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Cum au văzut doi britanici
o parte din România 

Doi vloggeri de turism britanici au
făcut recent o vizită în Transilvania, mai
exact în satul Brăteiu din jud. Sibiu, unde
au petrecut o vreme în mijlocul
comunității de romi căldărari de acolo,
cunoscuți pentru priceperea cu care fac
obiecte din cupru.

Britanicii Molly și Matt, care se
promovează sub numele de Dabble and
Travel, au ajuns la căldărarul Emil, unul
dintre cei mai cunoscuți meșteri de acolo,
mai ales pentru ibricele, tigăile și
cazanele pe care le face.

Cei doi vloggeri au fost impresionați
de cultura diferită a romilor căldărari,
fiind plăcut surprinși de ospitalitatea lor,
de modul în care se bate fierul pe nicovală
sau ”solzii” la cazan sau de hainele viu
colorate ale femeilor din comunitate.

Pe scurt

Îl iubim  noii romii   pe
Paun și pe Paraschiv  omenii
noștri dintr-o viziune
puternică, cu îndrăzneală și
carismă. Stăm pe margine și
aclamăm cu fervoare, pe
măsură se înalță pentru a
revigora un brand  ce a
Partidei  Romilor   alegem să
admirăm, să angajăm și să
lucrăm cu oameni pe baza
reputației lor impecabile,

Ce calitati trebuie sa aiba
un Sef   al Partidei Romilor
un lider ar trebui sa fie
capabil sa decida (98.9%), sa
aiba o gandire strategica
(98.1%), sa fie deschis la

schimbare (96.4%), sa fie
energic si entuziast (93.4%)
si ambitios (92.3%).om de
calitate  

Oamenii întreabă care e
diferenţa dintre un lider şi un
şef. Liderul dă tonul, şeful îşi
asumă succesul. Liderul
conduce, şeful dă ordine.        

Sub conducerea
dumneavoastră,   Domnule
Presedinte   Paun   și a dv
domnule Paraschiv    toți am
reușit mai mult decât ne-am
fi închipuit vreodată   Alături
de un bunii conducătorii și
un  lideri, confidenti și
vizionari  Sprijinul

dumneavoastră înseamnă
totul pentru noi!  

Un șef bun este un
tratament. Un mare șef este o
binecuvântare! Vă
mulțumesc că ați fost o
binecuvântare în atâtea vieți.

Paraschiv Iulian
comunica   Cine recunoaşte
o strategie decentă de
comunicare politică poate să
recunoască, spre exemplu, şi
o altă strategie decentă de
comunicare publică.

Cu toate că la nivel oficial
segregarea etnică în școli este interzisă
explicit din anul 2007, atât
documentele oficiale, cât și analizele
efectuate de organizațiile
neguvernamentale arată că fenomenul
persistă, deși dimensiunea reală nu este
cunoscută.

Potrivit unui raport realizat de
Organizaţia „Salvaţi Copiii”, procesul
de desegregare a fost realizat „foarte
superficial”, iar „segrerarea copiilor
romi la şcoală este încă raportată, în
ciuda obiectivului declarat de a o
elimina”.

„Incluziunea socială se petrece de
la vârste fragede, pentru a dezvolta
sentimentul de apartenență socială. De
aceea toate instituțiile europene
vorbesc despre importanța educației
timpurii, pentru că un copil confruntat
cu discriminarea, excluziunea și
segregarea va rămâne în afara societății
și în viața de adult și va transmite
aceste vulnerabilități și generațiilor
viitoare. Cercul vicios trebuie rupt și
numai programele coerente de educație
pot face acest lucru”, este de părere
Gabriela Alexandrescu, preşedintele
executiv Salvaţi Copiii România. 

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

Șase! Vin Păun și Paraschiv
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Recent, Primăria Copșa Mică a
semnat contractul de finanțare încheiat
cu Consiliul Europei prin programul
Romact, pentru derularea proiectului “
Acces în comunitatea de romi,
Târnăvioara”.Prin intermediul
proiectului se va acorda o finanțare
nerambursabilă de maximum 5.000 de
euro, sumă prin intermediul căreia se
vor construi trotuare pe o lungime de
85 de metri și 5 podețe de acces în
zona locuințelor pentru persoanele
rome din zona comunității
defavorizată din
Târnăvioara.Contribuția Primăriei
Copșa Mică se referă la asigurarea
unui număr de 48 de pachete de

protecţie și igienă, cu măști de
protecţie, săpun, pastă și periuță de
dinți. De asemenea, primăria va
pietrui drumul de acces din zonă, în
suprafață de 525 de metri pătrați și va
monta 10 metri de bordură. Proiectul
se va desfășura în perioada 1
octombrie-31 decembrie
2021.Programul Romact este o
initiativă comună a Comisiei
Europene și Consiliului Europei
menită să ajute primarii și
administraţiile locale să coopereze cu
comunitățile de romi în vederea
dezvoltării de politici și servicii
publice pentru toată populația,
inclusive cea de etnie romă.

