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EDITORIAL

Viata noastră
s-a mutat în
calculator

Viata noastra s-a mutat de cativa ani
in maruntaiele calculatorului.telefon.
Sau computer, cum ii spunem mai
emfatic. . Fara mouse nu mai facem nici pipi.Internetul a
bagat in coma toate uneltele de scris. Cati dintre voi mai stiti
sa scrieti cu stiloul fara sa va umpleti de cerneala pe bluza si
pe bot Carcalim cu creionul de parca am scrie cu mana
stanga.Nu mai avem capacitatea fizica sa deschidem o carte,
cand dam sa o rasfoim facem gesturi dubioase, parca am avea
dulceata pe buricul degetelor. Bagi cuvantul cheie pe Google
si cauta el, buchiseste, selecteaza, iti da mura-n gura ta
cascata concludent.Stiu ca acum ne umflam de ras, dar nu
sunt sigurul ca, in cativa ani, nu ne vom atrofia muschii si
creierul, supravietuind ca niste parameci burtosi, pe langa
maria-sa computerul.Traim intr-o tara in care lucrurile simple
si discrete te costa multi nervi si multi bani. Nu-mi acuz
colegii de presa pentru asta, traim vremuri cumplite, in care
un jurnalist supravietuieste cu pretul abdicarii de la niste
principii – mai multe sau mai putine, dupa caz, dupa trust.Ei,
spuneti si voi, cat te poate umili un sistem de ghiolbani, ca sa
ramai cu toate doagele la locul lor, sa n-o iei razna De câte ori
mă apucă revolta cum că viața e mizerabilă, apăs
recunoscătoare pe buzunarul în care am rezultatele medicale
de azi. Și niciun antidepresiv nu funcționează mai bine.Si,
repet, acum nu ma refer la ziaristi, ci la consumatorii presei in
care orice stire despuiata incepe cu „uite”, ca intr-un neam de
voyeristi si obsedati de funduri goale. E plina presa de „uite”
si „vezi”, de parca am fi cat p-aci sa calcam intr-o balega, la
tot pasul, si cineva ne trage de maneca: uita-te pe unde mergi,
boule!
Alexandru Diamant
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Pe scurt
Zavaidoc, unul dintre cei
mai renumiţi cântăreţi
din perioada interbelică

Marele interpret de muzică lăutărească,
muzică populară românească şi de romanţe,
Marin Teodorescu, cunoscut sub numele de
Zavaidoc s-a născut la 8 martie 1896, la
Piteşti
Marele interpret de muzică lăutărească,
muzică populară românească şi de romanţe,
Marin Teodorescu, cunoscut sub numele de
Zavaidoc (porecla care i-a fost dată în
armată de către generalul Traian Moşoiu), sa născut la 8 martie 1896, la Piteşti.
Primele îndrumări muzicale le-a luat de
la tatăl său, lăutar, viorist şi ţambalagiu,
Tănase Teodorescu, care i-a cumpărat şi
prima chitară. Când avea însă 13 ani, tatăl
său a murit, astfel că a început să cânte întro mică formaţie cu fraţii săi, denumită Fraţii
Teodorescu: Vasile, vioară, Zoe, armonică,
Zavaidoc, chitară şi voce.
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Lazăr Năftănăilă –
Activist (1893-1945)

Născut în 1893, Lazăr Năftănăilă
reprezintă un reper în istorie pentru
mișcarea emancipării romilor. El a
fost fondatorul primei organizații a
romilor din România, înregistrată
oficial la Tribunalul Făgăraș cu
numele
„Societatea
Înfrățirea
Neorustică”, fiind datată 1 mai 1926.
Chiar și proiecte desfășurate de
Consiliului Europei îl menționează pe
Lazăr Năftănăilă drept cel care a
încercat să-i organizeze pe romii din
România în cadrul acestei asociații.
Obiectivul principal al Societății
Înfrățirea Neorustică era ridicarea
nivelului economic și cultural al
romilor. Asociația a reușit să înființeze

și o publicație intitulată „Neamul
țigănesc”.
Articolul „Din trecutul activității
noastre”, publicat în ziarul „Neamul
Țigănesc” (Anul I, Nr. 1, Februarie
1934, Muzeul Țara Făgărașului, p.2)
reprezintă un testament al activității
lui Lazăr până la data apariției
ziarului. În același număr, Lazăr spune
că a ținut mai multe conferințe în
diferite comune, la școlile de stat,
despre cultura și educația romilor,
„pentru care am primit scrisori de
felicitare de la Academia Română din
Italia, Franța și Anglia”, dar a jucat și
în piese de teatru pe care le-a prezentat
în Jibert, Cohalm (Rupea), Făgăraș.

Flamenco – Identitatea comunităţii etnice de romi
A apărut şi s-a dezvoltat
în Spania. Flamenco este o
expresie artistică ce îmbină
cântecul („cante”), dansul
(„baile”) şi muzicalitatea
(„toque”).
Regiunea
Andaluzia din sudul Spaniei
este „inima” Flamenco, deşi
genul muzical are rădăcini şi
în zone precum Murcia şi
Extremadura. „Cante” este
expresia vocală a Flamenco,
cântat de bărbaţi şi de femei,
de preferinţă aşezaţi. Gama
de sentimente şi stări
sufleteşti – durere, bucurie,
tragedie, frică – poate fi
exprimată prin versuri

sincere,
expresive,
caracterizate prin concizie şi
simplitate, notează sursa
citată. Flamenco este un
dans („baile”) al pasiunii, al
femeii curtate, care exprimă
o gamă largă de situaţii, de la
tristeţe la bucurie. Tehnica
este complexă, diferă în
funcţie de interpret, bărbat
(folosirea mai intensă a
picioarelor) sau femeie
(mişcări
mai
blânde,
senzuale). „Toque” sau arta
de a cânta la chitară şi-a
depăşit de multă vreme rolul
iniţial de acompaniament.
Sunt de asemenea folosite şi

alte instrumente, cum ar fi
castanietele, pe lângă palme
şi picioare.
Dansatorii de Flamenco
petrec mult timp practicând
şi perfecţionând dansul care

este adesea dificil, arată
https://monduver.ro. Deşi nu
există un singur dans
Flamenco, dansatorii trebuie
să urmeze un cadru riguros
de modele ritmice.
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Exploatarea ţiganilor în
Principatele Române.
Practicile care i-au şocat
pe europeni: „Îi ucid ca pe
nişte vite

Romii au fost exploataţi crunt de-a
lungul istoriei medievale şi chiar la
începutul epocii moderne în Principatele
Române. Aduşi ca robi pe moşii boiereşti
sau mănăstireşti, stăpânii aveau drept de
viaţă şi de moarte asupra lor. Călătorii
străini spun că ţiganii erau trataţi mai rău
decât animalele.
Robii ţigani au făcut parte din peisajul
medieval românesc, timp ce câteva secole.
Aceştia aveau statut de sclavi şi erau
exploataţi crunt de proprietarii de moşii.
Totodată populaţia îi privea cu dezgust şi
neîncredere formându-şi prejudecăţi şi
stereotipuri rasiale în ceea ce-i priveşte. Nici
după eliberarea din robie la jumătatea
secolului al XIX-lea, ţiganii nu au avut o
soartă mai bună, fiind lăsaţi la marginea
societăţii fără prea multe şanse de afirmare.
Aduşi de voievozii români în Principate
Romii nu au venit singuri în Principatele
Române, sunt de părere o serie de
specialişti, ci ar fi fost aduşi pe filieră
otomană sau mongolă ca robi pentru
moşiile boiereşti ori pentru mănăstiri. Era o
metodă eficientă în acea perioadă pentru a
popula anumite moşii.

Mozaic
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Proiect de incluziune
socială pentru 1.300
de persoane din
10 localităţi
Aproximativ 1.300 de persoane
din Satu Mare, aflate în situaţii de
vulnerabilitate, vor beneficia în
următoarele opt luni de programe
educaţionale, de sănătate şi de
integrare pe piaţa forţei de muncă
Aproximativ 1.300 de persoane
din Satu Mare, aflate în situaţii de
vulnerabilitate, vor beneficia în
următoarele opt luni de programe
educaţionale, de sănătate şi de
integrare pe piaţa forţei de muncă, în
cadrul unui proiect de incluziune
socială dezvoltat în 10 localităţi din
judeţ.
„Incluziunea socială şi abilitarea
romilor din Judeţul Satu Mare” este un
proiect implementat de Unitatea
Administrativ-Teritorială
Tăşnad,
împreună cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Judeţul Satu Mare şi
Crucea Roşie – Filiala Satu Mare,
finanţat prin Programul „Dezvoltare
locală, reducerea sărăciei şi creşterea
incluziunii romilor”, Granturile SEE
şi Norvegiene 2014-2021, apelul de
proiecte „Creşterea incluziunii şi
abilitarea romilor” şi de Guvernul
României.
Potrivit site-ului Consiliului
Judeţean Sălaj, beneficiarii proiectului
sunt 1.300 persoane provenind din

familii aflate în situaţii de
vulnerabilitate, dintre care 1.250 de
etnie romă din oraşul Tăşnad
(Cartierele Sărăuad şi Cervechi),
oraşului Ardud (Cartier romi), precum
şi din opt sate din judeţul Satu Mare:
Stîna (comuna Socond), Pelişor
(comuna Lazuri), Hrip (comuna
Păuleşti), Irina (comuna Andrid),
Cidreag (comuna Porumbeşti), Atea
(comuna Dorolţ), Santău (comuna
Santău),
Turulung
(comuna
Turulung).
Printre obiectivele proiectului se
numără furnizarea de servicii
educaţionale complementare şi
adaptate pentru cel puţin 680 de copii,
majoritatea de etnie romă, aflaţi în
situaţii de vulnerabilitate (tineri şi
copii), prin mijloace non-formale,
activităţi non-formale, un program de
educaţie remedială pentru 80 de elevi
vulnerabili din Hrip.

CNAS: Tratamentul pentru hepatita C este asigurat din februarie
Tratamentul pentru pacienţii cu
diverse forme de hepatita C şi ciroză
hepatică cu virus C este asigurat
începând cu luna februarie.
Tratamentul pentru pacienţii cu
diverse forme de hepatita C şi ciroză
hepatică cu virus C este asigurat
începând cu luna februarie prin
derularea unor contracte cost-volumrezultat încheiate de Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate (CNAS).
Potrivit unui comunicat de presă al

CNAS, pe lângă tratamentele genotip
specifice, pacienţii au acces şi la două
molecule pangenotipice specifice
introduse în lista de medicamente
compensate şi gratuite cu data de 1
februarie 2022.
Tratamentul pacienţilor adulţi este
asigurat de medici din specialitatea
gastroenterologie şi boli infecţioase,
aflaţi în relaţie contractuală cu casele de
asigurări din 16 judeţe (Arad, Bacău,
Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa,

Dolj, Galaţi, Iaşi, Bihor, Argeş, Vâlcea,
Sibiu, Suceava, Mureş, Timiş) şi CAS
AOPSNAJ.
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Salvaţi Copiii: Mortalitatea maternală s-a
dublat în ultimii doi ani. Mortalitatea
infantilă – în uşoară scădere
Mortalitatea maternală sa dublat în ultimii doi ani iar
rata mortalităţii infantile este
în uşoară scădere în ceea ce
priveşte media pe ţară.
Mortalitatea maternală sa dublat în ultimii doi ani,
judeţul Satu Mare având o
rată a mortalităţii copiilor de
sub un an de cinci ori mai
mare
decât
municipiul
Bucureşti, cu toate că rata
mortalităţii infantile este în
uşoară scădere în ceea ce
priveşte media pe ţară,
informează
Organizaţia
Salvaţi Copiii.
Potrivit unui comunicat al
organizaţiei, cu toate că rata

mortalităţii infantile este în
uşoară scădere în ceea ce
priveşte media pe ţară, de la
5,8 la mie, în 2019 la 5,6 la
mia de copii născuţi vii, în
2020, disparităţile dintre
judeţe sunt mari: în judeţul
Satu Mare, rata mortalităţii
copiilor sub un an (11,1 la
mie) este de cinci ori mai
mare decât în Bucureşti (2,4
la mia de copii născuţi vii).
Mai mult, mortalitatea
maternală a cunoscut o
creştere exponenţială: de la
8,5 la suta de mii de mame, în
2018, la 16,1 la suta de mii,
în 2020. „În cifre absolute,
am avut 18 mame care au

Artele plastice rome în
contemporan - Marian Petre

Expoziția virtuală „Artele plastice rome în
contemporan” este o producție CNCR-RK, ce
are ca scop promovarea artei rome
contemporane prin mijloace digitale,
promovând astfel cultura, tradiția și istoria
romilor prin creațiile moderne realizate de
artiștii romi. Artiștii care semnează expoziția
„Artele plastice rome în contemporan” sunt
Eugen Raportoru (pictor), Marian Petre
(sculptor), Olimpia Magheru (sculptor),
Mihaela Câmpeanu (sculptor), Denis Nanciu
(artist plastic) și George Vasilescu (artist
vizual). Expoziția oferă o perspectivă actuală
asupra unor tematici precum suferința etniei
rome, Holocaust, sacrificiu și eliberare prin
artă. Exprimarea talentului creativ al artiștilor
romi de azi reprezintă un transfer de valori
între generații.

murit la naştere în 2018, 20 în
2019 şi 32 în 2020”,
precizează Salvaţi Copiii.
Conform datelor finale
centralizate de Institutul
Naţional de Statistică (INS)

pentru anul 2020, două
judeţe, Satu Mare şi Tulcea,
depăşesc rata de 10 la mie, în
ceea ce priveşte copiii care au
murit înainte de a împlini un
an, punctează Salvaţi Copiii.

