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Sute de clujeni au
participat la un
marş împotriva
rasismului

Documentaristul
Charlie Ottley le
oferă o cameră de
filmat copiilor care 
i-au furat echipamentele
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Politici
populiste
masive de
genul „Vă

dăm, vă facem”
Cînd am draci, scriu cu draci și nu rar scriu mai

buruienos decît mi-aș dori, dar urăsc să joc roluri. Nu

sînt drăguțel și am o istorie destul de lungă de sărit

calul sau caii cînd sînt „înfierbîntat”. Nu cred că e un

erou, nici măcar nu cred că este un politician foarte

bun, dar sigur este un om mult mai bun decît media.

Lucru care îl face excepțional pentru clasa noastră

politică.

Vreau să spun că România este o societate bogată?

datoare scumpa fitoasa la straini le dam friptura la

ainostri romani varza si fasole. Vreau să spun că

România arată tot mai mult ca o societate normală, în

care există o pătură foarte subțire de oameni bogați,

există o enormă pătură de clasă de mijloc și există o

pătură, din păcate, mare de oameni săraci.încerc

politici populiste masive de genul „vă dăm, vă facem”.

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Romii care fug
din calea
războiului din
Ucraina se lovesc
de uși închise în
Polonia

„Între români,
eram ţiganul, între
romi, eram
românul”
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Doi elevi romi din Tărian vor
reprezenta România la Turneul
Internaţional de rugby-tag din Italia

Doi adolescenţi de 14 ani care învaţă la
Şcoala Gimnazială nr. 1 din Tărian, comuna
Girişu de Criş, vor reprezenta, împreună cu
echipa, România la Tuneul Internaţional de
rugby-tag de la începutul lunii mai, din
Italia.

Un sport pentru copii
Cei doi sunt membri de câţiva ani în

echipa şcolii de rugby-tag şi au fost
remarcaţi şi selectaţi în echipa Clubului
Sportiv Warriors Timişoara în urmă cu
câteva săptămâni. 

“În anii 2016, 2017 şi 2018 am ajuns la
etapa naţională a campionatului de rugby-tag
şi mă bucur că cei doi elevi au fost remarcaţi
de atunci, iar acum fac parte de echipa U15 a
Warriors Timişoara. Aceasta e cea mai
cunoscută echipă din România în acest sport
şi participă des la competiţii internaţionale”,
a explicat directoarea interimară a şcolii din

Tărian, Delia Bondar.

Pe scurt

“Vineri, 10 iunie 2022, un grup de
copii din Parohia Greco-Catolică Blaj III -
Barbu Lăutaru, care a fost vizitată de Papa
Francisc în urmă cu trei ani, au fost primiţi
de Sfântul Părinte în Vatican, în cadrul
unei audienţe private. Copiii au fost
însoţiţi de Preasfinţia Sa Cristian Crişan,
Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba
Iulia şi Făgăraş, de Părintele Vicar Flavius
Florea, de Părintele Paroh Ioan Hoca, de
Părintele Viceparoh Ciprian Suciu şi de
Domnul Claudiu Nicuşan”, se
menţionează în comunicat.

Audienţa a avut loc în Biblioteca
privată a Palatului Apostolic din
Vatican.

În cadrul întâlnirii, după un cântec

intonat de copii, preotul Ioan Hoca i-a
exprimat Papei bucuria revederii şi i-a
mulţumit pentru grija şi atenţia pe care o
manifestă faţă de comunităţile rome.

“A urmat un dialog între Sfântul
Părinte şi copii, iar apoi cei prezenţi au
recitat în limba italiană Ave Maria
(Născătoare de Dumnezeu), după care
Suveranul Pontif le-a împărtăşit
binecuvântarea sa”, se precizează în
comunicat.

La finalul audienţei, copiii i-au dăruit
Papei câteva cadouri specifice, respectiv o
căldăruşă şi un mătăuz, o cruce din cupru
inscripţionată cu data vizitei sale în
cartierul Barbu Lăutaru, 2 iunie 2019, un
album aniversar care prezintă în imagini
această vizită, precum şi un desen realizat

de ei.
Copiii i-au mai dăruit Papei şi un toiag

arhieresc, confecţionat din cupru şi fier, o
sinteză a istoriei şi a tradiţiilor culturale ale
romilor. “Crucea este realizată din trei fire
de metal, împletite, fire care se
întrepătrund spre vârful crucii,
contopindu-se într-un singur element. 

Are o poveste impresionantă pe care
am ascultat-o având pielea de găină. Am
încercat să fac un interviu cu ea, însă, am
uitat rapid de întrebările pregătite, pentru
că întâlnirea noastră s-a transformat într-
o poveste la o cafea. Mă simţeam ca în
faţa unui pick-up la care ascultam o
poveste, ca atunci când eram mică. Alina
s-a născut într-o familie de romi, însă,
atât tatăl, dar mai ales mama ei, au înţeles
cât de importantă este educaţia şi au
împins-o de la spate să înveţe. Erau
săraci, dar nu au renunţat niciodată şi
când ea a început să realizeze eforturile
pe care părinţii le făceau ca ea să poată
merge la şcoală, a dat tot ce era mai bun
din ea. A învăţat cât de mult a putut, a
întâlnit şi oameni cu suflet care au ajutat-
o, dar a fost şi extrem de talentată. Au
fost momente în care a spălat vase ca să
se poată întreţine în Londra unde a vrut
neapărat să facă un master în regie la
Royal Academy. Dar a reuşit. Drumul ei
abia acum începe şi sunt convinsă că
vom auzi foarte mult de ea de aici
înainte, căci talentul şi munca asiduă pe
care le-a depus până acum, nu pot
rămâne fără rezultat.