Proiect european pentru
romii din cartierul
copșean Târnăvioara

Te iubesc în ţigănească
sau ţigănește. Cum să
faci o declaraţie de
dragoste inedita

Mulți tineri se întreabă cum se spune
Te iubesc în țigănească sau țigănește,
limba vorbită de romi. Limba romani sau
țigănească are circa 5-6 milioane de
vorbitori și este folosită în toate
continentele, majoritatea acestora fiind în
estul Europei. Aceasta limbă este
asemănătoare cu limbile vorbite în
nordul Indiei, mai mult cu punjaba. Cu
toate ca limba tiganeasca este folosita in
principal ca limba orala, unii romi scriu
in romani.

Cine își dorește să facă o declarație de
dragoste inedită în limba țigănească ar
trebui să afle în primul rând cum se spune
Te iubesc.

Cuvinte în țigănească de dragoste
Pentru a veni în ajutorul tinerilor, v-

am pregătit mai jos o listă de fraze uzuale
din limba romani sau țigănească.

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.

În următorul an, 200 de fete şi femei
din Gârcini, cartierul din Săcele, Braşov,
vor primi, gratuit, cursuri de digitalizare.
Primele 20 de persoane au început deja
cursurile la 1 septembrie Au început
cursurile de iniţiere în lumea digitală la
„Centrul Digital pentru Femei” din
cartierul săcelean Gârcini, Braşov.
Proiectul, implementat de Asociaţia pentru
Parteneriat Comunitar Braşov şi sprijinit
de Fundaţia Orange România, îşi propune
să ofere un curs gratuit de 20 de ore fetelor

şi femeilor din Municipiul Săcele şi din
împrejurimi, vulnerabile din punct de
vedere socio-economic.   Un număr de 20
de persoane au şi început cursul la 1
septembrie. „Acestea vor afla cum pot
utiliza internetul, cum îşi pot ajuta copii la
cursuri online, cum pot asigura siguranţa
online a lor şi a copiilor, dar şi cum pot găsi
un loc de muncă de încredere etc.      Timp
de un an de zile, 200 de fete şi femei vor
învăţa în acest centru să folosească
telefonul, tableta şi laptopul, într-un mod

simplu şi prietenos. De asemenea, femeile
vor beneficia şi de consiliere pentru
dezvoltarea abilităţilor specifice, dar şi de
oportunităţi concrete de angajare şi sfaturi
pentru deschiderea propriei afaceri”.

Femeile din Gârcini, cea mai mare comunitate de romi din Europa, învaţă să navigheze pe Internet
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În Moldova şi în
Muntenia, secolul al XVII-
lea, în special, a fost foarte
greu pentru ţigani, deoarece
aveau duşmani pe lacomii
călugări şi popi greci.

Aceştia asmuţeau asupra
lor pe români reînviind
prejudecăți vechi ce circulau
împotriva ţiganilor prin
Europa: că ar fi masacrat pe
copiii din Betleem; că ar fi
alungat pe Iisus din Egipt, că
ar fi plătit pe Iuda să trădeze
pe stăpânul lui; că au făurit
cuiele cu care a fost răstignit
Mântuitorul și că ar fi făcut
un cui mai lung să-i fie înfipt
în piept și că Iisus murind i-ar
fi blestemat.

Concluzia era că

Dumnezeu ar aproba ca un
asemenea neam să fie târât în
sclavie.

Călugării greci au reușit
să determine robirea sălbatică
a țiganilor de care aveau
nevoie la muncă pe moșii.
Țiganii mai deștepți și mai
talentați au fost trimiși la
curtea domnească și pe la
curțile boierești unde au
ajuns cizmari, croitori,
bucătari, lăutari etc.

Țiganii ajunși în Moldova
și Muntenia pe vremea lui
Mircea cel Mare, după cum
arată documentele mănăstirii
Tismana, au fost capturați de
stat și vânduți mănăstirilor și
boierilor.