Explicații cerute de romi pe tema desființării locuințelor
sociale din Centrul Istoric. Mesaj ferm al primarului
Reprezentanții comunității rome
din municipiul Botoșani au discutat
cu primarul Cosmin Andrei despre
ideea desființării locuințelor sociale
din Centrul Istoric.
Grupul de Inițiativă Locală
„Romii Botoșani 2021” a solicitat o
serie de lămuriri din partea
administrației cu privire la intenția de
reziliere a contractelor de închiriere
și de redobândire în instanță a unor
imobile vândute de Locativa SA. La
întâlnirea organizată, miercuri, în
sala de ședințe ale Consiliului Local,
liderii comunității au evidențiat
îngrijorarea locuitorilor în legătură
cu posibilitatea evacuării. „Am
surprinsă foarte neplăcut. Discuția în
comunitatea mea de romi este așa: de
unde va porni, unde se termină, cine
trebuie să se gândească la evacuare,
cine să se pregătească”, a punctat
Semiramida Bălan. „Avem câteva
mici defecte: avem internet și câțiva
dintre noi mai știm să citim”, a spus
ea.
Potrivit reprezentanților Grupului
de Inițiativă Locală „Romii Botoșani

2021”, în Centrul Istoric sunt 17
locuințe proprietate privată în care
locuiesc 51 de familii și 59 de
locuințe de stat cu 177 de familii,
toate aparținând comunității de romi.
Doar în 10 familii figurează persoane
angajate, celelalte fiind beneficiare
ale Legii 416 privind venitul minim
garantat sau fără venituri. Primarul a
afirmat ferm că nu va mai repartiza
imobile în zona respectivă.
Noi nu putem ține pasul cu
solicitările pe care le avem pentru
locuințe sociale. În acest moment
sunt peste 600 de cereri din tot
orașul, fără a discuta de segregare, de
etnii și așa mai departe.
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Mărturii despre deportarea
ţiganilor în Transnistria. Ce a
făcut o familie de romi când a
auzit că va fi împroprietărită
cu pământ la Bug
În anul 1942, Guvernul Antonescu a
decis deportarea a aproximativ 25.000 de
romi în Transnistria. Mulţi dintre ei au
murit acolo în perioada 1942-1944.
Anterior deportării, acelaşi mareşal Ion
Antonescu a ordonat efectuarea unui
recensământ în rândul romilor, efectuat
de Jandarmerie şi Poliţie în întreaga ţară,
la 25 mai 1942 după ce, iniţial,
operaţiunea fusese planificată pentru 31
mai. Recensământul a urmărit stabilirea
persoanelor care intrau în categoria
romilor “problemă”. Au fost înregistraţi,
împreună cu familiile lor: romii nomazi
şi, dintre romii stabili (sedentari), aceia
care suferiseră condamnări, recidiviştii şi
cei fără mijloace de existenţă sau fără
ocupaţie precisă din care să poată trăi.

Istorie
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Cum erau clasificaţi
romii în perioada robiei.
Boierii îi includeau în
foaia de zestre a miresei
Un studiu de la 1837, aparţinând
istoricului şi politicianului Mihail
Kogălniceanu, cel de numele căruia se
leagă dezrobirea romilor, aceştia ar fi
ajuns prima dată în ţările române în
secolul XIII, încă din timpul domniei lui
Mircea cel Bătrân. De altfel, un
document semnat de domnitor scoate în
evidenţă prezenţa acestei etnii chiar
înainte de venirea pe tron a voievodului:
“Io, Mircea Voievod, întăresc darul
răposatului meu unchi, Vladislav
Voievod, către mănăstirea Sfîntul Anton
din Vodiţa: satul Jidovstiţa, livezile din
Bahnino, morile de pe Bistriţa şi
patruzeci de familii de ţigani”. După unii
istorici, drumul pe care ar fi ajuns romii
în principatele române coincide cu
drumul năvălirilor romane, Nicolae
Iorga fiind unul dintre susţinătorii acestei
idei. În 1456, romii sunt aduşi masiv, din
sudul Dunării, de Vlad Ţepeş. Tot din
acea perioadă ne-a rămas şi cunoscuta
epopee “Ţiganiada”, a lui Ion Budai
Deleanu. În principatele române, romii
au intrat în robia celor bogaţi, iar ei au
fost împărţiţi în trei categorii: romi
domneşti, romi mănăstireşti şi romi
boiereşti. “Erau ţiganii domneşti şi foarte
mulţi; aceştia constituiau un venit mare
în bugetul statului; erau ţiganii

mănăstireşti şi ai aşezămintelor publice,
ale cărora servicii intrau în trebuinţele
zilnice ale acestor comunităţi; erau, în
fine, ţiganii particulari, ţiganii boiereşti,
care constituiau personalul de servitori în
curţile boiereşti, bucătari, vizitii, rândaşi,
feciori în casă, slujnice, bucătărese,
cusătoriţe. Boierii cei bogaţi aveau chiar
capele de muzici sau tarafe de lăutari.
Toate aceste funcţiuni se exercitau de
ţigani; dezrobirea lor era dar combătută
de trebuinţele zilnice şi casnice ale vieţii
familiilor, de aceea emanciparea nu s-a
putut face decât treptat şi sub două
domnii, atât în Moldova, cât şi în
Muntenia”, spunea Mihal Kogălniceanu
într-un discurs la Academia Română, în
1891, despre cele mai mari reforme
făcute în ţările române.

Istoria recensămintelor oficiale din România (1859-2011)
În perioada 1859-2011, în România, sau desfăşurat 12 recensăminte oficiale.
Dintre acestea, nouă s-au desfăşurat
înainte de 1989 şi trei după acest an. Pe
teritoriul ţării noastre există o îndelungă şi
bogată tradiţie în domeniul evidenţei şi
statisticii.
Cu
toate
acestea,
recensămintele
oficiale
au
fost
consemnate începând cu 1859.
Mărturii referitoare la astfel de
înregistrări au fost menţionate încă din
secolele V-IV î.Hr. în operele lui Herodot,
Strabon, Xenofon şi ale altor istorici şi
filosofi ai lumii antice. Apoi, în Evul
Mediu timpuriu, investigaţiile cu caracter

demografic şi economic efectuate fără
întrerupere în ţara noastră au asigurat
continuitatea unui proces de cunoaştere,
de o inestimabilă importanţă. Ceva mai
târziu, urbariile, catastifele, listele de
dijme, tabelele episcopale au fost forme
prin care, începând cu secolul al XV-lea,
s-a ţinut evidenţa populaţiei şi a bunurilor
acesteia. De exemplu, în 1591, domnul
Moldovei, Petre Şchiopul (n. 1537- d.
1594), a întocmit, cu propria mână,
„Catastihul de cisle de ţărani de la toate
ţinuturi şi curteni şi vătaji şi neameşi şi
popi”,
În secolele XVII-lea şi al XVIII-lea se

diversifică cercetările cu caracter statistic,
catagrafiile, în Muntenia şi Moldova, şi
conscripţiile, în Transilvania şi Banat,
devenind din ce în ce mai bogate în date
privind numărul populaţiei.
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Domnitorul care a scos ţiganii din sclavie:
„Prin asta, patriea s-au arătat demnă a
întra în familiea civilizatei Europe
Grigore Alexandru Ghica
(1804 – 1857) a fost
domnitorul Moldovei în două
rânduri, respectiv între 1849 –
1853 şi 1854 – 1856. Chiar
dacă a luat parte la Revoluţia
din 1848 organizată în
Moldova, Ghica a fost numit
domn al ţării, după ce a primit
sprijin din partea turcilor.
Imediat ce a ajuns pe tronul
ţării, acesta a încercat să
impună mai multe măsuri în
vederea creşterii economice a
statului moldav. Ghica a
scăzut în primul taxele
vamele, cu intenţia de a
stimula importul şi exportul.

Domnitorul moldovean a
investit mult şi în învăţământ,
construind peste 60 de şcoli şi
două
facultăţi.
Grigore
Alexandru Ghica a venit şi în
sprijinul ţăranilor, cărora le-a
uşurat existenţa prin măsurile
pe care le-a impus. În timpul
domniei lui Ghica, starea
financiară a Moldovei a
devenit una stabilă, care după
Revoluţia din 1848 şi a
războiului ruso – turc ajunsese
destul de precară. La data de 8
decembrie 1855, domnitorul
Grigore Alexandru Ghica a
luat decizia de a aboli robia
ţiganilor. Această măsură a

strârnit
nemulţumirea
boierilor, alături de cea de a
desfiinţa cenzura. Oamenii
de cultură din Moldova au
văzut cu ochi buni abolirea

sclaviei ţiganilor, scriitorul
Gheorghe Asachi chiar
scriind câteva rânduri despre
această decizie, în luna
februarie a anului 1856.

Tulcea, „perla“ Dobrogei. Data când
judeţul Tulcea avea o populaţie mai
numeroasă decât Constanţa

Istoria tristă a romilor trimişi Mănăstirii
Bistriţa de Alexandru cel Bun: „Am dăruit
treizeci şi unu de sălaşe de ţigani“

Din manuscrisul lui descoperim că
judeţul Tulcea era mai important decât
Constanţa. Dacă ne uităm inclusiv la
structura populaţiei Dobrogei, judeţul de la
nord conduce detaşat. Iată cum arăta
structura populaţiei din Dobrogea în anul
1882. Populaţia din Dobrogea număra
166.816 oameni: români - 34.840 în Tulcea
şi doar 14.884 în Constanţa: bulgari 21.920 în Tulcea şi 8.429 în Constanţa, ruşi
– 16.336 în Tulcea şi 332 în Constanţa,
germani – 2.310 în Tulcea şi 116 în
Constanţa, romi – 725 în Tulcea şi niciunul
în Constanţa. În total, în Tulcea trăiau
101.900 de oameni, în vreme ce în
Constanţa doar 64.912. Istoricul Lavinia
Dumitraşcu explică acest fapt.