Despre cum e să fii rom aici, despre
discriminare, despre teatru şi regie de

teatru, am povestit aproape două ore. A
fost o poveste pe care am savurat-o până
la ultimul cuvânt şi pe care am încercat
să o redau cât mai în amănunt mai jos.
Enjoy!

„Singură la nunta mea” la
Cannes.Advertisement
Da, a intrat la selecţia ACID

(Association pour le cinéma
indépendant et sa diffusion) şi anume
din 2500 de filme au fost alese 9, ceea
ce e o mare bucurie pentru noi.
Selecţia s-a făcut de către oameni ce
aparţin cinematografiei din întreaga
lume şi fiecare film primeşte un fel de
„naşă” sau „mamă adoptivă”, prima
care scrie o critică despre film şi care
ne-a prezentat în Cannes. 

Alina Şerban, actriţă şi
regizoare de etnie romă: Eu nu
sunt mai deşteaptă sau mai
talentată decât verişoarele mele

Grup de copii romi din Blaj, primiţi în audienţă privată, la Vatican, de Papa Francisc
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Ziua Internaţională a Romilor a fost
sărbătorită în avans, joi, în Tărian, la
centrul after school pentru copiii de etnie
romă, unde Asociaţia ASA şi primăria
din localitate au organizat o întâlnire cu
organziaţiile partenere şi câţiva
beneficiari. La eveniment a participat şi
Larisa Lakatos, o tânără romă care a
prezentat istoria semenilor săi şi a ţinut
un discurs de încurajare a educaţiei în
rândul lor.   

Educaţia e importantă
Întâlnirea, care a adunat circa 50 de

persoane, a avut loc în centrul în care de
mai bine 10 ani elevii romi din comuna
Girişu de Criş se adună după şcoală,
primesc o masă caldă, sunt ajutaţi să-şi
facă temele şi sprijiniţi să-şi continue
studiile.

În deschiderea evenimentului,
managerul de proiecte de la Centrul
Creştin Betania și Asociaţia ASA, Ioana
Ghiurău, a invitat-o în faţa participanţilor
pe Larisa Lakatos, fiica de 29 de ani a
preşedintelui Partidei Romilor “Pro-
Europa” filiala Bihor, Ioan Lakatos. Ea
este secretară în cadrul aceleiaşi
organizaţii şi absolventă de studii
superioare.

“Provin dintr-o familie de romi
maghiari şi mă mândresc cu asta. Cu
toţii, cei care suntem romi, trebuie să ne
mândrim cu asta, dar şi să ne dăm seama
că avem oportunităţi. Eu am beneficiat

mereu de locuri speciale pentru romi la
liceu şi facultate şi am primit și o bursă
de studii. Am avut norocul să trăiesc într-
o familie care m-a sprijnit să continui
studiile, iar eu încerc să fiu un exemplu
pozitiv pentru restul tinerilor din
comunitate. Învăţătura ne ajută să
ajungem departe”, le-a transmis Larisa
(foto) părinţilor copiilor de etnie romă
prezenţi.

O istorie zbuciumată
Tânăra a povestit despre originea

romilor, cea mai răspândită teorie
indicând India ca punct de pornire.
“Ziua Internaţională a Romilor,
sărbătorită pe 8 aprilie, celebrează
cultura romani. Istoricii cred că romii
au pornit spre Europa din cauza
ciumei sau a discriminării castei lor.
Prima atestare documentară a
comunităţilor lor datează din anul
1068, în Imperiului Bizantin.

Mă mândresc că sunt de etnie
romă: Romii din Girișu de
Criș, sărbătoriți de asociațiile
care îi ajută să se integreze

DEZBATERE PUBLICĂ În
ţara cu cele mai multe
mame minore din UE,
parlamentul scoate
„educaţia sexuală” din școli
/ Cât de importante sunt
astfel de cursuri: ce spun
elevii, părinţii și ONG-urile

România s-a aflat în ultimii ani pe
primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce
privește mamele adolescente, potrivit
datelor Eurostat. Cu toate acestea, educația
sexuală în școlile din România nu a fost
obligatorie până acum și mai puțin de 10%
dintre elevi au beneficiat de astfel de
cursuri.

În aprilie 2020, printr-o lege aprobată de
parlament disciplina devine obligatorie în
școli, o dată pe semestru. Majoritatea a
considerat demersul unul normal, însă
proiectul s-a lovit de opoziția puternică a
Bisericii Ortodoxe care l-a catalogat ”un
atentat asupra inocenței copiilor”.
Ministerul Educației nu a venit nici până
acum cu lămuriri despre ce vor conține
aceste cursuri, cum vor fi adaptate vârstei,
cine va preda, astfel că a alimentat valul de
supoziții și îngrijorări.Acum o săptămână o
modificare a legii, care a fost votată de
parlament miercuri, înlocuiește educația
sexuală cu cea sanitară și introduce acordul
parental pentru astfel de cursuri.

Deputatul romilor Cătălin Manea a
acuzat de rasism conducerea oraşului
Turda după incendiul de duminică
dimineaţă în care au murit şase persoane
din care patru copii.