O parte dintre robii

statului erau zlătarii, numiți
și rudari sau aurari. Acești
erau slobozi să caute aur prin
Olt și prin nisipurile altor
râuri de munte, cu obligația
de a da un fel de dijmă anuală
pentru bijuteriile soției
domnitorului grec.

Zlătarii au făcut prima

tentativă de dezrobire a
neamului țigănesc.

Pe vremea Regula -
mentului Organic, zlătarii i-
au promis generalului Pavel
Kiseleff „atât aur curat cât va
putea duce calul lui” dacă-i
va dezrobi pe toți țiganii din
principate.

Adevărata poveste a aurului țiganilor
din România

Nu vreau să merg la spital, că
mă omorîți!

Medicii primesc tot mai des de la
pacienți și de la rudele acestora mesaje cu
sicrie și spînzurători. Violența împotriva
personalului medical a crescut odată cu
epidemia de coronavirus, fiind întîlnită în
serviciile de urgență, în secțiile COVID
încercînd să pătrundă înăuntru ca să își
salveze un apropiat din mîinile doctorilor.
Medicii fiind numiți „criminali”, care
„ucid” pacienți. Nu vreau să merg la spital,
că mă omorîți!”

Pacienții filmează asistentele medicale
în timp ce administrează medicamentele, de
teamă că acestea le vor face rău.

Atitudinea belicoasă, lipsită de empatie
a unor doctori poate fi scînteia care aprinde
în unii pacienți praful de pușcă.

Gabor Bethlen –
principele romilor Gabriel
Bethlen (1580 - 1629) a
condus Transilvania timp
de 16 ani şi a rămas unul
dintre marile personalităţi
din istoria românilor.
Adversarii principelui
transilvan îi spuneau însă
„ţiganul”, din cauza telui
închis la culoare. Mai
târziu, ţiganii ar fi
împrumutat prenumele său,
în semn de recunoştinţă,
potrivit unor istorici.
Cuvântul „gabor” are mai
multe sensuri printre care
şi cel de „ţigan ungur”. În
Transilvania, termenul este
folosit pentru a denumi
generic romii. Există o
legendă în tradiţia
comunităţii care spune că romii, care aveau un statut social inferior, au fost
eliberaţi de Gabor Bethlen. Principele le-a oferit şansa de a se dezvolta şi de
a se integra în societatea epocii. În semn de recunoştinţă aceştia au preluat
numele de gabori de la prenumele principelui. În Transilvania acelor vremuri,
ţiganii reprezentau o comunitate destul de numeroasă, alături de români,
ungari, secui, saşi şi polonezi. Erau folosiţi ca robi pe moşiile nobililor şi la
spălarea aurului din râuri.

Principe medieval, înger pentru romi
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UNICEF: Servicii integrate de
sănătate, educaţie şi protecţie
socială prin proiectul
”România pentru fiecare copil”

Peste 6.400 de copii şi părinţii lor
proveniţi din medii vulnerabile, din 16
localităţi din judeţele Bacău şi Braşov,
vor beneficia de servicii comunitare şi
integrate de sănătate, educaţie şi protecţie
socială, prin proiectul „România pentru
fiecare copil”.

Proiectul beneficiază de un grant în
valoare de 4,2 milioane de euro oferit de
Norvegia în cadrul Programului
„Dezvoltare locală”, administrat de
Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Obiectivul proiectului este de a contribui
la incluziunea socială a tuturor copiilor şi
adolescenţilor, în special a celor
vulnerabili, prin servicii de sănătate,
educaţie şi protecţie a copilului.

Lansarea iniţiativei „România pentru
fiecare copil” a fost organizată de UNICEF
şi Senat, în contextul Zilei Internaţionale a
Drepturilor Copiilor, sărbătorită în fiecare

an pe 20 noiembrie.

Flash

Sfântul Sinod, organul colectiv de
conducere al Bisericii Ortodoxe
Române, a interzis participarea
teologilor ortodocși români la un proiect
ce are ca temă rolul bisericii în robia
romilor,

Documentul, care pleacă de la
situația acestui proiect finanțat din
fonduri norvegiene, impune o serie de
restricții draconice pentru teologii
ortodocși, care sunt obligați să obțină
acordul scris al ierarhului superior și
aprobarea Patriarhului Daniel pentru
orice proiect de cercetare și cooperare cu
instituții sau organisme internaționale,
interortodoxe, intercreștine,
interreligioase.