Alexandru cel Bun (1400 – 1432) a
fost unul dintre cei mai longevivi
domnitori din istoria Moldovei. Acesta
s-a aflat pe tronul ţării între 1400 şi
1432. Alexandru cel Bun i-a succedat la
tron lui Iuga Ologul, care a fost
îndepărtat de la conducerea Moldovei
de către Mircea cel Bătrân. I s-a spus
„Bun” o perioadă multă şi după moarte.
Conform cronicarului Grigore Ureche,
domnitorul moldovean este cel care a
organizat politic şi administrativ ţara, a
încurajat negustorii să facă comerţ. În
timpul domniei lui Alexandru cel Bun a
fost atestat istoric oraşul Iaşi. Tot el este
cel care a adus la Suceava moaştele
Sfântului Ioan. Cât timp Alexandru cel
Bun a ocupat tronul Moldovei, ţara a
fost în pace, datorită tratatelor de pace
încheiate cu Ungaria şi Polonia, fiind un
sprijin de nădejde pentru regele polon
Vladislav al II-lea. Spre sfârşitul
domniei sale, în anul 1428, voievodul
moldovean a dăruit Mănăstirii Bistriţa
mai mulţi robi ţigani, precum şi tătari
capturaţi în urma unor lupte date între
moldoveni şi tătari. „Din mila lui

Dumnezeu, eu, Io Alexandru voievod şi
domn a toată Ţara Moldovlahiei. A
binevoit domnia mea, cu bunăvoinţa
mea cea bună, să facă pentru pomenirea
sfânt-răposaţilor noştri părinţi, şi pentru
sănătatea şi pentru sufletul domniei
mele, şi al doamnei domniei mele şi al
tuturor copiilor domniei mele, şi am
dăruit mănăstirii Adormirea Preacuratei
Născătoare de Dumnezeu, care este pe
Bistriţa, treizeci şi unu de sălaşe de
ţigani şi douăsprezece bordeie de tătari,
numite aceste sălaşe de ţigani: cneazul
Coman, Marco, Sinata, Cotora, Ivaşco,
Curchea, Costea, Vlad, Nan, Ehava,
Mircea, Şofultea, Cernat, Ivan, Danciul,
alt Nan, Giurgiu, Herman.
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Pe scurt
Cum s-a ales praful şi
pulberea de averile
comunităţilor bogate de romi
din sudul Moldovei

A intrat sărăcia în proprietarii de palate
rome din localităţile din sudul Moldovei.
După ce, ani la rândul, comunităţile de romi
din Iveşti şi Lieşti (judeţul Galaţi) s-au fălit
cu averile lor impresionate, de milioane de
euro, recesiunea economică, Fiscul şi
Justiţia au făcut prăpăd: sutele de palate şiau pierdut strălucirea de odinioară şi par
nelocuite, în vreme ce mulţi dintre
proprietari au de ispăşit pedepse grele cu
închisoarea pentru evaziune, înşelăciune sau
fals. Pentru prima oară de la Revoluţie,
romii de la Iveşti au pus ochii pe venitul
minim garantat, pe uliţele aşezării fiind
văzute grupuri de femei, îmbrăcate în haine
tradiţionale, trebăluind cu sapa şi grebla
pentru a obţine indemnizaţia alocată
persoanelor sărace prin celebra Lege 416.
Afaceri cu fier şi patroni de carton Nu mai
este niciun secret că spiritul antreprenorial a
pătruns adânc în sufletul comunităţii rome
din judeţul Galaţi.
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Povești de fotografi Andreea Tănase: Nu
mi-a plăcut niciodată
să dau o notă patetică
poveștilor mele

Viața la care aspirăm ar putea fi
redată ușor prin fotografii frumoase, cum
se și întâmplă în social media. Dar viața
pe care o trăim, în societate, e redată mai
onest de fotografiile de presă – în care
realitatea rămâne nealterată. Nu ai voie
să folosești contextul pentru a obține o
imagine de impact, la fel cum nu ai voie
să manipulezi fotografia pentru a
introduce o notă de dramatism în ea,
spune Andreea Tănase, fotojurnalist cu o
experiență de mai bine de 20 de ani.
“Au fost multe situații în cariera mea
în care oamenii au refuzat să fie

fotografiați, de exemplu, și le-am
respectat dorința, chiar dacă asta a venit
la pachet cu mustrările șefilor mei. Sau
situații în care oamenii erau atât de
amărâți, încât am lăsat aparatul jos și mam întrebat dacă acea fotografie merită
cu adevărat sau nu.”
Schimbăm
puțin
registrul
fotografiilor din seria noastră și devenim
mai serioși în discuția cu Andreea despre
fotojurnalism. E safe, pentru că
întodeauna, spune ea, caută să evite
pateticul în poveștile triste pe care le
documentează.

Imagini revoltătoare filmate cu camera ascunsă. Copii de-o şchioapă
trimişi să colinde în frig şi certaţi de mame când se opresc din cântat
Profită de spiritul sărbătorilor şi de
mila oamenilor şi îşi duc copiii la cerşit,
unii de-o schioapă, la Târgul de Crăciun,
din centrul Buzăului. Este cazul unor
femei care chiar în aceste zile au obligat
copii de 5-6 ani să cânte în centrul oraşului
şi să strângă bani într-o cutie. Ţinuţi în
frig, sunt uneori certaţi de femei atunci
când nu cântă şi nu strâng suficienţi bani.
Imagini revoltătoare au fost surprinse
în aceste zile de câţiva buzoieni la Târgul
de Crăciun din centrul oraşului Buzău.

Cateva femei de etnie romă şi-au scos
copiii la cerşit pe strada Cuza Vodă,
situată în centrul oraşului. Printre ei, şi o
fetiţă de 3-4 ani. Copila era aşezată întrun loc strategic şi obligată să repete
versurile unui colind. Pentru a avea sub
control mica afacere sezonieră, pirandele
dădeau târcoale pentru a-i impulsiona pe
micuţii colindători să nu ia pauză. Astfel
de scene au fost surprinse de mai mulţi
trecători. Pe una dintre filmări se vede
cum femeile monitorizează foarte atent

prestaţia unei copile, precum şi profitul
strâns. Când fetiţa oboseşte şi nu mai
cântă, mama o ceartă.
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De la inginer constructor, la învăţătoare
în Gârcini
„Când eram în clasa a IIa cineva a demisionat de
la Bucureşti şi a venit la
mine în sat, la Peştera,
să ne predea. Acum am
simţit că pot să fac şi eu
la fel”
Învăţătoare într-un cartier
de rromi din Gîrcini, Săcele,
Angela Popeia a ales să
lucreze în proiectul Teach for
România în urmă cu doi ani,
când şi-a schimbat radical
cariera cu gândul de a dărui
ceva comunităţii. În urmă cu
zeci de an, o doamnă din
Bucureşti îi dăruise acesteia
câţiva ani de şcoală. Angela a
putut astfel să o înveţe să
citească şi să scrie pe bunica
ei, care nu apucase să meargă

în copilărie la şcoală.
Iată povestea Adelei,
spusă pentru Life.ro.
- De ce ai vrut să fii
învăţătoare?
- Cred că decizia a venit
în momentul în care s-a
declanşat dorinţa de a lucra
cu copiii, lucru care cred că
se leagă de copilăria mea,
când învăţătoarea de atunci a
luat o decizie radicală, ce
avea să-mi influenţeze şi mie,
dar şi ei întreaga viaţă.
Eram în vacanţa de vară,
la finalul clasei a II-a, în satul
bunicii mele, unde am trăit
până la 10 ani, iar
învăţătoarea care ne predase
până atunci plecase din sat.
Într-una din zile a trecut
pe lângă casa bunicii doamna

Cum au adus vocile femeilor
rome asfaltul la Mizil

Când un drum plin de
noroi înseamnă o sarcină în
plus
pentru
femeia
responsabilă de curățenia
propriei case, infrastructura
este o problemă feministă. La
fel și canalizarea, iluminatul
stradal sau accesul la un
medic de familie.
Asta a învățat Carmen
Gheorghe, președinta ERomnja, asociație care luptă
pentru drepturile femilor
rome, și bursieră Ashoka.
Carmen a crescut în

comunitatea de romi din
Mizil. A prins gustul
implicării civice de la sora ei
mai mare, iar după terminarea
facultății s-a întors să lucreze
cu femeile rome din
comunitate, pe care nu le
întreba nimeni ce probleme
au.
Din 2012 încoace, prin ERomnja, Carmen a dat o voce
femeilor rome din orașul în
care a crescut, le-a învățat
cum să lupte pentru drepturile
lor și să se facă ascultate.

Florentina
Cotrubaş,
o
doamnă care lucra ca
proiectant în Bucureşti şi
mergea în excursie la Peştera
Liliecilor, un reper foarte
căutat de turişti, care se afla
la câteva sute de metri de
casa bunicii.
M-a văzut în curte, tristă,
s-a oprit lângă mine şi m-a
întrebat: „De ce eşti trist,
copil frumos?”. „Nu mai am

învăţătoare şi nu ştiu cum o
să mai merg eu la şcoală?” iam răspuns.
Atunci doamna Cotrubaş
a luat o decizie pe care eu
abia mai târziu aveam să o
aflu. S-a întors la Bucureşti,
şi-a aranjat treburile la
instituţia unde lucra, a dat
examen, a luat legătura cu
inspectoratul, iar în toamnă a
devenit învăţătoarea mea.

Eroii romi și Centenarul României

Empiric, am observat că
atunci cînd scriem „de bine“
despre romi, așa cum am fost
prevenit de către unii
jurnaliști care doreau să îmi
capteze atenția militantă,
tendința e să vorbim despre
rom ca victimă perpetuă.
Cădem, adică, într-un alt gen
de exotism; de la opulență,
manele și merțane, la
invocarea răului istoric, a
opresiunii ca moștenire.
Tentația asta simplificatoare
nu apare doar la jurnaliștii
„de treabă“, ci și în discursul
unor cercetătorii, artiști,
activiști pentru drepturile
omului și politicieni.

Sigur, istoria romilor nu
este tocmai fericită în spațiul
românesc, după 500 de ani
de sclavie, deportări în
Transnistria, politica de
asimilare
forțată
a
guvernului
comunist,
rasismul de zi cu zi, fie
interpersonal
sau
instituțional, accesul limitat
la resurse (sanătate, educație,
infrastructură,
lipsa
documentelor de stare civilă,
identitate sau locuire) – doar
dacă ești complet ignorant
ori răuvoitor eviți să aduci
asemenea argumente în
discuțiile despre situația
romilor din România.
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Pe scurt
Un țigan maghiar va
putea doar să se mute la
următoarea stradă aici

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

O româncă i-a uimit pe locuitorii din
Bari care au întâlnit-o. Pentru că nu are
unde să locuiască, aceasta s-a mutat întrun pasaj pietonal. Iar acolo face curăţenie
în fiecare zi. Chiar şi aşa, se teme că va fi
evacuată de autorităţi.
Constantina Vasile este o româncă de
61 de ani care de 14 ani locuiește în Bari.
Femeia provine dintr-o tabără de romi și
își face veacul ăn pasajul pietonal
Marconi din Bari unde cerșește.
Totuși, ca să stea într-un loc curat a
decis ca în fiecare zi să dea cu mopul și
să-și răsplătească practic orașul care a

adoptat-o. Atunci când nu plouă dă cu
mătura, iar când sunt precipitații și se
formează noroi, spală podeaua pasajului
până când acesta devine lună.
Oamenii care trec zilnic pe acolo o
cunosc, mai ales elevii de la școala din
zonă sau cei care lucrează în apropiere.
Mulți italieni o apreciază și îi dau
bani ca să trăiască și să poată avea grijă
de pasajul unde și locuiește. Deși
românca se teme că primarul s-ar putea
enerva pe acțiunile ei care, totuși,
contravin legii, continuă să își facă treaba
zi de zi și să fie apreciată de localnici.

Aceasta este povestea ei și a femeilor rome pe care le-a învăţat să se facă ascultate
Carmen Gheorghe să-și dorească să
Nu le învățăm noi pe femei ce
schimbe ceva. Mai ales când, chiar și în
probleme au, ele vin și ne spun
Conform
celui
mai
recent
recensământ, în România sunt oficial
puțin peste 620.000 de romi. În realitate,
numărul ajunge la 2 milioane, susțin
ONG-urile pentru drepturile omului.
Diferența dintre teorie și realitate este dată
de faptul că mulți romi spun că sunt
români pentru a evita discriminarea și
stereotipurile cu care s-ar putea confrunta.
Precum acelea că femeile rome nu
merg la școală, trebuie să fie docile și să se
ocupe doar de îngrijirea casei și a familiei.
Acestea au fost și reprezentările legate
de femeia romă care au împins-o pe

interiorul
comunității,
problemele
femeilor rome sunt puse pe ultimul loc.
Cu teoria învățată în școală, Carmen
voia să vorbească despre abuzuri, relații
de putere, drepturi reproductive.
Discuțiile cu femeile rome i-au arătat,
însă, că nu doar astea sunt probleme
feministe. Ci cele care le afectează pe
femei în viața de zi cu zi.
„Faptul că femeile rome nu sunt
niciodată ascultate, nu sunt întrebate care
sunt problemele comunității este, de fapt,
o problemă. Îmi amintesc că, la început,
când mergeam în comunități și spuneam

că vrem să vorbim doar cu femei rome,
reacția comunității era «da’ ce noi nu știm
care sunt problemele comunității?» Iar
femeile erau foarte mirate, că nu erau
obișnuite să vorbească, ci să asculte, să fie
acolo dacă e nevoie”, adaugă Carmen.
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A fost lansat primul laborator de
Alfabetizare Digitală din Moldova
pentru comunitatea de romi
Pe 8 decembrie, la Orhei, a
avut loc lansarea primului
Laborator de Alfabetizare
Digitală
din
Republica
Moldova, dedicat comunității
de romi. Acum, toți cei care
doresc să-și îmbunătățească
abilitățile de lucru la computer,
pot să o facă la Biblioteca
Publică Raională.
Inițiativa
lansării
laboratorului este importantă
pentru comunitatea romă, în
special că datele statistice arată
că analfabetismul este una
dintre cele mai stringente
probleme ale comunității, iar
din acest motiv și rata șomajulu
este ridicată.