Parlamentarul Partidei Romilor Pro
Europa a anunţat, potrivit alba24.ro, că
va da în judecată Consiliul Local şi
Primăria sub acuzaţia de rasism şi
încălcarea drepturilor şi libertăţilor
constituţionale ale populaţiei rome care

trăieşte în sărăcie.
“Domnule primar, domnilor consilieri

din Turda, în această dimineaţă, patru
copii, cu vârste între patru şi zece ani, n-
au mai apucat să se bucure de viaţă,
murind din cauza sărăciei, din cauza
prostiei voastre, din cauza rasismului pe
care îl practicaţi şi din cauza mentalităţii
bolnave, care o aveţi. E prea mult!
Ajunge! Vă anunţ că voi sesiza instanţa
de judecată. Trebuie să răspundeţi pentru

încălcarea drepturilor şi libertăţilor
prevăzute de Constituţia României”, a
spus deputatul.

Deputatul romilor, Cătălin Manea, acuză de rasism conducerea
oraşului Turda după incendiul în care au murit şase persoane
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În prezent, este imposibil
de a găsi pe glob o comunitate
etnică cu o istorie mai
controversată decât cea a
romilor[1]. În mod paradoxal,
elementul potrivit care
definește comunitatea romă
este diversitatea, proliferată
prin mai multe aspecte:
identitar, lingvistic, social,
profesional etc. Spre
deosebire de alte comunități,
romii nu au o patrie naţională
externă, totodată, aceștia
constituie în prezent cea mai
numeroasă minoritate etnică
pe continentul european.

Peste o jumătate de
mileniu, romii/țiganii sunt o
prezență permanentă pe
teritoriul carpato-nistrean.

Prima atestare documentară a
romilor/țiganilor în Țara
Moldovei este stipulată într-
un act domnesc emis la 02
august 1414 în Suceava de
domnitorul Alexandru cel
Bun (1400-1432):

„Din mila lui Dumnezeu,
noi, Alexandru voievod,
domn al Țării Moldovei.
Facem cunoscut, cu această
carte a  noastră, celui care o va
vedea sau o va auzi citindu-se,
că această adevărată slugă a
noastră, pan Toader Pitic, ne
slujește cu dreaptă și
credincioasă slujbă. De aceea,
noi, văzând dreapta și
credincioasa lui slujbă către
noi, l-am miluit cu deosebita
noastră milă și i-am dat în țara

noastră, Moldova, trei sate: un
sat la Cobîla, unde este casa
lui, unde a fost Veriș
Stanislav, iar alt sat la gura
Jeravățului, unde cade în
Bârlad, anume unde au fost
cneji Lie și Țiganeștii, iar al
treilea sat pe Bârlad, unde este

altă casă a lui, unde sunt cneji
Tamaș și Ivan. Acestea să-i fie
lui Uric, cu tot venitul, și
copiilor lui, și fratelui său,
Dragul, și nepoților lor, și
strănepoților lor, și răstră -
nepoților lor și neamu rilor lor,
în veci…”[2].

Provocările contemporane ale comunității romilor
din Republica Moldova: în căutarea unui model 
de coeziune a romilor cu societatea globală

Activist pentru drepturile romilor:
Biserica Ortodoxă nu a făcut nici
măcar gestul de a le cere scuze
romilor că i-a ținut sclavi 500 de ani

Biserica nu și-a cerut scuze nici până astăzi
pentru că i-a ținut sclavi pe romi timp de 500
de ani, spune Ciprian Necula, activist pentru
drepturile romilor, invitat online #deladistanță.
El crede că este nevoie de o reconciliere și de
un moment T zero, de la care să reînceapă
reconstrucția societății românești.

“Pe mine mă dezamăgește Biserica
Ortodoxă Română că până astăzi, după 500 de
ani de sclavie a romilor, nu a făcut nici măcar
gestul de a-și cere scuze, creștinesc: . Nu am
auzit asta din gura Bisericii. De ce? Pentru că
sunt mult prea superiori față de foștii lor sclavi
să-și ceara scuze, chiar și astăzi. Când vom
avea această reconcliere, ca să avem un
moment T zero de la care să reîncepem
reconstructia soc românești?”.

Cercetările arată că, așa cum elevii
din România au rezultate mai slabe la
școală decât cei din alte țări, și elevii
romi au performanțe mai slabe decât
cei de altă etnie, arată, într-o
prezentare publicată recent,
cercetătorul în educație Dacian
Dolean. Dar astfel de cercetări nu spun
motivele acestei situații: pentru a le
afla, e nevoie de cercetări avansate, iar
un astfel de studiu, de lungă durată,
ajunge la concluzia: nu etnia, ci
mediul socio-economic este cauza
dificultăților de alfabetizare a copiilor
romi.

Dacian Dolean a deschis o serie de
interviuri pe teme de cercetare pe care
agenția care se ocupă cu finanțarea în
cercetare și învățământ superior,
UEFISCDI, le publică în prezent pe
platforma sa. El a pledat, în interviu,
pentru extinderea cercetărilor avansate
în domeniul științelor educației,
susținându-și argumentația cu
informații dintr-un proiect intitulat
“Early Literacy of Roma Children

from Romania: Bridging the
Socioeconomic Divide”
(Alfabetizarea timpurie a copiilor romi
din România: remedierea diviziunilor
socio-economice – traducerea titlului
aparține redacției)

Dacian Dolean este psiholog
educațional, specializat în dezvoltarea
limbajului și a alfabetizării timpurii, cu
o experiență de peste 20 de ani ca
profesor, în România și SUA. Este
afiliat Universității Babeș-Bolya

Cercetarea avansată, a spus
specialistul, oferă răspunsuri pentru
care cercetările primare nu au
explicații, acestea doar indicând
situații de fapt.