Decizia Sfântului Sinod din iulie
2021, care se bazează pe o hotărâre din
24 mai 2018 a aceluiași for, a produs
nemulțumire în rândul teologilor români
ortodocși implicați în proiecte de
cercetare sau colaborare cu omologi
străini sau din alte confesiuni, potrivit

mai multor teologi consultați de
G4Media.ro.

La rândul său, sociologul Gelu
Duminică, director executiv al Fundației
Agenția de Dezvoltare Comunitară
”Împreună”, acuză ”o formă abruptă de
cenzură” și spune, într-o postare pe
Facebook, că ”nu cumva cunoașterea
unor realități istorice, în care Biserica
ortodoxă a avut un rol, ar duce mai
degrabă la insănătoșirea societății decât
la decredibilizarea instituției?”.

Până la ora publicării articolului,
oficialii Patriarhiei Române nu au avut o
reacție la acuzațiile aduse de Gelu
Duminică.

Acuzații de cenzură în
Biserica Ortodoxă după
ce conducerea BOR a
interzis un proiect de
cercetare privind robia
romilor

Un boiernaș mărunt de țară primise de
la niște amici un papagal dintre aceia
vorbitori. Mare, colorat frumos, învățat de
mic să turuie neîncetat.

Cum boiernașul era cam mut și cam
leneș, arareori își certa domesticii, fie ei
oameni, animale sau păsări. Ținut în puf
pe umărul stăpânului, papagalul
prinsese dimensiuni, greutate și se visa
ditamai vulturul. Se ridica vijelios în aer,
se rotea puțin pe lângă castronul cu de-ale
gurii, să nu-l piardă din ochi, și se repezea
ca un fulger asupra câte unui șorice

Într-o bună dimineață, când s-a trezit,
boiernașul nu și-a mai găsit papagalul pe

stinghia din dormitor, unde-l lăsa peste
noapte. Nu s-a panicat imediat,    Când
unul dintre iobagi deschise televizorul,
boiernașul fu surprins să vadă că
papagalul era acolo, extrem de activ. Se
rățoia la oameni, spumega, dădea din aripi
și, în general, făcea scandal,   boierul puse
mâna pe telefon și-și sună papagalul: „Ce
faci?“ 

Kelemen Hunor are aceeași atitudine
ca Rareș Bogdan, doar că el rămîne în
picioare: „Nu e posibil să stăm cu
pantalonii dați jos pînă la genunchi și să
așteptăm poștașul în fiecare lună“. Se
pune întrebarea: de ce să stea cu pantalonii

dați jos pînă la genunchi  Și, apoi, de ce să
facă ungurii sex anal? Le-o cere patria?
Pandemia? Minoritatea maghiară?
Urgențele economiei?

Stai capră? Stau, Măria Ta. Cum să stau? Capră! În piaţa din Bruxelles
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După trei decenii în care
guvernanții au ignorat
minoritatea romă din
România, în care s-au folosit
de ea doar pentru a fi o
ștampilă pe buletinele de vot,
romii continuă să fie
discriminați.

Ei au fost și sunt puși la
zid de naționaliștii extremiști
gen C.V. Tudor sau Diana
I v a n o v i c i - Ș o ș o a c ă ,
inepuizabila meșteră a
strigăturilor isterice și a
cimiliturilor populiste.

Minoritatea romă din
România este cea mai
numeroasă și ocupă tot mai
mult spațiu în rândul
societății, datorită natalității
crescute, în condițiile în care

populația majoritară și etnia
maghiară, unde planningul
familial este tot mai sever,
majoritatea cuplurilor, chiar și
cele din mediul rural, aducând
pe lume unul sau cel mult doi
copii, contribuie de mai mulți
ani la un spor natural negativ.

Institutul Național de
Statistică raporta în prima
lună a anului în curs un spor
natural negativ al populației
de două ori mai mare decât cel
din luna ianuarie a anului
trecut. Și în momentul de față
acest indicator demografic
arată că moartea este mai
prezentă decât nașterea, că
sfârșitul este mai prezent
decât începutul.

Potrivit ultimului

recensămînt, cel din 2011, în
România trăiesc 16,79
milioane de români (88,9%),
1,22 milioane de maghiari
(6,5%) şi 621.600 de romi
(3,3%). Celelalte etnii sunt
reprezentate în proporții mult
mai reduse, după plecarea
sașilor și a șvabilor.