„86% dintre femeile rome
rămân șomeri sau lucrează
neoficial. Analfabetismul este
una dintre cauzele ratei ridicate
a șomajului persistent în rândul
femeilor rome – 4 din 10 femei
rome nu au absolvit școala
primară, în consecință, nu știu
nici să scrie, nici să citească,
deși 60% dintre ele ar dori să
studieze.”, se arată în studiul
„Manifestul femeilor rome”,
realizat de Rețeaua Femeilor și
Fetelor rome din Moldova în
2019, care a indică cele 3
probleme esențiale cu care se
confruntă romii, în special
femeile:
analfabetismul,
șomajul și accesul limitat la

[România] Studiu de caz
„Sindromul Stockholm și cum
identificăm abuzul”

Domnul H are 41 de ani, este din Egipt și este
însoțit de M. fiica sa de 15 ani. Cei doi au solicitat
o formă de protecție în România declarând că
familia lor a suferit discriminări în țara de origine.
Tatăl mai declară că soția sa împreună cu ceilalți 2
fii mai mici, de 10 respectiv 8 ani, au rămas în
Egipt. Este îngrijorat pentru soarta lor și își dorește
să îi aducă și pe aceștia în România.
În prezent tatăl împreună cu fiica sa locuiesc
într-un centru de cazare si urmeaza procedurile
pentru solicitanți de azil. Din punct de vedere
juridic cei doi au fost respinși în etapa
administrativă a procedurii de azil și așteaptă un
nou termen la instanța de judecată.

serviciile de sănătate.
Despre importanța laboratorului de Alfabetizare
Digitală a menționat Ion
Duminica, președintele coaliției „Vocea Romilor” și

directorul executiv AO
„Porojan”: „Este un cerc
vicios al sărăciei. Analfabetismul provoacă acces
limitat la piața muncii, iar
asta perpetuează sărăcia.

[Regatul Unit] Cum poate fi abordat rasismul
structural cu care se confruntă familiile de
romi din sistemul de protecție a copilului
Community Care a raportat că
un proiect recent a examinat
discriminarea și dezavantajele
familiilor de romi și țigani și a
dezvoltat resurse pentru a schimba
situația.
Conform articolului, oamenii
nu sunt, în general, conștienți de
rasismul
structural
și
de
discriminarea
împotriva
comunităților de romi. Persoanele
de etnie romă au un risc mai mare
de a fi șomeri, de a fi victime ale
brutalității poliției, ale lipsei de
locuințe și ale inegalității în
sănătate. Non-vizibilitatea acestor
inegalități este îngreunată și de lipsa
de date. În plus, ne-romii par să
accepte discriminarea împotriva
romilor.
Fundația pentru educația
juridică publică, Legea pentru viață,
împreună cu alte trei organizații de
romi, încearcă să găsească
modalități de a rezolva aceste
probleme și de a îmbunătăți accesul
la justiție pentru familiile de romi.

Serviciile pentru copii și instanțele
de lucru lucrează cu familiile de
romi în moduri pe care mulți părinți
nu le înțeleg sau în limbile pe care
nu le vorbesc. De aceea este necesar
să se găsească o modalitate
adecvată de a ajunge la familiile de
romi.
A set de instrumente (Un ghid
de supraviețuire pentru protecția
copilului pentru părinții romi) and
film scurt povestit de romi, în
propria lor limbă, au fost dezvoltate
pentru a ajuta părinții romi.
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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, coautor al studiului, cu care
HotNews.ro a stat de vorbă.
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Șansa de a merge la școală
are o însemnătate specială
pentru copiii de etnie romă
Deși se confruntă cu diferite situații
discriminatorii, pentru copiii de etnie romă
din Moldova, șansa de a merge la școală
are o însemnătate specială. Ludotecile,
create de Terre des hommes în 31 de școli
din comunități cu o prezență activă a
populației de etnie romă, dau viață acestei
șanse și copiii, plini de entuziasm, pot
frecventa școala nestingheriți.
„Când am fost copil, îmi doream foarte
mult să merg la școală, dar nu s-a putut.
Vreau ca fiica mea să aibă această șansă” –
ne povestește Mihai*, în timp ce își
însoțește fiica, Marcela*, în vârstă de 11
ani, la școală, cu ocazia unor activități.
Astfel, Mihai a făcut cunoștință cu alți
părinți şi a petrecut momente plăcute în
compania lor. Implicarea părinților în
diverse activități școlare, împreună cu
copiii, reprezintă un pas important pentru
integrarea copiilor de etnie romă în mediul
școlar.
În Moldova, Terre des hommes şi-a
propus să transforme şcoala într-un mediu
prietenos tuturor copiilor, indiferent de
apartenenţa etnică a acestora. Prin crearea
de ludoteci, organizarea de activităţi
comune şi instruirea profesioniștilor din
domeniul educaţiei a fost facilitată
integrarea şcolară a peste o mie de copii de

etnie romă.
Mihai, tatăl unei familii de etnici romi,
inițial avea unele temeri legate de
integrarea fiicei sale în mediul şcolar. Își
amintește că în copilărie a abandonat
școala încă din primii ani de studii și, așa
cum atunci nu înţelegea avantajele
şcolarizării, la fel și în cazul Marcelei, îi
venea greu să vadă în ce fel școala o poate
ajuta pe fiica sa. Dar în mod special era
îngrijorat de faptul că fata va fi
discriminată de colegi şi învățători din
cauza originii sale etnice. Cel mai mult,
părinţii copilei își doreau să o protejeze de
violenţă și discriminare la care aceasta
putea fi expusă la școală, chiar și cu
condiția de a o „ține închisă” în casă.

Romii și Biserica - o abordare știinţifică
Patru sute de pagini, 997 de note de
subsol, 67 de anexe, 38 de pagini de
bibliografie, 431 de surse documentare.
Așa arată o adevărată teză de doctorat.
Titlul ei: „Particularitățile misiunii Bisericii
Ortodoxe Române în comunitățile romilor
căldărari”. Autorul este Marius Căldăraru,
un tânăr absolvent de Teologie, iar
îndrumător i-a fost pr. conf. dr. habil. Radu
Petre Mureșan, parohul Bisericii
Mavrogheni din Capitală.
Marius Căldăraru s-a născut în 28
ianuarie 1980 în Bucureşti, într-o familie
cu șase copii ai căror părinți provin din
familii de căldărari (tatăl - de unde și
numele), respectiv ursari (mama), dar care
au ales să se considere români și atât. De

altfel, nici n-ar fi putut să se căsătorească
dacă tatăl n-ar fi fost născut și crescut în
afara unei comunități de căldărari, căci
aceștia
nu
acceptă
uniunile
intercomunitare. Simpatic e că, deși
părinții vorbesc românește, treceau în
dialect dacă aveau ceva de ascuns față de
copii!
După gimnaziu a luat „o pauză mai
lungă, din necesitate”, după care a făcut
Liceul „Dimitrie Gusti” la seral. Ține să
spună că din cei peste 700 de candidați au
promovat examenul de bacalaureat doar
47: „Printre aceia m-am aflat și eu, cu mila
lui Dumnezeu”. În 2015 termina Teologia,
în 2017 masteratul, iar în curând își va
susține doctoratul.

În primul an de facultate, pentru că
anterior „profesorii nu m-au zdruncinat, sămi arate unde greșesc”, s-a trezit cu 7
restanțe! „A fost un șoc pentru mine!” S-a
mobilizat, le-a luat pe toate și rezultatele au
fost așa: a terminat anul I cu 7,04, al doilea
cu 7,64, al treilea cu 8,45, al patrulea cu
8,50, iar licența a luat-o cu 10...
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”Eu i-am încurajat pe
oamenii mei să se vaccineze,
eu m-am vaccinat, la fel și
familia mea”

Potrivit unui studiu recent al
Institutului Român pentru Evaluare și
Strategie, 34% dintre persoanele de
etnie romă erau vaccinate împotriva
coronavirusului până la sfârșitul lunii
noiembrie. „Na dara! Nai khanci nasul!
Hai te kheras o vaccino!”, în traducere
„Nu te teme! Nu e nimic rău! Hai să
facem vaccinul!”, este mesajul pe care
l-a adresat săptămâna trecută romilor
medicul militar Valeriu Gheorghiță.
Agenția Națională pentru Romi a
anunțat că în comunitățile de romi de la
nivel național va fi organizată o
campanie de încurajare a vaccinării
anti-COVID.
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30 de ani de
UNICEF în România
Decizia de a lansa un program de
urgență în România a fost luată după
vizita unei echipe a UNICEF în luna
august 1990, care a derulat o anchetă cu
privire la condițiile de trai ale copiilor
români, în special ale celor aflați în
instituții, al căror număr era estimat la
aproximativ 100.000.
„Biroul UNICEF din București a fost
primul birou UNICEF în Europa de Est
după perioada imediat postbelică, când
erau furnizate lucruri precum lapte praf
și piei de animale pentru a se face
încălțăminte pentru copii. Dar acele
operațiuni de urgență fuseseră încheiate
până la jumătatea anilor 1950 și apoi a
urmat o pauză lungă până ce UNICEF sa întors în estul Europei. Știam foarte
puține lucruri despre situația copiilor și a
femeilor în Europa de Est și, desigur, în
România, așa că unul din primele lucruri
pe care a trebuit să le facem a fost să
începem să învățăm”, își amintește

Rosemary McCreery, Reprezentant
UNICEf în România între 1990 și 1993.
Misiunea din august 1990 a stabilit
că deteriorarea gravă a serviciilor de
sănătate și sociale în România anilor
1980 a fost una dintre cauzele majore ale
ratelor ridicate de instituționalizare a
copiilor, continuând să amenințe
bunăstarea tuturor copiilor din țară.

Câţi bani a câștigat un cerșetor din Iași în doar 3 ore de “muncă”
Cerșetorii români și
imaginea României în
lume

În ultimii 30 de ani
cerșetorii sunt peste tot în
România. Unii dintre ei cu
adevărate drame, alții simpli
profitori, atât ai trecătorilor,
cât și ai statului. Unii dintre
aceștia ajung să câștige sume

considerabile numai din
cerșit. Alții câștigă bani de la
trecători, dar au parte și de
indemnizații de la stat. Un
astfel de caz a fost relatat de
polițiștii din Iași, caz petrecut
sâmbătă 19 iunie.

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

Uniunii Europene spre est în
deceniul precedent și a
principiului liberei circulații a
persoanelor în interiorul UE,
mii de cerșetori, în majoritate
etnici romi din țările exsocialiste
Bulgaria
și
România, au ajuns pe străzi,
parcuri și locuri de joacă din
țările UE. Fie că te afli la
Paris, Londra, Stockholm sau
Berlin, este imposibil să nu te
lovești de ei.
Unii dintre ei au ajuns
fără voia lor, existând
adevărate mafii a cerșetorilor
forțați să ceară bani peste tot
în Europa.