De ce elevii romi au performanţe mai slabe la
învăţătură? Cercetarea avansată arată că motivele
nu ţin de etnie, ci de condiţiile de viaţă ale
copiilor – Cercetătorul Dacian Dolean
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Gipsy Eye i-a ajutat pe străini
să vadă cu ochii lor ce
înseamnă să fii rom

Aveam 20 când am început cu Gipsy
Eye. Eram student la Economie și
Administrarea Afacerilor în Iași și
simțeam nevoia să fac ceva pentru romi,
pentru noi tinerii romi și am început prin
dans. Îmi aduc aminte că în 2022 am
organizat Ziua Internațională a Romilor,
pe 8 aprilie, și am avut peste o mie de
participanți, au venit romi din toate
comunele din Iași, am făcut o defilare, să
zic așa, de la Palatul culturii până la
Universitate și ne-am așezat pe treptele
universității foarte mândri că suntem
romi, că suntem studenți romi. Și asta mi-
a rămas așa ca o amintire care tot timpul
îmi dă energie.

În 2009 lucram ca polițist în comuna
Grajduri, județul Iași, eram ajutor șef de
post. Îmi doream mai mult, terminasem
facultatea, voiam să fiu ofițer, am tot
încercat oarecum și mi-am dat seama că

am intrat așa într-o fundătură, să zic.

Flash

Un sat din Transilvania ca
laborator exploziv al xenofobiei:
cineastul român Cristian Mungiu, în
competiţie la Cannes, speră cu
„RMN” să deschidă ochii europenilor
despre acest rău care îi roade, scrie
AFP, preluată de agenția News.ro.

Titlul său, „RMN”, face referinţă
la acronimul românesc pentru
imagistică prin rezonanţă magnetică.
Mungiu cercetează dedesubturile
xenofobiei, un rău care ar fi metastazat
până în acest sat încă împietrit în
tradiţii, la marginea Europei. Povestea
e inspirată din evenimentul din 2021,
când localnicii din satul Ditrău, locuit
în majoritate de cetățeni români de
etnice maghiară, i-au forțat să plece pe
muncitorii din Sri Lanka veniți să
lucreze la o brutărie locală.

Premiera mondială şi prezentarea
în competiţia oficială a Festivalului de
la Cannes a filmului RMN a avut loc
sâmbătă seară. După două ore de
proiecţie, spectatorii au aplaudat
îndelung această «radiografie» a
naţionalismului şi xenofobiei dar şi a
sfidărilor economice cu care se
confruntă locuitorii unui sat din
Transilvania. Primele reacţii şi critici
sunt extrem de pozitive, unii evocând

chiar o posibilă Palme d’or pentru
cineastul român, deja multipremiat la
Cannes, 

„Sper că oamenii vor înţelege că
vorbesc despre ei”, a explicat pentru
AFP regizorul, în cursă pentru un al
doilea Palme d’Or la 15 ani de la „4
luni, 3 săptămâni, 2 zile”, despre
problema avorturilor clandestine.

„Sper ca spectatorii să nu scape
uşor de responsabilităţile lor, că nu vor
spune că asta a avut loc într-un spaţiu
îndepărtat, sălbatic. Mă tem că nu este
cazul”, a continuat Mungiu

Acţiunea se derulează la câteva
zile după Crăciun, într-un sat din
Transilvania, microcosmos unde
comunităţile au trăit una lângă alta de
secole: se vorbeşte română, maghiară
sau germană, mărturie a unei istorii
lungi şi zbuciumate.

RMN, noul film al lui Cristian
Mungiu difuzat în premieră la
Cannes, întâmpinat cu critici
elogioase și pronosticuri pentru
Palme d’Or

Președintele Asociației Victimelor
Evreiești ale Holocaustului din
România, Liviu Beris, a încetat din
viață la vârsta de 93 de ani. Fost
deportat în Transnistria, el a acordat un
interviu la RFI în 2015 pe care îl reluăm
aici.

Liviu Beris: Sunt originar dintr-un
orășel din nordul Moldovei, Herța. Pe
vremea când m-am născut eu, în 1928,
era în județul Dorohoi. Întotdeauna a
fost parte a Moldovei. Granița cu
Imperiul Austro-Ungar, respectiv cu
Bucovina, fusese înainte de 1918 la 15

kilometri nord de Herța într-o comună
numită Mamornița. Granița cu Imperiul
Țarist înainte de 1917 era la opt
kilometri est de Herța, pe râul Prut.

Reporter: De când datează
documentar populația evreiască din
Herța?

Cred că era în jur de 1800 de când
se vorbește de evrei în Herța. Din
istoricul familiei mele v-aș putea spune.
Din partea tatălui bunicul provenea
dintr-o familie din Lipcani, Basarabia.
Fugeau băieții de acei 20 de ani de
armată țaristă.

Deci este adevărat că în România,
în Moldova se refugiau evrei din
Imperiul Țarist?

Este adevărat prin însăși originea
mea în care tatăl meu provenea dintr-o
asemenea familie.

Liviu Beris - supravieţuitor al Holocaustului și deportat în
Transnistria - a încetat din viaţă la vârsta de 93 de ani
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350 de persoane, majo -

ritatea de etnie romă, dar şi

reprezentanţi ai unor organi -

zații nonguvernamentale, au

participat la un marş împotriva

rasismului, protestatarii

pornind de la Pata Rât, pe un

traseu de 15 km, până la sediul

Consiliului Județean, unde au

depus un memoriu.

Prin această manifestare,

protestatarii au dorit să atragă

atenţia asupra modului cum au

fost evacuate, în 2010, peste

300 de persoane de etnie romă

de pe str. Coastei, fiind mutate

lângă groapa de gunoi. La Pata

Rât, înaintea începerii

marşului, a fost prezent şi

mitropolitul Clujului,

Maramureşului şi Sălajului,

Andrei Andreicuţ, care le-a

spus celor prezenţi că “această

comunitate aflată într-o situaţie

materială dificilă trebuie

ajutată” şi că “biserica ar dori

ca acestor oameni să li se facă

nişte case”.