Însă opisul numărătorii
statistice pe baza declarațiilor

individuale nu corespunde
realității, și mă refer în mod
special la populația de etnie
romă, în condițiile în care
studiile sociologice apreciază
că numărul real al romilor se
situează între 1,5 și 2 milioane
de persoane, adică de trei ori
mai multe decât numărul
acestora conservat în
registrele INS.

Comunitatea romilor - o promisiune
pentru mai târziu

Demersuri pentru înființarea unui
Muzeu al Istoriei și Culturii Romilor

Alexandru Muraru, reprezentantul
Guvernului pentru Promovarea Politicilor
Memoriei, Combaterea Antisemitismului și
Xenofobiei și consilier onorific al
premierului Florin Cîțu, anunță primele
demersuri pentru înființarea unui Muzeu al
Istoriei și Culturii Romilor chiar în 2
august, ziua comemorării Holocaustului
împotriva Romilor.

Muraru anunță și demararea unor
programe naționale în școli și licee în vederea
conștientizării Holocaustului împotriva
Romilor, cunoscut ca Samudaripen. În timpul
epurării romilor, jumătate de milion de copii,
femei și bărbați au fost uciși în toată Europa:

”Din România, în perioada regimului
Antonescu aliat cu Germania nazistă, 25.500
de romi au fost deportați în Transnistria, iar
11.000 nu s-au mai întors niciodată”.

Robii romi erau la dispoziția
deținătorului pentru a face toate
activitățile casnice și de distracție ale
vremurilor (bucătari, curățenie, doici,
îngrijitori de animale, cafegii, lăutari,
măscărici și circari). Din dorința de a
face o impresie cît mai bună la
ospățurile pe care le organizau, mulți
boieri investeau sume destul de mari
pentru a-și instrui bucătarii romi la
Istanbul (pîna la finele secolului al
XVIII-lea) sau chiar la Paris. De la
Istanbul, bucătarii robi romi au
învățat să facă sarmale și chiftele, iar
de la Paris, coq-au-vin. Odată întorși
acasă de la studiile din domeniul
gastronomic, munca lor era de a găsi
armonia între ceea ce au învățat la
marile școli de bucătari ale
vremurilor și gustul pe care-l
apreciau localnicii. Ceea ceunii
făceau, fiind ceea ce astăzi am numi
„chef”. Poate cea mai cunoscută
poveste a unui „chef” de la începutul
secolului al XIX-lea este cea a lui
Dincă, tînărul bucătar rom al
Cucoanei Profirița, mătușa
domnitorului Alexandru Ipsilanti:
„Cucoana Profirița nu pierduse
mania de a prînzuri și de a vedea

multă lumea la masă, și cînd avea un
bucătar atît de măiestru, avea și
mijlocul a-și satisface această
plăcere, căci pentru masa bună
totdeauna se găsesc doritori mulți.
Apoi, cînd asculta laudele
comesenilor cucoana

Amfitrionul își juca reputația și
amorul propriu pe un fel de mîncare
exotic sau pe un sos inedit: în vremea
Regulamentului Organic (1832-
1835), un mare boier muntean și-a
împușcat bucătarul țigan și a
decapitat pe ajutorul lui deoarece îi
rataseră o mîncare rară și scumpă” (O
lume într-o carte de bucate:
manuscris din epoca brâncovenească,
prefață și postfață de Ioana
Constantinescu și studiu introductiv
de Matei Cazacu, Editura Fundației
Culturale Române, 1997).

Contribuţia romilor la cultura românească
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Pauze la ore diferite
pentru ca elevii romi să
nu interacționeze cu
ceilalţi elevi – acuzații
de segregare la Iași

La Școala “Ion Neculce” din Iași sunt
înscriși mai ales elevi de etnie romă, iar în
unele cazuri clasele sunt
subdimensionate, cu 13-15 elevi, pe când
la Școala “Titu Maiorescu” aflată la doar
câteva sute de metri clasele au depășit
efectivele maxime de elevi sau s-au creat
clase noi, scrie Ziaruldeiasi.ro.

Reprezentanții comunității rome din
Iași au acuzat că un etaj de la „Ion
Neculce“ este folosit de elevi din
învăţământul primar de la „Maiorescu“ și
ca elevii romi au pauze la ore diferite,
pentru a nu interacționa cu ceilalți elevi,
potrivit sursei citate.

