proști administratori (de
fapt, sub acest loc comun sunt mascate
intențiile pro-privatizare).
România în alb-negru, o dezbatere
fără sfârșit Cam peste tot, aceeași stare
de repulsie vizavi de anumite categorii
sociale. În acest cadru, nu e de mirare
că se tot repetă și s-a individualizat tare
bine distincția „știrbii” versus „tinerii
frumoși și liberi”. România e țara celor
două lumi, a celor care aruncă
mărunțiș pe jos și a celor care-i culeg.
Locurile comune din spațiul public
încastrează și ele acest clivaj societal.
Discuția este lungă și poate fi purtată la
infinit. De fapt, în aceste opoziții se
înglobează cele două lumi – lumea de
sus și lumea de jos.
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600 DE ELEVI BENEFICIARI
AI CURSURILOR DE LIMBA
ROMANI SI ISTORIA
ROMILOR, LA NIVELUL
JUDETULUI BRAILA

432 de copii romi inscrisi in
sistemul educational judetean
(244 la gradinita si 148 la clasa
pregatitoare), 122 de persoane
cursante in cadrul programului
“A doua Sansa” – invatamant
primar si alte 115 cursante in
cadrul aceluiasi program, la
invatamantul secundar inferior.
600 de elevi beneficiari ai
cursurilor de
limba romani
(numita si limba rromani) si
istoria romilor, 40 de elevi admisi
in invatamantul liceal si
profesional pe locurile speciale.
Campanii de informare in
scoli, licee si comunitati de romi,
cu privire la masurile de
incluziune sociala de care pot
beneficia.
Sunt cateva dintre punctele
mentionate
de
Structura
Regionala Sud-Est din cadrul
Agentiei Nationale pentru Romi,
intr-o informare cu privire la
activitatea desfasurata in judetul
Braila in semestrul I al acestui an.
In
document
se
mai
precizeaza si o serie de constatari
ale expertilor locali romi, ca
urmare
a
procesului
de
monitorizare la nivel judetean,
una dintre acestea referindu-se la
“abandonul scolar mascat” in
randul elevilor romi:
* unitati de invatamant in care
numarul elevilor inscrisi la
examenul de evaluare nationala
nu coincide cu numarul elevilor
inscrisi in clasa a VIII-a (numar
mare de elevi aflati in situatii de
corigenta).
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De ce renunţă romii la
şcoală în clasa a IV-a?
Oraşul Slobozia este unul plictisitor.
De aproape 400 de ani aici nu s-a
întâmplat mare lucru. S-a fondat o
mănăstire, a avut loc o răscoală a ţiganilor
în 1837 şi o Revoluţie în stil Caragiale în
1989 apoi, în democraţie, o efemeră epocă
Dallas de Bărăgan. Pe malul stâng al
râului Ialomiţa, separat de tot restul
oraşului Slobozia se află Bora. Bora
seamănă mai puţin cu un cartier al unui
municipiu şi mai mult cu un sat. Multă
vreme asta a şi fost – satul de robi ţigani
ai mănăstirii Slobozia. La fel ca în toate
celelalte mari ctitorii medievale şi aici,
încă de la înfiinţare, întemeietorul a dăruit
bisericii robi ţigani care să muncească
pământurile. Iar stareţii mănăstirii i-au
aşezat pe ţigani peste râu, ca să nu se
amestece. Timp de vreo două sute de ani
comunitatea s-a dezvoltat în jurul
mănăstirii: în 1837 erau 125 de familii din
care 91 de robi ţigani. Ironia sorţii, în
Slobozia (libertate) a existat o vreme o
majoritate de robi; apoi, alte câteva
aşezări, şi a culminat în 1912 cu primirea
statutului de comună urbană. Astăzi robia
romilor este istorie, dar cartierul Bora a
rămas aceeaşi aşezare periferică, săracă şi
rău famată. De 30 de ani, Elisabeta Beciu
este învăţătoare la şcoala din Bora. Îi

învaţă pe copiii de acum aşa cum i-a
învăţat pe părinţii lor. Generaţii întregi iau trecut prin mână. A văzut oamenii şi
locurile schimbându-se. Nu e de etnie
romă, dar glumeşte:
Dar nu casele sunt marea problemă a
romilor din Bora, ci educaţia. Şcoala de
aici are 101 copii (majoritatea romi) şi
aparţine de Liceul de Artă din Slobozia.
Asta înseamnă că la finalul celor patru
clase pe care le urmează la şcoala din
Bora, elevii trebuie să meargă mai
departe, în clasele V-VIII, în clădirea
Liceului de Artă, la trei kilometri
departare de Bora. Dar nu toţi o fac; mai
exact nu romii. De ce?