Unul dintre organizatorii

marşului, Adrian Dohotaru, a

declarat că oamenii care trăiesc

acolo “nu mai trebuie trataţi ca

nişte gunoaie”. “Acţiunea

noastră - “Oraşul pentru

oameni, nu pentru profit” - este

un marş împotriva rasismului şi

împotriva nedreptăţilor

locative suferite de oamenii

deposedaţi de drepturile lor

sociale şi economice

Participanţii la marş au

urmat un traseu de 15 km

printre dealuri, iar după ce au

ajuns în centru s-au oprit câteva

minute pe str. Coastei, de unde

o parte dintre ei au fost

evacuaţi. De acolo, au

continuat marşul până în faţa

CJ, unde au depus un memoriu

prin care revendică mai multe

drepturi pentru romii care

trăiesc la Pata Rât.

“Prin marşul de solidaritate

al romilor, cei care am ajuns cu

sau fără voia noastră să locuim

în Pata Rât, împreună cu alţi

cetăţeni ai oraşului Cluj-

Napoca şi cu susţinătorii noştri

din România şi alte ţări

europene, revendicăm faţă de

autorităţile locale, judeţene,

naţionale şi europene

următoarele: măsuri prin care

să se dezvolte fondul locativ

public, măsuri prin care să se

garanteze accesul persoanelor

marginalizate la locuinţe

sociale adecvate.

Sute de clujeni au participat la un marş
împotriva rasismului

Practici exagerate la
înmormântările creștinilor ortodocși

Puțini dintre noi știm, spre exemplu, că

există practici considerate exagerate și în

ritualul priveghiului înregistrat la creștinii

ortodocși. Considerate exagerate chiar de

către preoți!   

”Primele exagerări, spune pr.dr.lector

Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de

Teologie Ortodoxă ”Justinian Patriarhul”

din București, pot fi constatate încă de la

privegherea celui adormit. Nu este vorba

aici de vizitarea casei de către rude şi

cunoscuţi care aduc flori şi lumânări şi îşi

adresează salutul „Dumnezeu să-l

odihnească!“; ci, de multe ori, cei prezenţi

sunt serviţi cu mâncare sau prăjituri, iar

alteori circulă sticla cu vin sau ţuică, intenţia

familiei fiind ca cei prezenţi să fie

mulţumiţi, iar dărnicia lor să fie lăudată.

Muzicolog de profesie și membru

de vază al etniei romilor, Mădălin

Voicu știe cum să împace cultura cu

tradiția comunității din care provine

”Țiganii știu să râdă sau să plângă

frumos. O pot face uneori însă și în

mod extravagant și asta le atrage de

cele mai multe ori o serie de vorbe

sau de comentarii deloc

binevoitoare!”

Afirmațiile de mai sus aparțin lui

Mădălin Voicu, probabil cel mai

cunoscut reprezentant al etniei rome

din țara noastră din ultimul sfert de

veac. Parlamentar ani de-a rândul,

dar și excelent muzicolog –

descendent al unei familii de

violoniști ce ni l-a dat deja pe Ion

Voicu, tatăl său, Voicu spune că

manifestările aparte de bocete de la

înmormântările țigănește, cum ar fi

spre exemplu cele din aceste zile

dedicate lui Fane Spoitoru, sunt

echivalentul bocetelor, tradiție care e

des întâlnită și în cazul

înmormântărilor românești

Mădălin Voicu ne asigură că

cultul morților e puternic și în rândul

comunității țigănești: ”La țigani, fie

că este vorba despre botez, despre

nuntă sau înmormântare,

evenimentul este cântat. Asta-i

bucuria noastră și ea trebuie

exprimată, transmisă tuturor.

Desigur, de multe ori e deranjant

pentru cei din jur, dar oamenii ar

trebui să înțeleagă, să nu se grăbească

să ne blameze. Pe de altă parte, în

cazul celor ce ne-au părăsit, e cântat

mortul, ce a făcut în timpul vieții,

momentele cele mai importante pe

care le-a cunoscut, ce i-a plăcut, ce

nu i-a plăcut și altele. Ce mai, țiganii

au în sânge un sentimentalism

exarcebat!

Mădălin Voicu, despre priveghiul
ţigănesc. Ce spun și preoţii ortodocși!
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Test de virginitate. Telenovelă
cu final fericit: a reuşit să
ateste castitatea fetiţei sale,
închizând gura satului

O femeie din comuna clujeană

Panticeu a reuşit după frământări şi

dispute intense, care au durat luni de zile,

să închidă gura satului.

Oamenii ajunseseră să o acuze pe la

colţuri pe fetiţa ei în vârstă de 13 ani că ar

fi comis cele mai teribile isprăvi erotice

împreună cu un băiat de 22 ani, nimeni

altul decât păstorul de capre al satului.

Poveştile despre micuţa Maria au fost

difuzate în sat de însuşi Mădălin, tânărul

care s-a lăudat în numeroase rânduri pe la

crâşmă cu aventura lor, dând pe deasupra

şi informaţii picante. Bârfele au ajuns şi

la urechile mamei Mariei, care până la

urmă şi-a pierdut răbdarea, aducându-şi

fetiţa la medicii legişti de la Cluj pentru a

dovedi că e fată mare.

După un control amănunţit, femeia,

împreună cu Maria, a ieşit fluturând

victorioasă certificatul care atestă

virginitatea intactă a fetei.