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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Soluție slovenă pentru
școlile cu mulți romi:
asistenți de aceeași etnie,
cu pregătire medie, care să
susțină integrarea elevilor

Din septembrie 2021, toate
școlile din Slovenia care au un
număr mare de copii de etnie
romă au dreptul la asistenți
speciali care să vorbească limba
romani și care să îi ajute pe copii
să se integreze, potrivit unui
proiect prezentat de oficialitățile
slovene în rețeauae.
Asistenții se vor alătura
cadrelor didactice din școli.
Există însă o diferență de
pregătire între un profesor și un
asistent educațional pentru copii
de etnie romă.
Acesta din urmă nu trebuie să
aibă abilități de predare și
educaționale, doar să cunoască
limba romani și să fi terminat
liceul sau să fi obținut o
calificare națională vocațională
de asistent pentru copii de etnie
romă. Pentru a-l obține,
candidații trebuie să dovedească
o experiență în lucrul alături de
cetățeni de aceeași etnie, să aibă
suficiente cunoștințe despre
limba slovenă și romani. Este
nevoie și de o scrisoare de
recomandare de la o asociație
locală care lucrează cu romi.
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Tânără din Sibiu, premiu
important la „Women of
Europe” – Jenny Rasche este
„îngerul păzitor” al copiilor
defavorizați din județ
Jenny Rasche, o tânără din Germania
stabilită de mai mulți ani în județul Sibiu, a
primit titlul de „Femeia în acțiune” în cadrul
premiilor „Women of Europe Awards 2021”.
Rețeaua de organizații „European Movement
International (EMI)”, care luptă pentru
integrarea europeană, a oferit aceste premii
mai multor femei, printre cele nominalizate
fiind și Greta Thunberg și Angela Merkel.
Decernarea premiilor „Women of
Europe” a avut loc online, evenimentul
aflându-se la cea de-a șasea ediție. Jenny
Rasche, o tânără din Germania, stabilită la
Sibiu, a primit premiul pentru „Femeia în
acțiune” pentru toate eforturile pe care le-a
depus pentru integrarea comunităților și
copiilor romi din Transilvania în Europa.
Jenny este președintele Asociației
„Kinderhilfe Fur Siebenburgen”/„Speranță și
Zâmbet” și prin intermediul acesteia sprijină

familiile nevoiașe, în special copiii care
provin din medii defavorizate și
dezorganizate.
„Jenny Rasche, fondator și președinte al
Asociației „Kinderhilfe Fur Siebenburgen” se
opune activ excluderii și stigmatizării
romilor. Prin munca ei în cadrul asociației,
sprijină integrarea copiilor din familiile de
romi în Europa.

DISCRIMINAREA în România: femeile au salarii mai mici,
romii sunt săraci, persoanele cu dizabilităţi n-au facilităţi
Cu toate că în România s-au
înregistrat anumite progrese în domeniul
diminuării formelor de discriminare pe
diverse criterii (gen, grup etnic sau social,
dizabilitate ș.a.) în continuare persistă
prejudecăți, stereotipuri, proceduri și
norme cu efecte negative asupra
stabilității emoționale, profesionale,
economice și sociale a persoanelor.
Totodată, criza sanitară a readus în
prim plan o serie de subiecte care, cel
puțin în cazul României din ultimul
deceniu, păreau a fi oarecum trecute pe
plan secund sau terțiar, dar care
ascundeau procese sau considerente
inechitabile sau discriminatorii, cum ar fi:

rolul femeilor în îngrijirea copiilor;
pierderea locurilor de muncă în cazul
persoanelor cu dizabilități; alocarea
limitată a resurselor pentru comunitățile
izolate sau defavorizate, în special cele de
romi ș.a., se arată în Planul Național de
Redresare și Reziliență.

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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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. Momentan
este
într-un
ping-pong
Bruxelles – București –
Vaslui, pentru a putea

coordona
masterul
pe
Economie socială cu centrul
pentru copii vulnerabili Casa
Cristina deschis în Vaslui,
alături de alte acțiuni paralele
care o țin mereu în priză.
Fac în continuare 1000 de
lucruri în același timp, dar am
învățat să pun prioritățile pe
primul loc și mai nou am
învățat că cea mai importantă
persoană din viața mea sunt
eu, după aceea, ceilalți. Greu
am ajuns aici, abia acum, tot
în pandemie am realizat asta,
cred că nu a fost zi în care să
nu îmi repet că dacă nu sunt
eu bine, nu am cum să fac
mult bine în jurul meu.
Postările ei uneori acide de

pe Facebook au menirea să
schimbe mentalitățile celor
care stau mai prost la capitolul
empatie. Au în spate frustrări
adunate în ani de zile, în care
Hurdubaia
aștepta
o
schimbare de la cei din jur, de
la țară, politiceni și societate

în general. Mutarea la Brașov,
iar apoi la Bruxelles au mai
pus ordine în gândurile și
acțiunile ei, dar bunătatea nu
ține cont de granițe, așa că
poate e cel mai bun prilej să
afli cine e de fapt Cristina
Hurdubaia.

DC NEWS: Este
discriminarea la fel de
prezenta în societatea
românească?

Pregătiți de demolări! Primăria Lugoj
vrea să pună la pământ 18 case
construite de romi fără autorizație

“Da, este prezentă, din păcate, în toate
domeniile vieții publice și de la cea mai
fragedă vârsta, atunci când un părinte care
vrea să-și astâmpere copilul năzdrăvan îi
spune că dacă nu e cuminte îl dă la țigani,
până la primari rasiști care, de exemplu,
opresc orice fel de utilitate publică, fix, la
intrarea în comunitatea de romi. E drept că
nu sunt tot timpul așa, devin oameni buni și
le plac romii, mai ales, la alegeri. Da,
discriminarea este una din cauzele majore
ale excluziunii și marginalizării multor
comunități. Discriminarea oprește mulți
copii din visul, din drumul către o viață mai
bună și, din păcate, de multe ori, distruge
vieți.”, a spus Marius Tudor.

Administraţia lugojeană va începe
demersurile pentru demolarea unor
clădiri construite ilegal, fără a avea
autorizaţiile necesare. Mare parte
dintre acestea aparțin unor cetățeni de
etnie romă.
Compartimentul Urbanism din
cadrul Primăriei Lugoj a identificat 18
imobile în Lugoj care au fost
construite fără autorizație. În prima
fază, autorităţile locale i-au amendat
pe proprietari și le-au cerut să intre în
legalitate, însă pentru majoritatea
dintre ei acest lucru este imposibil.
Primarul Claudiu Buciu spune că un
singur proprietar a făcut demersuri
pentru intrarea în legalitate, în timp ce
restul au contestat amenzile în
instanță.
„La început am dat amenzi mai
mici, după care am dat amenzi
maxime, pentru că fenomenul părea că
nu se oprește. Majoritatea sancţiunilor
au fost contestate în instanță, iar
deciziile au început să vină. O astfel de
decizie a venit de la Judecătoria Lugoj,
cu privire la o persoană care a construit

fără autorizație și pe care noi am
amendat-o cu 100.000 de lei. Instanța
a recunoscut existența contravenției și
valabilitatea procesului verbal. În
schimb, a apreciat prea dură
sancțiunea noastră și a redus valoarea
amenzii de la 100.000 lei, la 20.000 de
lei. Este şi această sumă mulţumitoare,
pentru că intenţia noastră nu este să
adunăm bani, ci să stopăm
comportamentele acestea care au
mutilat practic oraşul”, a declarat
Claudiu Buciu, primarul Lugojului.
Din cele 18 amenzi acordate, zece
au fost contestate în instanţă şi se află
în diverse stadii procesuale.

Anul IX • nr. 2052
15 februarie 2022

Flash
Val de solidaritate la
Miercurea Ciuc după
tragedia celor 260 de
romi rămași fără case

Flăcările, pornite de la un
burlan metalic de fum neizolat
termic, au mistuit casele din
lemn, improvizate şi şubrede şi
au lăsat sub cerul liber
aproximativ 260 de oameni,
peste jumătate dintre ei fiind
copii. Imediat ce autorităţile au
realizat dimensiunea tragediei şi
faptul că un număr foarte mare
de oameni nu mai are unde să
locuiască, au cerut ajutorul
cetăţenilor oraşului, pe reţelele
de socializare, în paralel cu
măsurile administrative luate
rapid. Oamenii au privit pe
Facebook imagini cu flăcările
uriaşe, cu fumul dens, au aflat
că la locul incendiului sunt copii
care plâng, aflaţi în stare de şoc.
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KATHE, AKANA. Aici și
acum. Here and Now.
Primul festival internațional
de teatru rom din România
Prima ediție KATHE, AKANA!
Festival Internațional de Teatru Rom
prezintă, între 30 august și 6 septembrie,
spectacole de teatru și cine-teatru, creații
recente și premiere realizate de artiste și
artiști romi profesioniști din Austria,
Germania, Slovacia, România, Ucraina și
Ungaria. Directorul artistic al festivalului
Alex Fifea, dramaturg, actor și regizor rom,
împreună cu Rodrigo Balogh (Ungaria),
Mihaela Drăgan (România) și Andrei
Șerban (România) au făcut selecția
spectacolelor.
KATHE, AKANA! este o platformă
culturală de prezentare, reprezentare,
întâlnire și dialog care promovează
diversitatea culturală, non-discriminarea,
accesul la cultură și educația culturală în
direcția combaterii stereotipurilor negative
despre romi.
„Vrem să dăm o voce romilor și prin
teatru și cultură. Este nevoie să ne
cunoaștem și să ne recunoaștem, romi și
ne-romi, pentru a putea reconcilia
diferențele culturale istorice. Am făcut o
selecție de spectacole care abordează
tematici și estetici contemporane bazate pe
documentarea realului și micro-istorii.”,
spune Alex Fifea, directorul artistic al

KATHE, AKANA! și continuă:
„KATHE, AKANA! are un mesaj social
clar de educație, de conștientizare și
întărire a unei identități pozitive, iar această
diversitate culturală despre și mai ales cu
romi, lucrează pentru o armonizare în
interior, pentru comunitatea romă, cât și în
exterior, pentru populația majoritară neromă.”, încheie Fifea.
Festivalul se desfășoară în aer liber, în
Sectorul 5 al capitalei, la ARTHUB
Bucharest și în sala de spectacole a
Teatrului Evreiesc de Stat, dar are și un
concert în deschidere și două spectacole
online. Spectacolele sunt urmate de discuții
deschise între artiști și public.

Marius Tudor, consilier în PE: Nepăsare, ignoranţă și rasism. Realitatea pe
care o trăiesc foarte mulţi romi, nu cea din știrile cu palate, aur și bogăţii
câteva dintre problemele reale cu care se
confruntă romii zi de zi, discriminarea
acestei comunității fiind la fel de prezentă
și în ziua de astăzi. Care este rezolvarea și
cum poate fi relizată incluziunea socială a
romilor, aflați în interviul de mai jos.

DC NEWS: Cu ce probleme se
confrunta în prezent romii?
Marius Tudor, consilier politic în
Parlamentul European, a declarat în
exclusivitate pentru DC NEWS că peste
80% dintre romi trăiesc în sărăcie lucie și
excluziune socială, iar 40,79 % din copiii
romi nu au acces la grădiniţă. Sunt doar

“România nu are o problemă a
romilor, ci o problemă care ține pur și
simplu de nepăsare, de ignoranță și
rasism. Etnicizarea problemei și
transformarea comunității de romi în grup
vulnerabil, pentru că așa au zis unii că e

bine, inclusiv reprezentanți ai acestei
comunități, au consumat prea mult timp și
au întreținut sărăcia din comunități, când
problema era în altă parte. Rasismul, ura
împotriva romilor, este adevărata
problemă,
mai
ales
rasismul
instituționalizat, care a îngenuncheat
această comunitatea, o comunitatea care
dă semne că nu poate să se mai ridice, de
parcă ar avea pus, intenționat, un picior pe
cap.
România are, conform datelor
societății civile și ale instituțiilor
europene, peste 2 milioane de romi. Peste
80% trăiesc în sărăcie lucie și excluziune.
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Alexandru Rafila, propunere pentru
comunitatea romă: “Desemnaţi un consilier
onorific prin care să ţinem legătura”
„Important este să fim parteneri cu
dumneavoastră şi să nu fie frica cea care
generează comportamentele, să fie
încrederea şi buna-credința”, a spus
ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, în
cadrul unei dezbateri alături de membri ai
comunității rome, pe tema vaccinării antiCOVID.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila,
face apel la bună credință şi propune
comunității rome desemnarea unui
consilier onorific la minister care să
faciliteze comunicarea, mai ales în pe tema
vaccinării anti-COVID.
„Eu chiar vreau să vă rog, să putem să
mergem în comunitate împreună sau în

Pe scurt
Puțini pot ghici ce meserie
are Romi Chase. Are un look
provocator, dar profesia este
absolut obișnuită

Femeia, în vârstă de 28 de ani, este
posesoarea unor forme generoase și a luat
decizia să să-și încerce norocul în SUA după
ce s-a plictisit de jobul ei anterior. Astfel, ea
a părăsit Polonia în 2017, acolo unde era
profesor de limba engleză.
Ea credea că forma corpului ei nu este
atrăgătoare și mai pretindea că tuturor
fetelor care sunt deținătoare ale unor forme
generoase li se spune să-și ascundă silueta.
”Am fost întotdeauna foarte creativă și o
persoană sexuală. Nu am putut să îmbrățișez
aceste trăsături în țara mea natală deoarece
standardele de frumusețe de acolo sunt
definite de părul blond, ochi albaștri,
picioare lungi, șolduri mici”.