Doar 10% dintre elevii vranceni s-au declarat de etnie romă
“Le este ruşine să se declare de etnie”,
spune inspectorul pentru minorităţi, Maria
Costache u la recensământul populaţiei,
înregistrarea etniei s-a făcut pe baza
liberei declaraţii a persoanelor recenzate,
doar 3,7% din populaţia stabilă a judeţului
declarandu-se de etnie romă
Elevii rromi din judeţul nostru refuză
să-şi recunoască etnia, motivele fiind
cunoscute doar de ei şi fiind un rezultat al
dicriminărilor la care au fost supuşi de-a
lungul timpului. Dintr-o situaţie a
Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ)
Vrancea, reiese că în şcolile din Vrancea
învaţă în acest an 4.135 de elevi de etnie
rromă, adică mai puţin de 10% dintre
elevii judeţului. Situaţia detaliată arată că
cei mai mulţi elevi declaraţi sunt la
învăţămantul primar – 2.120, la
învăţămantul gimnazial sunt 1.413, la

învăţămantul preşcolar sunt 501, iar cei
mai puţini sunt liceeni: numai 101.
Numărul lor în realitate este însă este mult
mai mare, în judeţ fiind localităţi unde
populaţia şcolară de etnie rromă este
majoritară. “Le este ruşine să se declare
de etnie, deşi este evidentă originea lor.
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Scrisoare către avocatul poporului din partea
reprezentantului romilor din Botoșani!
Partidul
“Phralipe”al
Romilor din Judetul Botosani
prin Presedinte, NICOI Florin,
solicită doamnei Prof. Univ.
Doctor RENATE WEBER, să
atace la Curtea Constitutională
a României, legea pentru
alegerea Camerei Deputatilor
si a Senatului din anul 2004, nr
373/24 sept.
Acesta invocă următoarele
motive:
Legea a fost criticată de
comisia de la Venetia (a se
vedea Documentul care este
public); CNCD din România a
apreciat că: legea este
discriminatorie
pentru
minoritățile nationale.
Din punct de vedere legal,
legea este neconstituțională şi
încalcă grav: art37 si art53 din

Constitutia României.
Legea impune minorităților
naționale dublu standard, care a
creat,Inechitate si Deviantă în
interiorul minoritătii romilor.
Legea nr.164/1992, o lege
constituțională
a
fost
modificată Neconstituțional la
Initiativa
Deputatului
PAMBUCCIAN
Varujan,
Presedintele
Grupului
Parlamentar al Minoritatilor
Nationale, in complicitate cu
Deputatul PAUN Nicolae care
a fost Presedintele Comisiei
pentru Drepturile Omului al
Cultelor si Minoritatilor
Nationale pana in anul 2016.
În scopuri personale si rau
intentionate care au lezat prin
starea precara al romilor din
Romania cat si alte aspecte

La Dragasani, fotbalul e
mai tare ca la Mondial!
Campionatul national al
romilor a creat isterie!

La Dragasani a fost spectacol mare
acolo unde cei de la Potcoava si cei de la
Dragasani s-au duelat pe teren, dar si in
tribune. Toata lumea din tribune a tocat
seminte si s-au simtit extrem de bine.
Pana si in teren a fost pace pentru ca cele
doua echipe au terminat la egalitate, 2-2.
“E mai bine asa.Sa nu ne certam, sa fie
toata lumea impacata”, au concluzionat
romii din tribune.

socio-politice
.Totodata
amintesc ca ambii Deputati mai
sus mentionati s-au folosit de
influenta pe care o aveau şi pe
baza voturilor minorităţilor
nationale au negociat cu
majoritatea
parlamentară
modificările neconstitutionale

de la art 4, legea 373/2004
numai alin 3 si punctul 4.
Se mai menționează și
nuanțează
că,
conform
ConstitutieiRomanieiArt1,pct,
5 (In ROMANIA,respectarea
Constitutiei,asuprematiei sale
si a legilor este obligatorie).

România are cea mai nemulţumită
populaţie din Europa
Revoluția mondială a săracilor
plutește în aer. Bogații sînt tot mai
bogați, săracii sînt tot mai săraci și tot
mai mulți. concentrarea banilor, iar
democrația tot mai coruptă.Prăpastia
care se adîncește între bogați și săraci
se umple zi de zi cu furie. Săracii
freamătă pe toate continentele, mai
ales că, de o bucată de timp, în echipa
lor e adăugată o parte a clasei mijlocii.
Micii antreprenori, intelectualii și
profesiile liberale îngroașă tot mai
mult rîndurile sărăcimii
În România, de pildă, mai ales în
aceste zile de criză multiplă,
descoperim toate cauzele revoltei
naționaliste a burgheziei europene de
la 1848. Aproape ca în manual.
Avem, așadar, aceleași cauze
economice: criză alimentară (40% din
populație în risc de sărăcie sau
excluziune socială creșterea excesivă
a prețurilor;
dominația străină (în
politică, economie, Justiție Revoluția
săracilor nu va fi cu furci și topoare,
cel puțin nu la început. Pînă se va
mondializa, ea va începe, așa cum
încep aproape toate Mai întîi se va

ieși în stradă. Cînd protestele vor
genera violență, acțiunile se vor
organiza la scară națională Apoi, vor
fi sabotate toate simbolurile sărăcirii
maselor: băncile, asigurările, IFNurile, companiile petroliere și industria
jocurilor de noroc.. Se vor ivi un
comitet revoluționar și un program.
Vor fi blocate străzi Partidele politice
vor fi eliminate de la regîndirea
societății. E greu de spus cum se va
sfîrși, dar nu ne rămîne decît să
așteptăm.
România are cea mai nemulțumită
populație din Europa, cea mai
nefericită, mai demoralizată și aproape
cea mai săracă.
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Sănătate