Pe scurt

Jurnalistul britanic Charlie Ottley a

declarat, după ce şi-a recuperat

echipamentele de filmare care i-au fost

furate într-un parc din Timișoara, că

adevăratele victime sunt copiii care i-au

sustras bunurile şi că el nu doreşte ca

aceştia să fie pedepsiţi, ci să le ofere o

cameră de filmat şi şansa la un nou

început, transmite Agerpres.

Ottley a subliniat că aceşti copii ar fi

trebuit să fie în pat la ora aceea, însă

mama lor îi creşte singură, pentru că

soţul îi este condamnat şi în detenţie.

“Nu suntem victime aici, adevăratele

victime sunt copiii, pe care i-au

dezamăgit părinţii şi societatea (...) Ar fi

trebuit să fie în pat, ar fi trebuit să doarmă

şi să meargă la şcoală a doua zi (...) Şi

sunt copii, fie că sunt cetăţeni romi sau

români, merită o şansă la educaţie, iar

părinţii au nevoie de reabilitare, să ofere

copiilor o nouă şansă. (...) Aş vrea să le

ofer o cameră, să îi învăţ să filmeze şi să

le oferim un nou început, sperând să îi

încurajăm şi să îi inspirăm să nu facă

greşelile părinţilor lor”, a declarat

Charlie Ottley, într-o conferinţă de presă.

Jurnalistul britanic a mai punctat că

reforma socială ar trebui să înceapă de la

bază şi a îndemnat ca toţi cei care văd o

familie care are nevoie de sprijin, să

încerce să le ofere ajutor, iar autorităţile

să găsească fonduri să ia aceşti copii de

pe străzi şi să-i trimită la şcoală.

Documentaristul Charlie
Ottley le oferă o cameră
de filmat copiilor care i-au
furat echipamentele

Braşoveanu R. în vârstă de 69 de

ani, Mircea R., de 38 de ani şi Sara,

fetiţa celui de-al doilea, în vârstă de 3

ani, cu toţii membri ai unei familii de

romi din Cordoş îşi făceau

cumpărăturile, într-o alimentară aflată

la intersecţia străzilor Corneliu Coposu

şi Sibiului din cartierul Dâmbu-Rotund.

“Am intrat în alimentară, mi-am

cumpărat necesarul pentru casă, iar în

timpul acesta tata a ieşit mai repede,

după ce-a plătit o apă plată, un suc şi un

kil şi jumate de caise. Imediat, în timp

ce tata mă aştepta în curte, a ieşit

patronul magazinului, împreună cu doi

angajaţi, cu o bâtă de baseball şi o ladă

goală de bere în mâini. L-a lovit pe tata

în cap cu lada, iar acesta a căzut

imediat, ca secerat, la pământ. Eu,

imediat după ce-am plătit şi mi-am scos

bonul - de 64,50 lei, pe care-l mai

păstrez - am ieşit din magazin să-l

întreb pe patron de ce-l loveşte pe tata.

Iar în momentul când l-am ridicat pe

tata de pe jos, patronul mi-a tras una cu

bâta, atingându-mă în cap şi în ochi.

Apoi, la faţa locului s-au strâns şi

oamenii din cartier, în timp ce patronul

ne tot înjura că noi ţiganii tot venim şi

furăm de la el”, arată Mircea.

Salvat de pălăria de cowboy, după ce a primit o ladă în cap
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În timp ce o mare parte din
refugiații care fug din Ucraina
au fost primiți cu brațele
deschise în Polonia și alte țări
vecine, femeile și copiii romi
își găsesc cu greu un adăpost
din calea războiului lui Putin,
scrie The Guardian, aceștia
fiind discriminați atât de cei
care ar trebui să îi ajute, cât și
de alți refugiați ucraineni.

De-a lungul zilei, femei cu
părul strâns în coc ies pe o ușă
verde pe trotuarul îngust din
afara pieței medievale a
Cracoviei. În timp ce bărbați
tineri în uniforme ale armatei
americane se mișcă în
apropiere încercând să
înțeleagă hărțile de pe

telefoanele lor mobile, femeile
se adună în colțul unei clădiri
înalte și gri ca să fumeze țigări
rulate de mână și să stea de
vorbă.

Înainte de invazia Ucrainei,
clădirea era un hostel în care
tinerii din Europa își găseau
locuri ieftine de cazare când
călătoreau în străinătate. Acum,
stau 80 de refugiați romi din
Ucraina, aproape toți femei cu
copii.

„Mi-aș dori ca proprietarii
să se întâlnească cu noi înainte
să ne refuze”, a spus Nadia, o
femeie în vârstă de 42 de ani
care a fugit din calea bombelor
rusești când armata lui Putin i-a
atacat satul din apropiere de

Donețk în luna martie.
Nadia a venit în Polonia cu

nora ei de 22 de ani, Raiia, fiica
ei adultă și cu șapte copii mici.
Femeile și-au găsit de lucru
într-o fabrică în care se produc
cârnați de hotdog, dar, ca mulți
alți refugiați din comunitatea
romă, s-au lovit de un „zid”
atunci când au încercat să își
găsească un loc cazare.

„Au de-a face cu
discriminarea”, a spus Mariam
Masudi, un coordonator al
hostelului care lucrează pentru
ONG-ul Salam Lab. „Romii nu
sunt primiți în alte centre de
primire. Nimeni nu vrea să îi
primească în chirie. Nu cunosc
niciun [refugiat rom] care să fi
reușit să se stabilească în
Polonia.”