comunități împreună, să desemnați o
persoană din partea dumneavoastră care să
fie consilier onorific la Ministerul Sănătăţii
şi prin care să putem să ținem legătura,
încât lucrurile să nu le facem doar la nivel
teoretic, să mergem împreună cu
dumneavoastră, să mergem în comunități
şi să vedem ce tip de informaţii sau ce cale
de informare putem avea astfel încât
informația şi lămuririle să ajungă la toţi
membrii comunității rome şi nu numai.
Important este să fim parteneri cu
dumneavoastră şi să nu fie frica cea care
generează comportamentele, să fie
încrederea şi buna-credință”, a subliniat
ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila, în

cadrul unei dezbateri online organizată de
către Agenţia Naţională pentru Romi
alături de șeful Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

Romii din Italia vor să intre în Parlament
cu un partid prin care să combată ura și
discriminarea la adresa lor
Împreună au fondat Mistipé, un
grup care este candidat să reprezinte
romii în Parlamentul italian.
Momentan, formaţiunea are un
singur simbol, o roată roșie pe un fundal
albastru și verde, inspirat de steagul
romilor, și un program. Dar în curând
vor fi create un site web și o pagină de
Facebook pentru a promova activitățile
partidului. Președinta partidului, Giulia
Di Rocco, absolventă de drept, este
implicată de 15 ani în promovarea
romilor în instituții. Pe lângă faptul că a
fondat două asociații, Amici di
Zefferino și Romanì Kriss, mai face
parte din Forumul pentru romi Sinti și
Caminanti înființat de Unar, sub egida
Ministerului Egalității de Șanse, din
UCI, Uniunea comunităților romanes
din Italia, iar în iulie anul trecut a
devenit
membră
a
Uniunii
Internaționale Rome, organismul care-i
reprezintă pe nomazi la Consiliul
Europei și la ONU.
De-a lungul anilor, a reușit să
predea steagul „națiunii rome” Papei
Francisc, senatorului Liliana Segre și
chiar președintelui Republicii, Sergio
Mattarella. Acum, scopul grupului este
de a-i aduce pe romi în instituții. În

Peninsulă există aproximativ 180 de mii
de romi italieni cu drept de vot. „Însă
partidul nostru nu este deschis doar lor
– explică Di Rocco pentru Giornale.it –
toți oamenii care cred în luptele noastre
ni se pot alătura”.
Deocamdată nu se vorbește despre
alianțe sau posibile colaborări cu alte
partide. Dar, conform zvonurilor
apărute în unele ziare, precum Libero,
electoratul rom, care reprezintă 0,26%
din populația italiană, ar fi tentat să
adere la coaliţia de stânga. Deocamdată,
Di Rocco neagă că ar fi avut contacte cu
liderii
altor
grupuri
politice.
„Bineînțeles că sunt unele care îmi plac,
care spun lucruri corecte însă
deocamdată prefer să nu mă
dezechilibrez”.
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Dacă ești bolnav
de COVID 19
apelează la
dr. Bănică

De unde ai luat virusul? Cat ai
stat in spital? Ai avut o forma grea?”
sunt intrebari pe care oricine vrea sa
le adreseze unui pacient care a trecut
prin infectia coronavirus.
Experienta celor care au castigat
lupta cu noul coronavirus ne poate
ajuta sa intelegem mai bine ce
implicatii poate avea infectarea cu
COVID 19.
Iar medicii nu tratează doar
boala, ci și spaimele pacienților.
teorii ale conspirației îi fac pe
oameni să creadă că sunt victime ale
unor experimente. Ignoranța
oamenilor, slăbiciunile spitalelor
românești și forța unui virus care a
îngenunchiat chiar și cele mai
performante sisteme medicale Am
încercat să stăm de vorbă cu Dr .
Bnica Costantin cel mai bun medic
din judetu Valcea Infectionistu nr 1
în Covid 19 care a fost decorat de
Presedintele Iohanis dansul a
explicat Ziarului Vocea Romilor
vin pacienti pe Terapie, respirând
foarte prost și afirmă că nu au
Covid. La fel și familiile lor, țipă la
noi că n-au Covid, că-l ținem acolo,
îl omorâm, că suntem criminali.
sant și mulți medici de terapie
intensivă Dr Nicolae sef UPU
pentru a înțelege cat de greu sa treci
prin Covid 19 cum am trecut și eu și
familia mea Nu pot să spun că
virusul are altă evoluție, că e mai
virulent decât înainte acum scade
din intensitate. Contează mult și
starea psihică.a Pacientului . Nu va
fie frica a declarat Dr Banica
covid a scazut din intesitate sant
langa voii și numai va Îngroziți,
sau epuizați și cu teamă de moarte.

Social
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Comuna în care doar 1%
din populaţie s-a vaccinat
împotriva COVID-19.
Localnic: „Vaccinul acesta
nu-i bun, este semnul fiarei”
Campania de vaccinare împotriva
coronavirusului nu a avut deloc succes în
comuna Slobozia Bradului, din Vrancea.
Aici, doar unu la sută din populaţie s-a lăsat
convinsă de autorităţi şi s-a imunizat
împotriva Covid-19.
Comuna în care doar 1% din populaţie
s-a vaccinat împotriva COVID-19. Este
vorba despre comuna Slobozia Bradului,
din judeţul Vrancea. Din cei aproape 9.000
de locuitori, doat 108 au fost convinşi să se
vaccineze împotriva coronavirusului.
Oamenii nu au fost convinşi să se
vaccineze nici măcar după ce anul trecut
şapte persoane din comună au murit în
urma complicaţiilor provocate de
coronavirus. Mai mult, aceştia sunt
convinşi că serul anti-covid este o insultă la
adresa lor.
„Vaccinul acesta nu-i bun, este semnul
fiarei. Este bine sa faca ce vrea fiecare de
buna voie, dar sa nu fim obligati sau
constransi prin metode neortodoxe sa
facem asa ceva. L-ati intrebat pe Domnul, si

a raspuns sa te vaccinezi? Te rog sa ne spui
si noua Cuvantul prin care ti-a vorbit sa te
Primarul face parte dintre puţinii
oameni din localitate care s-au vaccinat
împotriva virusului. Prin exemplul
personal, acesta încearcă să-i convingă şi pe
ceilalţi sa fie mai receptivi la campania de
vaccinare.
„Tine si de religie acest refuz al lor, dar
a prins mai bine la ei campania
antivaccinistilor. Sunt foarte creduli si orice
caravana as fi incercat nu dadea rezultate”.

Proiect medico-social pentru servicii gratuite acordate
femeii cu cancer de col uterin
Peste 100.000 de femei cu vârsta între
25-64 de ani din Regiunea Centru au
beneficiat în decursul a peste 10 ani de
teste Babeș Papanicolau gratuite în cadrul
programului de screening al cancerului de
col uterin. Între 12-13% dintre acestea au
fost depistate cu teste pozitive, dar
jumătate dintre ele s-au pierdut în sistem,
adică nu au mai beneficiat până la final de
investigații și tratament al leziunilor noudepistate. Acest aspect, și nu numai, au
condus la scrierea unui proiect medicosocial ”Program de prevenție, depistare
precoce și tratament precoce al cancerului
de col uterin, Regiunea Centru”,
cofinanțat prin Fondul Social European,
Programul Operațional Capital Uman
2014-2020. Este un proiect prin care se

dorește promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a discriminării,
prin creșterea accesului la servicii de
înaltă calitate, inclusiv asistență medicală
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Domnia Legii și se va reuși odată
separarea bestiilor de oameni
Triumful șarlatanilor în
toate sferele vieții publice din
Romania a distrus încrederea
și respectul pentru omul creat
de Dumnezeu ca ființă
Astăzi mulți oameni se
prăpădesc de spaimă, alții se
încăpățânează să trăiască
Viața nu a fost niciodată o invitație la fericire sau
frumusețe.
România a devenit atât de
precară încât chiar și morților
dacă le-ai oferii o viață nouă,
cu toții ar refuza. Alegătorului
care la rândul său ne-a dovedit
ca și el poate fi înșelător,
impostor si escroc în raport cu
bunul simt și răspunderea
civilă. Si atunci ce mai putem

face decât să constatăm să
constatam lipsa permanentă a
medicamentelor, bolnavii de
cancer tratați cu apa chioară
din fiole contrafăcute.
Cum se mai fura banii
pentru
tratamentele
la
domiciliu și multe altele care
mai de care mai catastrofale
Când vezi marea tragedie
românească cu privire la
migrație și consecințele ei cu
privire la copiii care s-au trezit
azvârliți în stradă fără o
minima protecție, întreb și eu
Viața noastră ce-ați făcut cu
ea? Spuneți unde e?” Oare a
mai rămas ceva de iubit in
viața de aici?
Dacă marea șarlatanie

La filmul lăudat

Știința duce lupte grele cu politica.
Milenii și apoi secole la rînd, cînd
interesele de putere au cerut-o, oamenii de
știință au fost ba izgoniți, ba arestați, ba
decapitați, ba puși la frigare.
E un film
amuzant, tocmai pentru că, pînă la urmă,
rămîne un film.
Într-un fel, de la un președinte
incapabil, depășit și arogant, umflat cu
pompa de Servicii, te aștepți să ia decizii
stupide și criminale în serie.
În fața inevitabilei ciocniri a maselor
cu moartea, clasa noastră politică se
mulțumește să spună doar „Închideți
ochii!“. Știind bine că unii îi vor închide
pentru totdeauna. Ce face românu’, cînd
n-are ce face, după datină, la sfîrșit șinceput de an? Face retrospective și
decernează premii, normal!

românească emană acum un
„parfum” sufocant te întrebi
serios dacă oamenii ăștia se
străduiesc să fie idioți sau au

un „talent” înnăscut?
Domnia Legii și se va
reuși odată separarea bestiilor
de oameni.

Petre Florin Manole: O campanie media
pentru vaccinarea romilor ar fi utilă
E nevoie de o campanie
consistentă pentru vaccinarea antiCovid a romilor, declară la RFI
președintele PSD Sector 1, Petre
Florin Manole. El face afirmația în
contextul în care Alexandru Rafila,
Raed Arafat și Valeriu Gheorghiță
discută online, luni de la ora 13, cu o
mie de romi din administrația publică
și comunitățile de romi din țară, despre
vaccinarea anti-Covid.
Petre Florin Manole crede că
discuția de luni despre vaccinarea
romilor este corectă și spune că
”autoritățile ar trebui să tragă o
concluzie simplă, că atunci când lași o
populație în afara acoperirii sistemului
de sănătate publică, în cele mai grele
momente, cum este acesta, nu vei avea
o situație mai bună, ci din contră, o
situație mai rea și preocuparea asta ar
trebui să treacă dincolo de pandemia
Covid și peste un an de zile să vedem
ministrul Sănătății preocupându-se și
de alte aspecte referitoare la sănătate
publică și comunități vulnerabile”.
El și-ar dori o campanie media care
să vizeze vaccinarea romilor: ”Cred că
este utilă o campanie specifică,

integrată, evident, în campania mai
mare a statului român. Am putea folosi
și vectori foarte utili, cum ar fi medicii
romi. Sunt sute de medici romi, unii
dintre ei cunoscuți pentru că au trecut
prin programe de educație și de sprijin
desfășurate de exemplu de Roma
Education Fund, un ONG foarte
implicat în zona asta, 300 de romi au
fost bursieri și acum sunt medici în
diverse spitale din România, toți romi.
Deci da, ar fi utilă. E important însă și
cu ce vectori comunicăm, pentru că
am văzut în marja acestei discuții
foarte multe articole din presa centrală
preluând o persoană care se
autointitulează rege al romilor”.
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Actualitate