Reprezentanții comuntății rome susțin
și că li se refuză dreptul de studia limba

maternă.

Pe scurt

Mai multe organizații ale
comunităților de romi din Cluj-
Napoca i-au cerut, joi, primarului
Emil Boc scrierea denumirii orașului
și în limba romani pe indicatoarele
amplasate la ieşirile şi intrările în
municipiu, transmite corespondentul
MEDIAFAX.

Reprezentantul comunităţii rome
în cadrul Prefecturii Cluj, Dragoş
Roşianu, a declarat că nu înţelege de
ce denumirea oraşului trebuie să fie şi
în limba germană, pe lângă română şi
maghiară, şi nu şi în romani, în
condiţiile în care, la recensământul din
2011, s-au declarat de etnie romă
3.273 de persoane şi doar 544 au spus
că sunt germani.

“Am cerut, joi, în numele mai
multor organizaţii rome, primarului
Emil Boc scrierea denumirii Cluj-
Napoca și în limba romani - Clujo sau
Fhoro - pe indicatoarele care vor fi
amplasate la intrările în localitate.
Considerăm că într-o capitală
europeană a tineretului acest gest de
curtoazie faţă de populația de etnie
romă este absolut necesar, în condiţiile
în care există o comunitate extinsă de
romi în diverse părți ale orașului. Nu

înţelegem de ce denumirea oraşului
trebuie să fie şi în limba germană, pe
lângă română şi maghiară, nu şi în
romani, în condiţiile în care, la
recensământul din 2011, s-au declarat
de etnie romă un număr de 3.273 de
persoane şi doar 544 au declarat că
sunt germani”, a spus Roşianu.

Primăria Cluj-Napoca a anunţat,
miercuri, câştigătorul concursului
organizat pentru “Intrările oraşului -
sistem de comunicare integrat în Cluj-
Napoca”, urmând să fie amplasate, în
acest an, la intrările şi ieşirile din
municipiu, turnuri pe care scrie, pe
lângă denumirea în română, şi
denumirea în limbile maghiară -
Kolozsvar, şi germană - Klausenburg.

Romii din Cluj-Napoca
vor ca pe indicatoarele
cu numele oraşului să
apară şi denumirea în
romani

Cei care vor promova idei
antițigăniste riscă pedepse cu închisoarea
de până la 10 ani, după ce o lege menită
să prevină şi să combată discriminarea
faţă de romi a fost publicată marţi în
Monitorul Oficial. Legea nr. 2/2021 va
intra în vigoare de vineri, 8 ianuarie. În
ceea ce privește faptele pedepsite cu
închisoare, [

În cadrul conferinței, reprezentanții

romilor au susținut că majoritatea elevilor
de etnie romă înscriși în cadrul Școlii
„Hașdeu“ din Iași au fost repartizați într-
un singur corp de clădire. Aceștia au
acuzat Inspectoratul Școlar și conducerea
școlii că, deși au fost amendate recent de
Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării pentru segregare rasială a
copiilor de etnie romă, nu au luat măsuri
pentru combaterea segregării.

Închisoare de pana la 10 ani pentru discriminarea romilor.
Legea a fost publicata în Monitorul Oficial
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Reprezentanţii asociaţiei
ProBikeAddiction atrag
atenţia asupra modului, cel
puţin curios, în care privesc
oficialii primăriei Iaşi
bicicliştii. Poziţia primăriei a
ieşit la iveală cu ocazia unei
întâlniri, care s-a desfăşurat
marţi 14 noiembrie şi a avut
ca temă conturarea Strategiei
de Turism a Municipiului Iasi
si Zonei Metropolitane Iasi.
Mai jos redăm textul integral
postat de reprezentanţii
asociaţiei ProBikeAddiction
pe site-ul propriu de internet.

Iasul are mult potential
turistic, insa reprezentantii
administratiei locale trebuie

sa fie deschisi la idei si
concepte noi care
completeaza turismul clasic.
Sa revenim la titlul acestui
articol - biciclistii sunt o
problema in dezvoltarea
turistica a Iasului -  sunt
indisciplinati, pedaleaza prin
oras haotic, fara sa foloseasca
reteaua “coerenta” de piste de
biciclete si incurca pietonii de
pe Stefan cel Mare. Tot ei,
biciclistii, ar trebui sa fie mai
mult decat recunoscatori ca
au piste de bicicleta in zona
de agrement Ciric. Asadar, in
acceptiunea reprezentantilor
administratiei locale,
biciclistii reprezinta o

problema a Iasului turistic,
aproape pusa pe acelasi palier
cu “tiganii de pe Cuza-Voda”
- si aici am folosit un citat.
Aceasta conceptie a
reprezentantilor primariei a
iesit la iveala in contextul in
care se discuta despre

problemele de imagine pe
care le are Iasul in fata
turistilor. Este regretabil ca
persoanele care se afla la
carma orasului nostru
gandesc in acest mod care are
atatea erori incat nici nu stim
de unde sa incepem.