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
Deochi țigănesc
De-o fi deochiat
De fată mare,
Să-î crape ţîţele,
Să-i curgă laptele.
De-o fi deochiat de voinic,
Să-i crape boaşele,
Spargeţî deocheturile
Din trupu ...
Cum se bate vîntu.
Peste tot pămîntu;
Cum se sparge ploaia,
Aşa să se spargă
Deocheturile:
Dîn cap,
Dîn picioare,
Dîn cap,
Dîn mîinî,
Dîn oase;
Să rămîie curat,
Luminat,
Ca argintu cel curat;
Că ie botezat,
Şi creştinat
În legea lu’ Dumnezău dat.
Fugiţi şi vă răpândiţi.
Spargeţî deocheturile,
Făcăturile.
Acolo să vă duceţi
Unde popa nu toacă,
Unde cocoşul nu cîntă,
Cîini nu latră ;
Acolo să mîncaţî,
Acolo să beţî,
Acolo să munciţi,
Acolo să cănăciţî.
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Dr. Ponoran: Până
vom ajunge să
conviețuim cu virusul,
vor trece săptămâni
Este un dezastru sanitar
a
comentat Dr Ponoran managerul
Spitalului judetean Vălcea și nu doar
în spitalul în care lucrez, ci în marea
majoritatate a spitalelor de urgență din
Vălcea unde numărul de pacienți a
depășit cu mult capacitatea sanitară.
Avem amenajate în camerele de gardă
ale spitalelor de urgență saloane ca pe
front, ca în război, unde pacienții sunt
puși unii lângă ceilalți, în încercarea
de a ne asigura un anumit nivel de
oxigen în momentul în care vin la
spital sufocându-se. Medicul spune că
e nevoie de măsuri urgente, pentru a
reduce trasmiterea virusului în
comuniatate.
În ceea ce privește evoluția din
Terapie Intensivă, el este de părere că
situația se va agrava. în secțiile de
Terapie Intensivă. Ceea ce este
îngrijorător este că va crește
mortalitatea.
Cadrele medicale sunt epuizate de
această luptă continuă cu morile de
vânt, cu acest flux de pacienți din ce în

ce mai gravi cu COVID Trebuie să
salutăm că avem un trend ascendent
care are loc pe partea de vaccinare, dar
rezultatele nu se vor vedea imediat. A
sta pe un câmp de luptă și să ai multe
pierderi până când ajungi să ai
protecție mare nu e o soluție. Până
vom ajunge să conviețuim cu virusul
vor fi săptămâni grele.

Încetaţi starea de teroare!
Nu
mai
terorizați
populația, nu mai induceți
psihoze, nu mai manipulați
datele statistice! Încetați cu
stările de urgență/ alertă
motivate prin așa-zisa
„pandemie”! Ea nu există,
mai cu seamă atât timp cât
nu a fost declarată printr-un
act oficial! Opriți strategia
greșită de comunicare
(posibil programatică), prin
anunțuri zilnice apocaliptice,
care conduce la depresii
grave în populația și așa
îngrozită de problemele
financiare
Încetați cu manipularea

statisticilor medicale și cu
obligarea medicilor să
falsifice certificatele de
deces. Oameni care au murit
de patologii diverse au fost
declarați
morți
de
Covid.Vaccinarea este un act
medical. Niciun act medical
nu poate fi făcut sub
constrângere sau presiune
Încetați cu interdicțiile de
circulație!
Interzicerea
circulației cetățenilor în
anumite intervale de timp nu
are nicio logică din punct de
vedere epidemiologic.
Încetați cu obligativitatea
purtării măștilor, mai cu

seamă în aer liber. Măștile
sunt dispozitive medicale și,
dacă nu sunt utilizate corect,
nu folosesc la nimic!