The Guardian: Romii care fug din calea
războiului din Ucraina se lovesc de uși
închise în Polonia

Romii din Finlanda sunt
niste aristocrati. Chiar si cei
care locuiesc in rulote au
gesturi suple si haine demne
de recuzita oricarui teatru
care se respecta.  Cia Rinne
povesteste cum de-a lungul
timpului femeile rome din
Finlanda si-au dezvoltat
propria lor moda, constand
in:  fusta din catifea neagra
cu un design baroc si bluza
cu volane din dantela
ornamentata cu margele din
slicla. Cand le vezi asa

elegant imbracate, gandul iti
zboara mai curand la
picturile lui Velasquez  ori
Rubens si in nici un caz la
suratele lor din Europa Est-
Centrala sau India.

Se stie ca,  o roma
finlandeza poate sa aleaga
daca vrea sa  poarte
costumul (puku) sau nu.
Toti romii din Finlanda  o
sa-ti spuna  ca,  daca porti
fusta din puku chiar si o
singura data,  nu mai poti sa
te infatisezi fara ea in fata

Deputaţii au adoptat
proiectul de lege pentru
modificarea Legii 165/2018
privind acordarea biletelor de
valoare, care prevede
instituirea posibilităţii ca
plata taberelor pentru copii să
poată fi făcută şi cu
voucherele de vacanţă
acordate părinţilor

Deputaţii au adoptat cu
238 de voturi ‘pentru’ şi un
vot ‘împotrivă’, proiectul de
lege pentru modificarea
Legii 165/2018 privind
acordarea biletelor de
valoare, care prevede
instituirea posibilităţii ca

plata taberelor pentru copii să
poată fi făcută şi cu
voucherele de vacanţă
acordate părinţilor.

Astfel, voucherele de
vacanţă pot fi utilizate şi
pentru acoperirea
cheltuielilor cu taberele
şcolare, naţionale sau
tematice, organizate pe
teritoriul României, la care
participă copilul titularului.
Procedura privind plata
taberelor potrivit prezentului
alineat se stabileşte prin
ordin comun al ministrului
educaţiei şi al ministrului
finanţelor, prevede proiectul.

Taberele copiilor pot fi plătite cu
voucherele de vacanţă acordate părinţilor

Romii finlandezi
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Scandal în Suedia
din cauza
“registrelor cu romi”

Suedia se află în mijlocul unui
scandal de discriminare pe criterii
etnice după ce s-a aflat că poliţia
dintr-un land ar fi iniţiat un
recensământ ilegal al romilor, pe
liste regăsindu-se peste 5000 de
persoane, printre care şi circa 1000
de copii.

Şeful poliţiei suedeze a declarat
că registrul etnic este ilegal.
Ministrul de Justiţie de la
Stockholm şi-a cerut scuze public
pentru aceste dosare. O amplă
dezbatere la nivelul Uniunii
Europene privind legalitatea

acestui demers a fost lansată.

Pe scurt

Lucian Corobuţă este unul dintre
membrii fondatori ai Asociaţiei Juriştilor
Romi din România,  care militează pentru
apărarea intereselor romilor în sălile de
judecată.

Prin RomaJust, zeci de familii de etnie
romă au fost reprezentate în instanţă în
ultimii ani. La început, au fost câteva familii
din Craiova și Constanța, evacuate abuziv
de autorități. Apoi activitatea asociației s-a
extins în zece orașe din țară, oferind sprijin
legal în cazuri de discriminare sau pentru
obținerea unor acte.

LikeRom e o comunitate de 100 de
profesionişti romi care influenţează pozitiv
societatea în care trăiesc. Iniţiată de Agenţia
Împreună, LikeRom își propune să aducă în
spațiul public poveștile celor 100 de
profesioniști și să-i inspire și pe alții să li se
alăture. Lucian Corobuță este unul dintre cei
zece ambasadori ai campaniei. Asta e

povestea lui:
„Ok, să povestesc despre mine. Sincer,

mi se pare una dintre cele mai grele întrebări
pe care aş putea să le primesc, pentru că zi
de zi mă cunosc pe mine însumi şi nu ştiu
cum aş putea să mă descriu astfel încât să fie
cât mai realist”, spune Lucian, un tip de 29
de ani, în timp ce ridică ochii spre tavan, ca
și cum acolo i-ar fi scrisă toată viața și i-ar fi
mai ușor să o vadă clar.

Când era mic, voia să se facă fotbalist şi
preot. Mama i-a spus că, dacă nu ia o
decizie, va avea în biserică, în loc de icoane,
mingi de fotbal.

Lucian spune că a crescut prins între
două etnii, într-un cartier la marginea
Iașului. „Între români, eram ţiganul, între
romi, eram românul, şi nu eram în niciun
grup”. Își amintește că nu i-a fost niciodată
teamă să-și asume etnia, chiar dacă a fost
singurul copil rom din clasă.

„Între români, eram ţiganul,
între romi, eram românul”

Iubesc poveştile. Să le ascult, să le
citesc sau să le scriu. Am învățat târziu
să scriu, după ce mulți  ani am crezut că
matematica e super-puterea mea. Acum,
după mii de texte și câteva cărți scrise,
știu sigur că viața mea nu e despre cifre,
ci despre cuvinte. Mi-ar fi plăcut să aflu
asta mai devreme, să fiu ghidată mai
din timp.

Azi vă povestesc despre o carte care
acum se naște: un proiect în care
povestitori vor fi copii defavorizați din
Ferentari, după ce vor participa la multe
ateliere de scris și spus. Tot azi vă
povestesc și despre nevoia inițiatorilor
acestui proiect de sprijin financiar și

emoțional. Proiectul se numește “Noii
Povestitori” – The New Storytellers:
Diverse books in Romania și m-aș
bucura să îi sprijiniți și voi și să dați
vestea mai departe.