”Emanaţie” a Primăriei - Bicicliştii şi
ţiganii, probleme în dezvoltarea
turistică a Iaşului

Momente neplăcute
pentru un bărbat din Bilca.
Acesta se întorcea miercuri
seară de la muncile câmpului
împreună cu un prieten. În
momentul în care căruța în
care se aflau cei doi intra în
curtea proprietarului, caii nu
au oprit, iar bărbatul i-a
înjurat. În apropiere se aflau
alți trei bărbați, care s-au simțit

direct vizați de înjurături și au
reacționat imediat.

Mai exact, au intrat în
curtea căruțașului și i-au
aplicat mai multe lovituri.
Soția celui agresat a sunat la
112 și a cerut intervenția
unui echipaj de poliție.
Oamenii legii i-au
identificat pe agresori și au
deschis un dosar penal.

Arhiepiscopul Mitro polit
de Bucureşti Aurel Percă,
preşedintele Conferinţei
Episcopilor Catolici din
România, a adresat un apel
deputaţilor europeni români
în care le solicită să voteze
împotriva Raportului Matic,
care este caracterizat ca având
o perspectivă „unilaterală” pe
tot parcursul său, în special cu
privire la problema avortului,
relatează Agerpres.

În sesiunea din 23/24
iunie 2021, plenul
Parlamentul European este
chemat să dezbată şi să voteze
Raportul Matic – „Raportul
privind situaţia sănătăţii şi
drepturilor sexuale şi
reproductive în Europa, în
cadrul sănătăţii femeilor”,
pregătit de deputatul socialist
croat Predrag Fred Matic.
Solicităm tuturor deputaţilor
europeni din România să ia în

considerare sensibilitatea şi
complexitatea problemei în
cauză, atenţionând asupra
faptului că, deşi sunt
menţionate necesităţi precum
asistenţa maternală, accesul la
igienă, stoparea violenţei
împotriva femeilor, accesul la
vaccinuri, Raportul Matic se
poziţionează clar în favoarea
promovării unei agende
ideologice îndreptate
împotriva dreptului la viaţă şi
a dreptului părinţilor de a se
pronunţa asupra educaţiei pe
care o primesc copiii lor”,
afirmă Aurel Percă.

Arhiepiscopul Mitropolit Aurel Percă cheamă
deputaţii europeni români să voteze împotriva
Raportului Matic, care își propune să facă
avortul un drept garantat de Uniunea Europeană

A înjurat caii și s-a
trezit luat la bătaie
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Monument în memoria
soldaților romi!

Un monument a fost ridicat în
memoria soldaților de etnie romă! La
inițiativa primarului Lereștiului,
Marian Toader, în satul Pojorâta
cunoscut ca fiind unul locuit în
proporție de 90% de persoane de
etnie romă, s-a ridicat un monument
în amintirea celor care au căzut pe
câmpul de luptă în cel de-al Doilea
Război Mondial.

Sfințirea lui s-a făcut în data de 1
Decembrie, de Ziua Națională a
României. Acest proiect a fost
demarat în urmă cu trei ani, iar
profesorul Ion Oană din Lerești și
președintele de Științe Istorice din
Muscel, autorul monografiei
comunei Lerești, a descoperit pe
acești eroi din Pojorâta care și-au dat
viața pe câmpul de luptă și în urma
acestor discuții autoritățile locale au

luat decizia de a le dedica.

Pe scurt

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 La 20 de ani, vârsta la care alţi tineri
nu ştiu decât de distracţie, Anca Mezei
începea să predea limba romani în
comunitatea romă din Tărlungeni, o mică
localitate din judeţul Braşov, şi construia
un centru educaţional pentru copii.