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
GHICITUL ÎN PALMĂ

Prezicatorii Greciei antice descopereau
caracterul, dar si viitorul unei persoane
analizandu-i liniile din palma. Desi exista
tratate intregi care explica practica denumita
chiromantie, si tu poti “citi” semnele din
palma daca cunosti cateva reguli de baza.
Traditia chiromantiei spune ca palma
stanga iti dezvaluie ceea ce poti face, propriul
potential, predispozitiile si inclinatiile tale,
asadar din ce este compusa personalitatea ta,
iar palma dreapta iti arata ceea ce te asteapta
– viitorul. Linia vietii traseaza, practic,
destinul de la nastere la moarte si este prima
care se formeaza in palma atunci cand omul
este inca un embrion de doar opt saptamani,
in burtica mamei. Multe persoane se sperie
dupa ce realizeaza ca linia vietii din palma nu
este lunga, avand impresia ca acest lucru le
indica o viata scuta. Insa nu este adevarat.
Lungimea liniei vietii nu indica longevitatea
individului, insa cat de bine este definita
aceasta linie arata cat de activ ca fire este
omul respectiv.
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Dorin Cioabă: Strategia
de a plăti oamenii să se
vaccineze a fost neinspirată
O campanie de vaccinare în rândul
persoanelor de etnie romă din
România va începe luni. Valeriu
Gheorghiță, coordonatorul Campaniei
Naționale de Vaccinare Anti-COVID19, a transmis un mesaj în limba
romani, prin care încurajează
comunitățile să meargă să se
imunizeze, însă Dorin Cioabă, regele
autoproclamat al romilor, spune că o
astfel de comunicare este ineficientă.
Romii au nevoie de cadre medicale
care să îi sfătuiască.
Agenția Națională pentru Romi a
lansat o campanie de încurajare a
vaccinării în comunitățile de etnie,
determinată de numărul mic de
persoane vaccinate în această
comunitate – potrivit unui studiu
publicat de Institutul Român pentru
Evaluare și Strategie la începutul
acestei luni, efectuat pe 801
respondenți, doar 34% dintre ei s-au
vaccinat cu schema completă.
Campania de imunizare a fost
lansată cu un mesaj în limba romani
transmis de Valeriu Gheorghiță,
coordonatorul Campaniei Naționale de
Vaccinare Anti-COVID-19.
Dorin
Cioabă,
regele
autoproclamat al romilor, spune că este
nevoie mai degrabă de implicarea

cadrelor medicale în campanie, pentru
că o mare parte din comunitatea sa nici
măcar nu are un medic de familie cu
care să se sfătuiască.
„Romilor trebuia să se adreseze
mai pe limba lor. Exact cum a făcut-o
Gheorghiță, dar nu folosind cuvintele
Romanes, că asta nu ajută. Planul
acesta de vaccinare trebuia să includă
acolo niște mediatori sanitari. Romii
nu au medic de familie, nu sunt
asigurați medical, nu au destulă
școală”, a explicat Dorin Cioabă.
„Eu cred că strategia Guvernului
de a plăti oamenii să se vaccineze a
fost una total neinspirată. Pentru că, vă
dați seama, mai ales romii se gândesc
<<Domnule, de ce ne dă bani? Adică
dacă e în beneficiul nostru, de ce ne
plătește?>>”, a mai spus Dorin Cioabă.

Arhiepiscopia Clujului oferă 1500 de pachete persoanelor din comunitățile
defavorizate ale Eparhiei
În cadrul acțiunilor
social-filantropice organizate
în
Arhiepiscopia
Clujului, Înaltpreasfințitul
Părinte Andrei s-a întâlnit
miercuri, 22 decembrie, cu
aproximativ 300 persoanele
cu posibilități reduse, aflate
în evidența Sectorului
Social-Filantropic
al
Arhiepiscopiei Clujului, din
care fac parte și comunitățile
de rromi din Pata Rât și
Turda, potrivi
Acțiunea caritabilă face
parte dintr-un grup mai mare
de proiecte organizate de

Arhiepiscopia
Clujului.
Astfel, luni, 20 decembrie,
Arhiepiscopia a oferit 100 de
pachete de încălțăminte
pentru vârstnicii din județul
Bistrița-Năsăud, și alte 200
de cadouri cu îmbrăcăminte
și încălțăminte copiilor rromi
din Pata Rât. În aceeași zi, au
fost oferite alte 150 de
pachete cu articole de igienă,
îmbrăcăminte,
rechizite
școlare și dulciuri copiilor
aflați în evidența sectorului.
Proiectul continuă și
zilele următoare, în Ajunul
Crăciunului, 24 decembrie,

vor fi pregătite daruri și o
masă caldă pentru cei peste
700 de copii rromi din Pata
Rât și din Parohia misionară
pentru rromi din Turda-

Fabrici. Totodată, în prima zi
de Crăciun va fi oferit
prânzul rezidenților din
centrele social-misionare din
Bistrița-Năsăud.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNALUL (21 martie – 20 aprilie)
Berbec
Nativii acestei zodii vor avea parte
numai de surprize din punct de vedere
amoros. Vor avea parte de multe incercari din
punct de vedere carieristic, insa vor trece cu
bine.
COROANA (21 aprilie – 20 mai) Taur
Coroanele din zodiacul tiganesc vor
incepe o noua relatie de iubire. Din punct de
vedere profesional, lucrurile se mai
indreapta.
SFESNICUL (21 mai – 20 iunie)
Gemeni
Trăieșți cea mai frumoasă perioada a
anului. La finalul lunii februarie te vei gândi
să faci pasul cel mare alături de persoană care
ti-a stat în ultima vreme aproape.
ROATA (21 iunie – 21 iulie) Rac
Nativii zodiei Roata din horoscopul
tiganesc vor fi expusi criticilor de tot felul.
Luna februarie le aduce in fata o serie de
oportunitati de a se schimba in bine.
STEAUA (22 iulie – 22 august) Leu
Atentie la toate indicatoarele, chiar si la
cele de care ai trecut deja – viata e plina de
surprize!Luaţi-vă timp în ultimele 2
săptămâni ale lunii pentru dezvoltarea unei
strategii financiare care vă va diversifica
veniturile în opțiuni mai sigure.
CLOPOTUL (23 august – 22
septembrie) Fecioara
Nu aduce anul ce aduce luna februarie
pentru tine! Va fi o lună magică, o lună în
care ți se vor îndeplini o serie de vise.
MONEDA (23 septembrie -22
octombrie) Balanță
Nativii acestei zodii se vor afla intre
ciocan si nicovala. Pe de o parte, vor fi
nevoiti sa le faca pe plac parintilor, pe de alta
parte vor trebui sa dea dovada de intelegere
in ceea ce il priveste pe partenerul de viata.
CUTITUL (23 octombrie – 21
noiembrie) Scorpion
Nativii zodiei Cutit din horoscopul
tiganesc vor avea parte de surprize placute
din punct de vedere amoros. Vor cunoaste pe
cineva special.
TOPORUL (22 noiembrie – 21
decembrie) Săgetătorul
Vei avea parte de situații neașteptate pe
care trebuie să le accepți, dar fii calmă, după
aceea vor veni zile de liniște.
POTCOAVA (22 decembrie – 20
ianuarie) Capricornul
Acesti nativi se vor implica mai mult in
problemele de familie. Trebuie sa dea dovada
de buna intelegere si sa nu ii supere pe cei
dragi.
CUPA (21 ianuarie – 19 februarie)
Vărsător
Este o luna perfecta pentru CUPA care
vor sa deschida o afacere. Pot da marea
lovitura!Ai avut un an atât de greu și în luna
februarie vei înțelege ce ți-au pus la cale cu
adevărat astrele.
CAPELA (20 februarie – 20 martie)
Pești
Nativii acestei zodii trebuie sa invete sa
comunice mai mult, sa comunice mai clar,
mai coerent.Jumătatea lunii februarie aduce o
veste tristă pentru ține.
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Învățăm unii de la alții:
voci rome, despre
obstacole și victorii
Romina este printre mulții copii din
România a căror viața e încă marcată de
lipsuri, chiar dacă situația copiilor s-a
îmbunătățit constant în ultimii 30 de ani.
Pentru prea mulți, în special pentru
grupurile vulnerabile, cum ar fi
minoritatea romă, copiii cu dizabilități
sau copiii din zonele rurale, accesul la
educație incluzivă de calitate este o
provocare zilnică, alimentată de sărăcie,
discriminare sau lipsa de sprijin în
școală, acasă sau în comunitate (prin
serviciile unor profesioniști locali,
lucrători sociali, asistenți medicali
comunitari si alții).
Conform statisticilor, copiii romi au
o probabilitate de șase ori mai mică
decât alți copii să finalizeze
învățământul secundar.
Un studiu din 2018 arată că două
treimi dintre romi fie nu au absolvit
nicio clasă, fie nu au absolvit liceul, o
pondere de cinci ori mai mare decât
majoritatea. Mai mult, doar un procent
din romi se înscriu în clasa a XII-a.
UNICEF în România, alături de
partenerii săi, sprijină copiii vulnerabili,
inclusiv pe cei din minoritatea romă,

facilitând incluziunea socială prin
accesul la educație, servicii de sănătate
de bază și protecție socială, precum și
prin asigurarea unei educații incluzive
de calitate și a unei dezvoltări și îngrijiri
din copilăria timpurie.
Înainte nu-mi plăcea să spun că sunt
romă. Mi se părea că e un lucru care nu
trebuie spus. De când am intrat în grup
și am văzut că și ceilalți sunt la fel ca
mine, romi, mi-am dat seama că toți
trăim aceleași lucruri.

Poliția germană a început vânătoarea românilor
care bat la uși și vând cuțite și oale

Românii care vând cuțite și oale au
invadat Germania iar localnicii se
plâng că sunt prea insistenți.
Vânzătorii sunt în marea majoritate
romi și sunt acuzați că cer prețuri prea

mari pentru produsele lor de o calitate
foarte proastă.
Ultimul caz de sesizare a poliției a
avut loc în Bad Reichenhall, o
localitate de de 17.400 de locuitori din
landul Bavaria. care
mai mulți
locuitori au cerut intervenția oamenilor
legii pentru alungarea sau tragerea la
răspundere a romilor români,
comercianți de oale și cuțite.
Ce pățesc comercianții ambulanți
români care vând cuțite și oale
Deși romii spun că marfa este
făcută chiar de ei, pe germani nu îi
sensibilizează acest lucru, având în
vedere ceea ce ei numesc calitatea
foarte slabă și modul agresiv de a face
afaceri al românilor.
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Sã halim bine

Tocana țigănească
ungurească de pui
Tocanita tiganeasca este un preparat
deosebit de gustos, satios si intens colorat,
care se gaseste in meniul marilor restaurante
in toate tarile europene si a influentat modul
de preparare a multor retete autohtone din
foarte multe tari europene.
Ingrediente:
1 pui mare de peste 1,5 kg
2 kg de ardei galben
1-2 ardei iuți
1 kg de roșii
750 g de ceapă
2 linguri de boia dulce
3 linguri de untură de casă
Mod de preparare:
Puiul îl tăiem în bucăți de cam 5-6 cm,
astfel încât să îl folosim pe tot. Bucățile de
pui le sărăm. Topim într-un ceaun untura
și ceapa tocată. Gătim până când ceapa sa înmuiat după care adăugăm bucățile de
pui și fierbem până ce carnea s-a făcut pe
jumătate. Adăugăm roșiile și ardeii tocați.
Din acest moment nu mai avem voie să
amestecăm cu lingura ci doar să scuturăm
oala. Adăugăm boiaua și ținem pe foc
până ce totul s-a fiert bine.

Social
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Proiect important
privind rasismul
în școli
Reprezentații
Centrului
de
Advocacy și Drepturile Omului
(CADO), în parteneriat cu Asociația
Consultanților
în
Dezvoltare
Comunitară (ACDC), cu sprijinul
financiar Active Citizens Fund
România, derulează proiectul intitulat
,,Școala pentru toți copiii” II.
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.