Încetați să ne obligați copiii
să poarte măști la școală!
Este nociv, este inuman, este
degradant, este fără rost!
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
BERBEC – Aveţi câte o vorbă bună pentru
fiecare, conversaţia se leagă cu uşurinţă, dialogul
este plăcut şi spumos, aparent superfluu, dar atenţia
voastră este asemnea unei antene şi captează orice
idee. Vă pregătiţi defapt, pentru negocierea dorită
sau pentru interviul pe care îl aveţi de susţinut
săptămâna viitoare.
TAUR – Lucrurile se mai liniştesc. Vă treziţi
dis-de-dimineaţă şi ieşiţi la o plimbare scurtă, apoi
reveniţi, vă aşezaţi la birou și terminaţi ceea ce nu
aţi terminat ieri. Apoi vă scoateţi familia la o
plimbare undeva, în afara oraşului. Sunteţi mai
calmi, mai siguri de voi şi acest lucru se va simţi.
GEMENI – Aveţi tendinţa să împingeţi
lucrurile dincolo de limitele normalului în relaţie.
Dacă ţineţi la persoana respectivă, nu vă purtaţi
bizar cu ea, deoarece o speriaţi în loc să o
surprindeţi cu cine ştie trăsnaie. Nici faptul că
gesticulaţi şi faceţi afirmaţii şi declaraţii în gura
mare nu vă ajută cu nimic.
RAC – Gândiţi-vă de două ori înainte de a
vorbi despre datoriile pe care le aveţi sau despre
împrumuturile pe care doriţi să le faceţi dacă vreţi
să nu aveţi probleme. Odată că vă ia gura pe
dinainte şi familia află de bravurile voastre şi nu vă
mai ajută, pe urmă, nu ştiţi cine pe cine cunoaşte şi
vă puteţi trezi cu împrumutul blocat în bancă.
LEU – Pentru că v-aţi exprimat atât de clar şi
fără ocolişuri, astăzi este momentul ideal pentru a
negocia o afacere de suflet şi care vă face să vă
simţiţi foarte bine în pielea voastră. Puteţi, de
asemenea, juca un rol important în calitate de
mediator în cazul în care au existat probleme între
prieteni sau în familie, în ultimul timp.
FECIOARĂ – Astăzi pot să apară accese de
egoism în ceea ce privește lucrurile care credeţi că
vă aparţin. Vor avea grijă însă cei din familie să vă
aducă cu picioarele pe pământ chiar dacă vouă pare
să nu vă pese. Evitaţi să transformaţi totul într-o
dramă. Este mai convenabilă atitudinea indolentă
şi să vă vedeţi de ale voastre.
BALANȚĂ – Astăzi sunteţi foarte ocupaţi
chiar dacă este duminică, dar aceste interacţiuni vă
sunt favorabile, vă dau acea puterea de persuasiune
asupra celorlalţi care vă transforma în foarte scurt
timp într-un factotum. Dacă mergeţi la petreceri,
indiferent de natura acestora, deveniţi cu foarte
mare uşurinţă lideri de opinie.
SCORPION – Bobârnacele pe care le luaţi nu
vă dau ghes deloc să vă aşezaţi la masa tratativelor.
Nu fiţi ranchiunoşi că tot voi pierdeţi. Să ştiţi că
unele le luaţi pe drept. Nu sunteţi cel mai
îndreptăţit să vă supăraţi. Diplomaţia este calea cea
mai sigură spre reuşită.
SĂGETĂTOR – Astăzi este favorizată
atenţia, viteza de reacţie, interacţiunile de idei, dar
şi comunicarea, aşa că nu vă miraţi dacă veţi
polariza atenţia, indiferent de locul în care vă veţi
afla sau indiferent în ce cerc vă veţi învârti. Faptul
că ştiţi să transmiteţi cu uşurinţă ce gândiţi este un
semn al zodiei pe care o reprezentaţi.
CAPRICORN – Vă este bine, vă simţiţi în
formă iar energia voastră este radiantă mai ales că
atrageţi oameni care se simt bine în preajma
voastră. Dacă sunteţi la munte ori la mare veţi avea
parte de o zi fulminantă. Orice formă de câştig vă
avantajează de la Loto la Bingo, dar şi jocurile de
iarmaroc.
VĂRSĂTOR – Odihna vă sporeşte gândirea
creativă, dar şi pe cea ideatică, comunicaţi cu
foarte mare uşurinţă şi interacţionaţi cu ceilalţi în
acelaşi fel. Dezbaterile de grup, vorbitul în faţa
unui grup sunt favorizate şi vă transformă în mici
VIP-uri printre prieteni. Reînnodaţi vechi prietenii.
PEȘTI – Mentalul nu vă ajută astăzi,
sunteţi repeziţi, nu vă gândiţi deloc la urmări,
luaţi hotărâri pripite, conversaţia este un
amalgam între cinism şi vulgaritate şi mai vreţi
să fiţi iubiţi. Puteţi face greşeli care au să vă ia
apoi câteva luni ca să le îndreptaţi, aşa că cel
mai bun lucru este să nu mai răspundeţi la
telefoane, ci să ieşiţi la o gură de aer curat.
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Trandafirii sunt pentru
amantă sau pentru
nevastă
Am vrut zilele trecute să cumpăr un
buchet de flori. pentru o doamana de
onoare find ziua dansei Am luat la picior
mai multe locuri pe unde știam eu că ar fi
florării,din Vălcea dar, spre marea mea
surpriză, nu le-am mai găsit. nici la
tigancii care orcum sant mai ieftine
Cu greu și întrebând din om în om, am
nimerit într-un colț de rai – spun asta
pentru că avea coșuri cu lalele albe,
hortensii
M-am aruncat entuziasmată pe coșul
de lalele, , și am întrebat curajos care este
prețul lui. 200 lei, a venit răspunsul sec.am
luato la mișto
Mă scuzați, sunt pantofi? Vânzătoarea
mi-a zâmbit neutru și mi-a răspuns cu un
pic de milă: Nu, domnu Diamant sunt
flori! Cum să dau 40 de lei pe un fir
Vânzătoarea a văzut că mă codesc și
mă agit,va cunosc știu ca aveti banii de
ce nu cumparti așa că m-a lăsat în banii
mei, amuzându-se discret ori de câte ori
mă holbam la vanzatoare care nu era
tiganca
Ea mi-a zâmbit condescendent și, în
timp ce meșteșugea la buchet, mi-a spus
superior: Să știți că oamenii se bucură