Tânăra profesoară care îi
învaţă pe copiii romi să-şi
asume identitatea. Îşi
împarte mâncarea cu
elevii flămânzi

Pe lângă proiectul de dotare a
școlilor din comună cu echipamente IT
necesare în această perioadă mai
specială, în comuna Doclin se începe
derularea unui alt proiect, despre care
am mai vorbit într-un articol anterior,
proiectul intitulat „A doua șansă”, prin
care se urmărește să se mai acorde o
șansă celor care nu și-au finalizat
studiile la momentul potrivit.

„Țintele sunt persoanele care au
depășit cu 4 ani vârsta clasei. Se pot
adresa cetățeni cu vârsta de până la 65
de ani. Studiile se pot completa până la
clasa a X-a, iar cei care își completează
studiile până la această clasă pot

beneficia de un certificat profesional.
În Doclin, există o colonie de romi,

ei și-au făcut studiile până în clasa a IV-
a deoarece pe raza localității era doar
școală primară și nu s-au dus mai
departe să și le continue. Ei sunt cumva
principalii subiecți”, a declarat pentru
Reper24, viceprimarul comunei Doclin,
Corina Oancea.

De asemenea, primăria a depus un
alt proiect care se adresează tot romilor,
prin care se acordă un ajutor în vederea
reabilitării locuințelor. În localitatea
Doclin există o comunitate de romi iar
casele acestora sunt degradate.

„Este un proiect de vreo 50.000 de

euro, pentru cele peste 30 de locuințe pe
care le avem în colonie și am dori ca
fiecare locuință să beneficeze de un mic
sprijin, fie pentru repararea locuinței,
fie pentru amenajarea unui grup sanitar
propriu.

Proiect de 50.000 de euro pentru reabilitarea locuinţelor de romi din Doclin!
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Mulți copii din Moldova nu se bucură
pe deplin de dreptul lor la educație. O mare
parte din școli încă nu au devenit acel loc
unde copiii cei mai vulnerabili și excluși,
mai ales cei cu dizabilități, să poată studia
și socializa. Multe încă nu fac parte din
învățământul general și sunt catalogate
drept „școli speciale”. Unele cadre
didactice refuză în continuare să se ocupe
de copiii cu dizabilități: doar jumătate
dintre aceștia consideră că acești copii
trebuie să învețe în școli obișnuite.

Unii părinți se tem că educația copiilor
lor va avea de suferit dacă în clasă cu ei se
va afla un copil cu dizabilități. Chiar dacă
datele recente arată că situaţia s-a
îmbunătăţit, mulți părinți și îngrijitori cred
în continuare că copiii cu dizabilități ar
trebui să rămână acasă, fără a primi o

educație, sau să fie trimiși la o instituție
rezidențială sau la o școală specială. În
raport cu alte categorii de copii, cei cu
dizabilități sunt lăsați mai des în instituțiile
rezidențiale. Fiecare al treilea copil aflat în

îngrijire rezidențială este un copil cu
dizabilități. 

Copiii cu dizabilități mintale sunt
stigmatizați într-o măsură mai mare decât
cei cu dizabilități fizice.

Provocarea

Unii copii riscă să fie privați de
educație mai mult decât alții

Subiectul daunelor pe care
statul român ar trebui sau nu să
le plătească comunității rome a
fost dezbătut în cadrul
Forumului Național al
Dezbaterilor Academice 2019.

Am mers la această dezbatere
curioasă să văd cum
argumentează niște elevi de
liceu atât „pro”, cât și „contra”
pe o temă delicată pentru
societatea românească.

Suntem chiar înaintea
unor alegeri prezidențiale. La
televizor, pe toate posturile
de știri, românii au
posibilitatea de a urmări
discuții despre greșelile
trecute și un viitor mai bun.
Cum se poate întâmpla un
viitor mai bun pentru noi este
subiectul principal al
dezbaterilor din media și al
promisiunilor electorale.

În acest context al
discuțiilor contradictorii și al
planurilor de țară, o
argumentare coerentă pare

un lux pe care nu și-l permite
nimeni.

Un fapt neobservat în luna
concediilor a fost acela că în
București, între 20-26 august,
s-a desfășurat concursul
Forumul Național al
Dezbaterilor. Fiind primul
concurs de acest tip din
România, FNDA împlinește
25 de ani chiar la această ediție
desfășurată în București.
Competiția a fost organizată de
către ARDOR (Asociația
Română de Dezbateri,
Oratorie și Retorică).

Ce răspund niște liceeni documentați la întrebarea: „Ar trebui
România să plătească daune romilor pentru nedreptățile istoriei?”
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