Cei mai bogați mafioți din România. Palate din aur sau stăpâni pe
clădiri istorice și legături politice
Cei mai bogați rromi din România
și-au creat adevărate imperii în țară, dar
și în străinătate. Însă, desigur, banii lor
nu au fost câștigați tocmai prin muncă
cinstită. Cei mai mulți au probleme cu
legea.
Ionaș Cârpaci (55 de ani), liderul
clanului Cârpaci, din Timișoara este
cunoscut drept cel mai bogat rrom din
România. Are doar patru clase și, după
Revoluție, a condus mai multe rețele de
cerșetorie și prostituție din vestul țării.
Apoi a ”brevetat” metoda țigănească de
pus mâna pe imobilele de patrimoniu,
conform EVZ.ro. Cumpăra cel mai

ieftin apartament, muta o familie
săracă, cu ordin să le facă vecinilor
viață de coșmar. Aceștia erau inundați,
intimidați și își găseau ușile acoperite
cu fecale, zilnic, iar în final îi vindeau
lui locuințele.
Puiu Englezu din Hunedoara, care
spune că a făcut avere din afaceri cu
fier vechi, ar fi cel mai bogat rrom din
țara noastră. Averea lui este greu de
estimat, conform . El a construit fiilor
săi două palate poleite cu aur, iar gardul
este suflat și el în aur. Cel mai de preț
articol vestimentar al lui Puiu Englezu
este o cravată din aur pe care o poartă

cu mândrie ori de câte ori are ocazia.
Cârpaci a fost trimis în judecată în
2010, după ce procurorii au stabilit că,
falsificând semnătura fostului primar
timișorean Gheorghe Ciuhandu, și-a
însușit terenuri, în numele unor cetățeni
germani fictivi.
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Dicþionar româno-rrom
Patradi bahtale! – Paşte Fericit!
Dobroituca – Bună Ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te
sufar
Cyumydaptu ando muy te
dilearaptu pho tan – te pup direct în
bot să te zăpăcesc de tot
Ciplecealma tuta – nu pot să te
sufăr
Mai bes hatan – Stai puţin (sau:
Mai stai un pic)
Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi
cu mine prin parc?
Haida jas manta ando foro? –
Mergi cu mine în oraş?
Hai te plimbosaosame – Hai să
ne plimbăm
Camis te jas manta? – Vrei să
mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai şi tu pe
afară
Na mai des duma acate k dikel
so penau – Nu mai vorbi aici ca ne
aude ce vorbim
Tehala la ce ora intalnisaosame?
– Mâine la cât ne întâlnim?
Haida care – Hai acasă
Sar busos? – Cum te cheamă?
Chechibars satu? – Câţi ani ai?
Motomanga – Spune-mi şi mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie
frica/ nu te ingrijora
Cai san? – Unde eşti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasă-mă în
pace
Star? – De ce?
San dilo – Eşti prost
Chechi so ceaso? – Cât este
ceasul?
Sukar san – Ce frumos eşti
Merav anda tu – Mor de tine

Caleidoscop
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Membrii comunității rome,
în vizorul campaniei de
vaccinare anti-Covid. Ce
PLANURI are șeful CNCAV,
medicul Valeriu Gheorghiță

Autoritățile
responsabile
cu
campania națională de vaccinare antiCovid intenționează să poarte discuții în
perioada următoare cu reprezentanţii
comunităţii rome din fiecare judeţ al ţării
pentru a prezenta, “într-o manieră cât mai
accesibilă”, informaţii legate de
pandemie şi vaccinarea.
Împreună cu
domnul preşedinte al Agenţiei Naţionale
pentru Romi, vom avea o întâlnire în
format online cu reprezentanţii
comunităţilor rome de la nivel naţional,
din fiecare judeţ. Vom anunţa când va fi
această întâlnire şi sperăm să putem oferi
toate informaţiile de care comunitatea are
nevoie pentru a putea decide în mod

informat dacă se vaccinează. Ne dorim să
prezentăm într-o manieră cât mai
accesibilă, cât mai pe înţeles, toate
informaţiile legate de pandemie şi de
vaccinare”, a anunțat șeful CNCAV,
medicul militar Valeriu Gheorghiţă, întro conferinţă de presă susținută la Palatul
Victoria, relatează Agerpres.
“Din acest punct de vedere, cred că
eforturile vor avea succes, în sensul în care
trebuie să eliminăm teama şi frica
oamenilor legată de vaccinare. În felul
acesta, foarte probabil că, înţelegând în ce
constă vaccinarea, care sunt beneficiile, de
ce este important să ne vaccinăm, şi decizia
poate să fie alta”, a subliniat Gheorghiţă.

Zona din România în care bărbaţii au patru soţii. Cu câţi bani sunt cumpărate femeile
Poate nu știai, dar există o zonă în
România unde bărbații au voie să aibă
patru soții. Mai mult decât atât, acestea pot
fi cumpărate în funcție de culoarea
părului, astfel că cu cât femeia este mai
blondă, cu atât costă mai mult.
Se întâmplă în Dobrogea, acolo unde
există comunități de turci, lipoveni,
aromâni, zona transformându-se într-un
spațiu socio-cultural diversificat în
România. De altfel, în cartierul Bendea
din orașul tulcean Babadag există o
comunitate unică. Aici conviețuiesc peste
1.500 de persoane, iar obiceiurile
locuitorilor sunt diverse.

Ei sunt numiți ”țigani turciți” deoarece
trăiesc după reguli musulmane. În
Bendea, bărbații au voie să aibă patru
neveste, care pot fi cumpărate pe bani
mulți de către familiile înstărite din
această comunitate. Tot în Bendea mai
este permisă și căsătoria între veri primari,
iar într-o curte pot exista și trei case și o
anexă-bucătărie în care viețuiesc 50 de
persoane, din care 40 sunt copii. Adulții nu
lucrează, astfel că singurul lor venit oficial
este
Dacă dispun de finanțe, bărbații din
Bendea pot să își cumpere până la patru
soții, iar prețul lor variază între 10.000 și

30.000 de euro, în funcție de aspectul lor.
Tinerele cu părul blond sunt la mare
căutare, iar asta pentru că culoarea
galbenului, a aurului, deci, este pentru ei
simbol al prosperității.
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Flash
„Îți ia bani din
buzunar / Negrul e
rezidual”. O
campanie pentru
colectarea selectivă
a deșeurilor naște
nemulțumiri

Îți ia bani din buzunar / Negrul e
rezidual”. Acest mesaj, scris pe
afișe din Sibiu care promovează
colectarea selectivă a deșeurilor,
încearcă să îi învețe pe locuitori să
arunce în pubelele negre numai
deșeuri care nu pot fi reciclate.
Alături de slogan este desenat
simbolul pubelelor negre: o femeie,
pe numele ei Tanti Rezi (de la
reziduu), închisă la culoare, cu fuste
largi peticite, murdară.
O fotografie a unui astfel de afiș
amplasat aproape de Piața Mare din
Sibiu ne-a fost trimisă de un cititor
al site-ului, nemulțumit că
personajul Tanti Rezi seamănă cu o
femeie romă și că sloganul induce
ideea că romii fură și sunt murdari.

REDACÞIA
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Ar trebui ca Biserica
Ortodoxă Română să
ceară scuze romilor?
Recent,un domn care se descrie drept
activist pentru drepturile țiganilor,
Ciprian Necula, a declarat că „Biserica
Ortodoxă este singura instituție care,
până acum, nu a acceptat nici măcar să-și
ceară scuze pentru cei 500 de ani de
sclavie a romilor din motivele
dumnealor”.
Are oare dreptate? Ar trebui ca
Biserica Ortodoxă să-și ceară scuze în
fața romilor?
În primul rând, haideți să stabilim un
lucru: sclavie nu este egal cu robie. O
paranteză: Când auzim de „sclavie” cu
toții ne ducem cu gândul la imaginile alea
din filmele americane, cu negrii biciuți pe
plantație, împușcați ca niște animale.
Instituția robiei din Țările Române a
fost însă, cu totul altceva. În primul rând
robia romilor însemna un sistem cu
drepturi și obligații, la fel ca și pentru
țăranii români.
Sunt multe de spus pe acest subiect,
dar sintetic, diferențele dintre robia din
Țările Române și sclavia din sensul antic
și clasic, așa cum o știm, sunt reliefate de
Boris Scurtulencu în acest pasaj din
cartea sa: Situația juridico-economică a
țiganilor din Principatele Române (Ed.
Albina Românească, Iași, 1938, p.14).
„Robia la noi era mult mai ușoară (...).
Robii noștri se bucurau de o libertate
economică mult mai mare decât în
dreptul roman, având putința de a stăpâni
o mică proprietate de care dispunea după
voința lui”, iar istoricul A.M. Stoenescu
adaugă: „Orice tranzacție a bunurilor sale
cu terțe persoane era recunoscută de stat,

putea vinde, cumpăra, dona sau lăsa
moștenire, la care trebuie adăugat
aspectul foarte important că robul „nu
putea fi condamnat la moarte de stăpânul
său” (Boris Scurtulencu).
Robia, așa cum era ea definită de către
instituția Domnească a vremii, le permitea
țiganilor nomazi să se deplaseze pe unde
voiau, având totuși obligația de a se
prezenta la proprietarul moșiei la anumite
date.
Să închidem paranteza și să revenim la
subiect. Evident că robia, după
standardele de azi, este o stare deplorabilă
și degradantă. Însă, în contextul de acum
sute de ani, era o instituție care conferea
ceva, oricât de puțin, în comparație cu
statutul de exclus din societate, de paria.
Sau poate era mai bine în occident,
acolo unde „integrarea” s-a făcut cu forța
și prin crimă? Știe vreun critic al
românilor pe problema romă că țiganilor
din Austro-Ungaria li se luau copiii de
mici, pentru a se priva etnia de
„perpetuarea
modului
de
viață
tradițional”? Era mai bine așa?
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Actualitate

Niko G: Fratele meu este lăutar și
toată atenția din familie a fost spre el
Niko G a devenit o cântăreață rap de succes, în
ciuda descurajărilor venite inclusiv din partea
familiei, care considera că o astfel de muzică nu îi va
aduce reușite în viață. Dar chemarea era acolo. Nu
numai că nu a renunțat la muzică, dar a completat-o
cu actoria. A început în 2015 cu PlayHood, în
Ferentari, iar acum face parte din Giuvlipen, prima
companie de teatru independent feminist rom din România. Din 2018 până în
prezent a participat în mai multe programe afiliate Erasmus+.

Logofătul Conachi și
„robii lui Dumnezeu”

Un boier moldovean a dispus
prin testament ca situația propriilor
săi robi să fie îmbunătățită, însă nu
a considerat propice emanciparea
lor juridică. Bogdan Chiriac este
cercetător independent, pasionat de
istoria socială și reprezentarea
culturală a romilor. A cercetat,
printre altele, discursul aboliționist
al presei din Moldova secolului al
XIX-lea și reprezentarea romilor în
literatura de călătorie franceză. Îl
poți urmări aici, în cadrul unei
conferințe a Centrului Național de
Cultură a Romilor, unde vorbește
despre abolirea robiei/sclaviei în
Principatele Române.
Acest eseu face parte din seria
Obiceiul pământului, un proiect
jurnalistic multimedia despre
amprenta sclaviei asupra relațiilor
dintre romi și români.

Cum a ajuns o comunitate de
romi din Transilvania să
dețină o adevărată comoară,
rară și veche de sute de ani

În România trăiesc triburi de romi,
care locuiec în corturi, dar care are au
niște pocale (tahtaie) vechi de secole.
Cum a ajuns o comunitate de romi
din Transilvania să dețină o adevărată
comoară, rară și veche de sute de ani.
Ce a scris New York Times
Etnografii români care au studiat
exemplarele aflate în Muzeul de Istorie
din Cluj, afirmă ca unele ”tahtaie” au
fost făurite la comandă de aurari
transilvani special pentru voievozii
cetelor de țigani liberi din secolele
XVII – XVIII. La vremea aceea, aceste
pocale erau o formă de investiție. Alte
pocale ar mai proveni de la familiile de
”sânge albastru” , care îi răsplăteau pe
meșteșugarii iscusiți.

Vrăjeli...
adevărate!
Recent, președintele României a
semnat decretul privind eliberarea
din funcția de judecător la
Judecătoria Râmnicu Vâlcea a
doamnei
Mihaela
Chirvasiu
(pensionare), la data de 10 ianuarie
2022. În 2008, ziarul nostru titra:
„Judecătoarea Mihaela Chirvasiu
pune talpa pe gâtul presei libere!
Miercuri, 22 ianuarie, ne-a parvenit
la redacţie o hotărâre judecătorească
emisă de Judecătoria Râmnicu
Vâlcea în 14 decembrie 2007. Nu nea venit să credem că am fost
condamnaţi în absenţă, fără apărare,
fără a ni se lua vreo declaraţie şi fără
să putem propune un martor.
Auzisem multe despre cum câştigă
procesele societatea….., dar acum
am simţit pe pielea noastră cum este
să-şi bată joc de tine, de drepturile
tale, un judecător”.
t
Cimitirele de mașini sluțesc de
ani și ani o parte din stațiunea
Călimănești și din superba Vale a
Oltului. Șmecherii care dețin parcul
de rable de vizavi de Centrul
Expozițional Seaca au mai lăsat
câteva și la poartă, la câțiva metri de
stradă. Și nu este pentru prima dată.
Pe ăștia nu i-o amenda nimeni?
t
Se aude că liderul PNL Vâlcea,
Cristian Buican, l-ar pregăti pentru
candidatura la Consiliul Judeţean
Vâlcea pe Sebastian Fârtat (foto),
încă prefect al judeţului Vâlcea. Nu e
o idee rea!
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