când cumpără flori îmi vine bucuria pe
gât. Știţi, așa, ca la bolul alimentar! ca să
împac și capra și varza, parcă nu îmi vine
să dau o avere pe un coș cu flori. Mie îmi
plac mult florile, dar le prefer la ghivece.
la birou Cumpăr în fiecare primăvară
mușcate, begonii, panseluțe di tăte.
discuția unor doamne siderate și ele de un
preț la coșul cu trandafiri stropiți cu
ciocolată. 400 ron. Pe bune?Sigur sunt
stropiți cu ciocolată, poate că de fapt sunt
suflați cu aur și când se usucă rămâne în
urmă vreo pojghiță prețioasă?Chiar nu
știu.eu și Doamnele,santem șocate de
preț, și mă întreaba invidioase dacă
trandafirii sunt pentru amantă sau pentru
nevastă, dar acesta este un alt subiect care
nu m-a pasionat deloc.

Câteodată cred că întreaga țară a devenit o mare
sală de reanimare.O națiune în perfuzie colectivă!

Îi îndrăgesc pe cei care pot zâmbi la
necaz, care îşi adună forţele la supărare
şi devin cutezători prin reflecţie.
Numai minţile mici dau înapoi, în timp
ce oamenii a căror inimă este fermă, şi

a căror conştiinţă le aprobă purtarea îşi
urmează principiile până la moarte.
Nu avem voie să fim spectatori la ceea
ce ni se întâmplă.Numai iubirea
apropie pe om de Dumnezeu!
Ne
întristăm, fiindcă ne izolăm de oameni,
nu mai comunicăm sincer, nu mai
socializăm cu semenii noştri, cu rudele
noastre, cu copiii noştri, nu mai
zâmbim, nu mai povestim, nu ne mai
vizităm, ne-am înstrăinat unii de alţii,
ne folosim de măşti şi jucăm roluri
false, devenind actori talentaţi pe scena
vieţii. marea dramă a oamenilor este că
nu sunt sinceri cu ei înșiși. Câteodată
cred că întreaga ţară a devenit o mare
sala de reanimare.O natiune in perfuzie
colectiva!

Anul VIII • nr. 2050
17 noiembrie 2021

Social

Sã halim bine

Tigaie picantă
Pentru 6 portii avem nevoie de:
1 kg pulpa porc
1 piept pui dezosat (500g)
250 - 300 g cabanos
500 g ciuperci
2 - 3 ardei grasi verzi
2 - 3 ardei grasi rosii
1 ceapa
4 - 5 ardei iuti (uscati sau proaspeti)
1 pahar de vin alb
3 linguri pasta de ardei
ulei pentru prajit (cam 50 ml)
sare, piper, boia
Taiem carnea de porc bucatatele
potrivite si le prajim in uleiul incins
cateva minute. Adaugam carnea de pui
taiata la fel si le lasam sa se patrunda,
amestecand din cand in cand. Intre timp
pregatim legumele: ciupercile le lasam
intregi daca sunt micute, sau le taiem pe
jumatate pe cele mai mari, ceapa o tocam
marunt, iar ardeii ii taiem cubulete.
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Tânăra profesoară care îi
învaţă pe copiii romi să-şi
asume identitatea. Îşi
împarte mâncarea cu elevii
flămânzi
Anca Mezei (37 de ani) s-a luptat
toată viaţa cu discriminarea. Provine
dintr-o familie de etnie romă, iar de
loc este dintr-un mic sat din judeţul
Braşov, Purcăreni. Mama ei are două
clase, iar tatăl, opt, dar au încurajat-o
mereu să meargă la şcoală, chiar dacă
nu i-a fost deloc uşor. Colegii de clasă
o strigau „ţiganca Mezei“, iar
învăţătoarea o punea în ultima bancă
alături de sora ei şi le dădea ce mai
rămânea din ajutoarele pe care le
primeau. „Nu prea înţelegeam la acea
vârstă ce se întâmplă.Ne făcea pe faţă
<ţigani>. Învăţătoarea nu avea niciun
respect pentru noi. Mai rău a fost la
liceu, când eram domnişoară şi nu era
deloc plăcut să auzi când te strigă
cineva «ţigancă». Mi s-a părut ceva
foarte grav“, spune Anca, tânăra
profesoară. În ciuda dificultăţilor
financiare cu care s-a confruntat, a
excelat mereu la învăţătură. Avea zile
când venea acasă plângând pentru că
ceilalţi copii o făceau „ţigancă“ şi o
loveau, dar asta a şi ambiţionat-o în

egală măsură. Aşa a reuşit să urmeze
două facultăţi, Ştiinţele Educaţiei şi
Sociologie şi un master în Asistenţă şi
dezvoltare comunitară. Nu toţi
profesorii au privit-o cu ură. Au fost
dascăli, ne mărturiseşte, care au
încurajat-o să continue pe acest drum
şi să înveţe să treacă peste
discriminare. „Fata asta merge la cules
de cartofi ca să îşi cumpere pantofi şi
cărţi. Voi aveţi totul de-a gata şi tot nu
învăţaţi“, era dată ca exemplu de
profesori la clasă. Profesoară de limba
romani la 20 de ani.

Să moară sau nu capra vecinului?
Mi-am dat seama cu
timpul, cu amărăciune, că
România e țara găștilor, nu
doar politice, ci în orice
domeniu, dela spitale, de la
mediul universitar la cel al
educatoarelor de grădiniță.
Aproape în orice sat
românesc există gașca
primarului,
grupul
de
„șmecheri”,
mici
întreprinzători locali ale
căror „afaceri” înfloresc
peste noapte, iar ceilalți,
oamenii obișnuiți care nu fac
parte din gașcă, sînt o
cantitate
neglijabilă,

alegătorii, cumpărați cu
zahăr și ulei înainte de
alegeri. Veți spune că și în
alte țări există găști, grupuri
de interese... Da, e adevărat,
însă acolo se mai ține cont și
de CV-ul omului, și de
profesionalismul lucrurile
funcționează. Însă găștile din
România sînt exact ca acelea
din adolescența mea – într-o
societate nesigură și imatură,
indivizii au nevoie de
apartenența la grup și să
servească interesele grupului
ca să fie puși în valoare. S-a
văzut și la ultimul congres

PNL care mie, , mi-a creat un
sentiment profund de gașcă
tipic românească în care
criteriile
valorice
nu
contează, doar interesele
comune. Nu lași niciodată la
nevoie un fin sau un naș,

chiar și un nepot mai
îndepărtat merită să fie
ajutat, la nevoie, pentru că
face parte din haita ta.Nu
suporta ideea că altul ar
putea fi mai bun, mai sus
decît ei.
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Dicþionar româno-rrom
Iubibtu – Te iubesc
Iubibtu but – Te iubesc mult
Sukar san – Ești frumos
San moro ilo – Ești inima mea
Sara man viața – Ești viața mea
Iubibtu sar ma iaca – Te iubesc
ca pe ochii mei
Meraptuchi – Mor de tine
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 pe afara
Na mai des duma acate k dikel
so penau – Nu mai vorbi aici că ne
aude lumea
Tehala la ce ora intalnisaosame?
– La cât ne întâlnim mâine?
Haida care – Hai acasă
Sar busos? – Cum te cheamă?
Chechibars satu? – Câţi ani ai?
Motomanga – Spune-mi şi mie
Na dara – nu te teme
Cai san? – Unde eşti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasă-mă în
pace
Star? – De ce?
San dilo – Eşti prost
Chechi so ceaso? – Cât este
ceasul?
Camis te jas manta? – Vrei sã
mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai și tu pe
afarã
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 acasã
Sar busos? – Cum te cheamã?
Chechibars satu? – Câți ani ai?
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Cum îi terorizau temuții
Duduieni pe cei mai
bogați lăutari din România
Liderii temutului clan Duduianu au
fost ridicați, marți dimineață, de polițiștii
bucureșteni, după ce ar fi tâlhărit și
șantajat mai mulți maneliști de top, la
capătul unei acțiuni pentru care au fost
mobilizați peste 100 de polițiști. Surse
apropiate anchetei au dezvăluit, pentru ce
metode aplicau interlopii și ce alți
interpreți de muzică de petrecere le-ar fi
căzut victime.
Considerați unii dintre cei mai
sălbatici interlopi din țară, Duduienii au
început să se impună, în București, încă de
acum 30 de ani, când liderul grupării era
temutul Cristofor.
Încă de atunci, principalele activități
ale grupării se sprijineau pe acte de
violență. Pentru a fi convingători, aceștia
își băteau victimele cu sălbăticie, în așa fel
încât să-și câștige un renume de temut.
Apoi, Cristofor a început să caute
motive de scandal prin diverse comunități
de romi și obișnuia să-i „amendeze” pe cei
care aveau situație materială bună.
În acest sens, se povestește că, undeva
prin anii 90, Cristofor ar fi cerut unui
bărbat o sumă de bani, drept despăgubire,
după ce omul i-ar fi „deochiat porcul”
atunci când i-a vizitat curtea!
Au trecut anii, iar Cristofor a murit, în
cele din urmă, în închisoare.Locul său a
fost luat de cei doi băieți ai lui, Anaser și
Aramis Duduianu, dar și de frații săi mai

tineri, Seif și Denom.
Conform anchetatorilor, cel puțin în
ultimii ani, urmașii lui Cristofor Duduianu
începuseră să ia bani de la anumiți lăutari
de succes, care erau jefuiți după mai multe
metode despre care, însă, niciunul nu avea
curaj să vorbească.
Într-una dintre variante, interlopii
veneau acolo unde aceștia cântau și le
dădeau, pentru dedicații, diferite sume de
bani. La sfârșitul petrecerii, se duceau săși ceară banii înapoi, însă pretindeau că
sumele achitate pentru dedicații au fost
mult mai mari decât în realitate. „Dacă
dădeau pentru dedicații muzicale, să
zicem 500 sau 1.000 de euro, la sfârșit,
când se duceau să-și ceară banii înapoi,
cereau și 4.000 sau 5.000 de euro”, au
explicat polițiștii.

Arhitectul-șef face din Rm. Vâlcea oraș prietenos: Responsabilitate,
pasiune, profesionalism
Stăteam de vorbă cu un prieten
acum o seară. Serile sunt bune pentru
discuții. Ne plimbam pe străzile
RAMNICULUI și ne întrebam ce face
un oraș frumos. Ca în cazul oamenilor,
am hotărât noi, orașele au o frumusețe
exterioară și o frumusețe interioară.
Frumusețea exterioară este reprezentată
de spațiul fizic construit . Frumusețea
interioară este reprezentată de oamenii
care trăiesc în oraș.din păcate s-au
construit și multe clădiri urâte. Nu sunt
arhitect de profesie și nici la design nu

mă prea pricep.
Cum ajungem de la
„orașul frumos” la „orașul funcțional”?
Orașele noastre afectează viața
fiecăruia, iar în ciuda diferențelor de
clasă, vârstă, sex sau apartenență
politică, arhitectu nosrtru șef Petre
Mihaila nu are nimic și nu vrea
politica vrea arhitecturale urbanistice
strict funcționaliste
trebuie găsite
soluții de locuire decentă pentru toți
acești oameni.
Cu o clădire frumoasă nu faci însă
un oraș frumos. În ultimii ani s-au

construit mult clădiri frumoase în RM
VALCEA arhitectul șef Petre Mihaila
Arhitectura – un domeniu ce îl cunosc
puțin mai bine.
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Flash
EXCLUSIV. Comunitățile
de romi proveniți din
România, stabiliți în
Franța, Italia și Germania,
devastate de coronavirus

Mai
mulți
membri
ai
comunităților de romi din Europa,
care provin din țara noastră și care
se ocupau, în principal, cu vânzarea
de autoturisme second-hand, au
murit după ce s-au infectat cu noul
coronavirus. Printre persoanele
decedate se numără și victime care
nu împliniseră încă 50 de ani. În
același timp, alți bolnavi sunt
internați în stare gravă.
Potrivit unor surse din rândul
comunităților de romi proveniți din
România, care s-au stabilit în
Franța, Italia și Germania, infecția
cu noul COVID-19 face ravagii în
rândul acestora.
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Romii care muncesc în
Franța câștigă de opt ori
mai mult decât în
România
Romii români care lucrează în Franța
câștigă de opt ori mai mult decât ar fi
câștigat în România, deși venitul lor
reprezintă mai puțin de jumătate din salariul
minim din țara-gazdă, și trimit peste 40 la
sută din acest venit în țara de origine,
potrivit unui studiu dat publicității joi.
Studiul „Aritmetica migrării romilor în
Franța – jumătate din salariul minim de
acolo, câștiguri de opt ori mai mari decât
aici” a fost realizat de Centrul Român de
Politici Europene (CRPE) pe un eșantion de
500 de cetățeni români de etnie romă care
au emigrat în Franța.
Unul dintre cele mai importante
rezultate ale cercetării arată că majoritatea
lor (93 la sută) aveau în România un venit
lunar de maxim 70 de euro, în timp ce
venitul mediu pe care îl obțin în prezent în
Franța este de 561 de euro. Totodată, fiecare
persoană din eșantionul studiat trimite în
România, în medie, 235 de euro pe lună.
Cum numărul romilor din Franța,
estimat de societatea civilă și acceptat de
oficialii francezi, este de aproximativ

15.000, dintre care majoritatea sunt români,
estimările ar arăta că romii români emigrați
în Franța ajung să trimită lunar în România
3,5 milioane de euro. Pe baza aceluiași
considerent, într-un an, în țară, ajung 42,3
milioane de euro de la migranții romi din
Franța. Acești bani sunt destinați în
principal întreținerii familiei, educației
copiilor/ fraților, îmbunătățirii condițiilor de
locuit și, într-un procent mai mic,
economisirii, arată rezultatele studiului.
Aproximativ 95 la sută din persoanele
intervievate declară că au lucrat în ultima
lună pentru un salariu sau pentru a obține
alte venituri în bani/ natură. Munca prestată
a însemnat inclusiv activități ocazionale.

Camping în cartierul Arhitecților – Mai mulți romi au instalat corturile lângă un parc și fac mizerie
Câteva corturi au apărut, de curând, în
apropierea unui loc de joacă pentru copii
din Cartierul Arhitecților. Romii și-au făcut
propriul camping aici, iar locuitorii din
această zonă sunt indignați de faptul că, în
urma lor, rămân o groază de gunoaie.
De ceva vreme, câțiva romi locuiesc în
cartierul Arhitecților, pe spațiul verde, din
apropierea unui loc de joacă pe copii.
Locuitorii din zonă spun că persoanele

REDACÞIA

respective fac mizerie și aruncă o groază de
deșeuri la voia întâmplării.
„Persoanele de etnie romă stau lângă
parcul pentru copii de pe strada Irina
Rossetti din cartierul Arhitecților. Fac
mizerie în zonă”, spune un cititor Ora de
Sibiu.
În urmă cu doar câteva luni, la
Șelimbăr, pe câmpul din apropiere de
strada Doamna Stanca, mai multe persoane

de etnie romă și-au făcut case. Poliția
Locală i-a evacuat atunci.

Adresa: Calea lui Traian 176, Râmnicu
Vâlcea
Redactor-șef: Alexandru DIAMANT
Reporteri: Prof. Constantin Geantă, Mădălina Manole, Tel/fax: 0250731730
Călin Silvano
Mobil: 0753/509592
Cameraman: Miclescu Alexandru
Site: www.vocearomilor.ro
Sport: Ionel Gerea
Mail: rtvr_rom@yahoo.com
EDITAT DE
Tipărit la Tipografia Kitcom, judeþul Olt
SC EDUARD COMPANY SRL
Email: georgetulea@yahoo.com

24 Vocea Romilor

Anul VIII • nr. 2050
17 noiembrie 2021

Actualitate

Cristina Hurdubaia: Pot să spun despre mine că sunt
un om foarte curajos
Printre multele funcții ce ar putea fi trecute în
dreptul numelui ei, Cristina Hurdubaia, poate cel mai
bine i s-ar potrivi Om de Bine. Este printre altele
fondatoarea Copacului cu fapte bune, acțiune de
donații pentru copii organizată în spații publice, la care
din când în când mai vin și unii politicieni să dea bine
în poză. Fost jurnalist, PR, organizator de evenimente,
strângător de fonduri, chete și alte nevoi pentru cei care
la un moment dat sunt în căutare de o mână de ajutor.

Cine este Nicu Ion, unul
dintre cei trei români
aleși consilieri locali în
Marea Britanie

Activist pentru drepturile omului
și profesor de matematică, bărbatul de
41 de ani, care a emigrat din România
în 2012, a candidat acum pe listele
Partidului Laburist în orașul
Newcastle. Nicu Ion este unul dintre
cei trei români care au devenit
consilieri locali în urma alegerilor
locale care au avut loc în Marea
Britanie în 6 mai.

Luminița Cioabă a lansat o carte
la Sibiu – ”Este un roman atipic,
o cronică de familie, de neam”

Fiica bulibașei romilor căldărari, Ion
Cioabă, Luminița este o cunoscută poetă
de limbă romani, cărțile ei fiind traduse în
limbile română și engleză. Luni, 24 mai,
aceasta a lansat o nouă carte la Sibiu
Principala ei ocupație este încercarea
de a aduce la lumină frumusețea
sufletului poporului din care face parte,
pe care oamenii l-au marginalizat.
Aceasta spune că a ținut foarte mult să
facă această lansare la Sibiu, deoarece
Sibiul reprezintă un loc special pentru ea.

Mirel Bănică. Religia romilor – sau
cum se culege sacrul de pe icoane
Bafta, Devla și Haramul. Studii despre cultura
și religia romilor (Polirom, 2019) este cea mai
recentă carte semnată de Mirel Bănică. Dialogul
de mai jos survolează câteva dintre temele acestei
importante apariții editoriale.
Mirel Bănică: Am încercat să descriu în carte
această dilemă. Antropologii ar spune, mai
degrabă, și țigan, și rom. Activiștii ar spune, scurt și apăsat: „rom”! Eu am
încercat să găsesc o cale de mijloc. Nu am schimbat interviurile de teren unde
apărea denumirea de „țigan” sau unde autorii consacrați foloseau acest termen.

Vrăjeli...
adevărate!
Consilierul județean PNL Gheorghe
Folea a încasat anul trecut suma totală de
circa 1,6 miliarde de lei vechi (din care,
cea mai mare parte din dividende de la
firma Folea Medfarm SRL), pe când
soția lui a ridicat peste 2,2 miliarde de lei
vechi (cea mai mare pondere a fost din
veniturile de la Spitalul Județean
Vâlcea), conform declarației de avere.
Proprietățile lui Gheorghe Folea mai
cuprind 6 locuințe – 2 apartamente în
Râmnicu Vâlcea, unul în Cluj Napoca,
unul în Maramureș, și două case de
locuit (în Orlești și Râmnicu Vâlcea) –
plus trei terenuri (2 în Orlești și unul în
Râmnicu Vâlcea).
t
Viceprimarul
liberal
Virgil
Pîrvulescu „minte cum respiră” atunci
când spune că proiectul de extindere
gaze a fost aprobat. Proiectul „Extindere
reţea gaze naturale în municipiul
Râmnicu Vâlcea” a fost declarat DOAR
eligibil. E un prim pas. Din 243 de
proiecte depuse, și cel al Primăriei
Râmnicului a fost declarat eligibil.
Proiectul depus de Municipalitatea
Râmnicului urmează să intre în etapa
evaluării tehnico-economice
t
Murdar, decolorat, plin de praf. Întro instituţie de stat cu pretenţii din
Râmnicu Vâlcea, Drapelul României
arată ca o cârpă. Dispreţ, neglijenţă şi, cu
toată simpatia, şi ceva prostie. Dar atunci
când „te-ai ajuns”, astfel de amănunte
devin insignifiante.
t
A murit soţia fostului deputat Jean
Decuseară, unul dintre primii preşedinţi
ai PNL Vâlcea. Niciun mesaj de
condoleanţe din partea liberalilor.
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