Un grup de oameni cu suflet, o
scriitoare și un ilustrator vor să
transforme copiii în eroi, iar poveştile
lor de viaţă, în subiect de carte. Pentru
asta îi vor asculta, se vor juca alături de
ei, îi vor ajuta să se deschidă, să capete
încredere în ei şi în ceilalţi, să se simtă
acceptaţi şi incluşi. Cei 12 copii-eroi
fac parte din comunitarea romă din unul
dintre cartierele cel mai defavorizate
din Bucureşti. Nu ne întâlnim cu ei la

locurile de joacă unde ne ducem noi
copiii, în parcurile unde îi plimbăm sau
la activităţile unde îi însoţim, dar ei
există și au o voce puternică, ce merită
să fie auzită.

O CARTE PENTRU COPII CU EROI ROMI, PROIECT CREATIV DE INCLUDERE SOCIALĂ
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Copiii cer autorităţilor
măsuri anti-bullying în şcoli,
potrivit unui comunicat
transmis de Salvaţi Copiii, care
a organizat un forum la care s-
au analizat cauzele pentru care
acest fenomen încă este prezent
în unităţile de învăţământ şi s-
au identificat soluţii.

Conform unei anchete
sociologice derulate de
organizaţie în 2017, anual,
400.000 de copii sunt angrenaţi
în forme variate de bullying sau
cyberbullying, 200.000 sunt
victime ale violenţei fizice, iar
alţi 200.000 autori ai faptelor
de lovire, intimidare,
ameninţare.

Timp de două zile, 100 de
copii din 14 judeţe şi din

Bucureşti au participat la
Forumul Copiilor, iar printre
propunerile lor se numără:
recrutarea profesorilor luând în
calcul inclusiv criterii ce ţin de
sănătatea emoţională; crearea
de programe pentru starea de
bine a cadrelor didactice;
evaluări periodice ale acestora,
care să fie reale, independente
şi să nu fie corelate cu gradele
didactice.

Totodată, arată Salvaţi
Copiii, cei mici solicită mai
mulţi consilieri şcolari, fără
alte atribuţii administrative şi
fără normă didactică; sisteme
de raportare anonimă a
abuzurilor sau situaţiilor de
bullying; recunoaşterea
publică a şcolilor preocupate

de starea de bine a elevilor,
profesorilor, părinţilor.

Copiii au mai spus că vor
să fie întrebaţi şi ascultaţi în
mod real înainte de a se face
schimbări care îi afectează
direct şi că îşi doresc cursuri
sau workshopuri în care să
înveţe cum se realizează o
evaluare utilă şi cum pot
transmite feedback

profesorilor.
Respectarea legislaţiei de

către şcoli şi asigurarea
reprezentării autentice a
elevilor în toate problemele
care îi privesc, inclusiv o
reprezentare mai largă în
consiliile de administraţie sau
în grupurile de acţiune anti-
bullying constituie o altă
solicitare a copiilor.

Copiii cer autorităţilor măsuri anti-
bullying în şcoli

De ce, în politică, am ales să
mă ocup de vidanjare 

Spune că nu mai este un susținător al USR și
explică de ce. Cum explică și de ce crede că a fost
„prost și impulsiv” atunci când a candidat pe listele
PLUS la europarlamentare. Supranumit „vânătorul
de CV-uri”, Valeriu Nicolae scrie, într-un articol
publicat de Libertatea, că nu își dorește să fie în
politică, dar nu renunță la lupta de a curăța clasa
politică. Știu că ce e mai jos este un exercițiu cvasi-
inutil, căci experiența demonstrează că nu contează
ce cred, ce simt, ce vreau sau ce fac eu, ci doar ceea
ce tu, cititorul meu, mai bine conectat la creierul
meu decât mine, vrei să crezi că cred, simt, vreau
sau fac.   Într-o societate bântuită de conspiratită și
condusă de mitomani și plagiatori este aproape
normal să se întâmple așa. Totuși, este un exercițiu
util pentru mine.

Alina Șerban a devenit prima
regizoare și actriță romă care a
montat o piesă despre experiența
unui copil rom la Teatrul Național
din București. Instituție care
există dinainte ca romii să fie
eliberați din robie în Principatele
Române. Un adult copil urcă pe
scena Sălii Mici a Teatrului
Național din București. Poartă o
bluză cu Mickey Mouse, cum
aveau și puștanii proaspetei
democrații din anii ‘90. Își ridică
pumnul în aer și se declară fericit
că a avut noroc să se nască la
timp pentru „Ole, ole, Ceaușescu
nu mai e!”, și nu în vremurile
robiei ori în anii negri ai
Poraimos, așa cum numesc romii
„Holocaustul Uitat” din timpul
celui de-al Doilea Război
Mondial.  Alina Șerban, în „Cel
mai bun copil din lume” Aceasta
e prima scenă care-i surprinde pe
spectatorii piesei „Cel mai bun
copil din lume”, înainte ca

regizoarea și actrița romă Alina
Șerban să-i cuprindă strâns în
brațele unei povești
autobiografice despre identitate,
discriminare, durere și reușită.
„Cel mai bun copil din lume” este
un one man show despre viața
unui copil rom într-o societate
care-i repetă obsesiv că nu e
suficient, dar și prima piesă
montată de o regizoare romă care
intră în repertoriul Teatrului
Național din București. „Este
colosal. Este nemărginit. Este
istorie.

Este colosal. Este nemărginit. Este istorie. Și nu e
întotdeauna atât de roz”. Interviu cu Alina Șerban, despre
prima piesă a unei regizoare rome pusă pe scena TNB De
Adina Florea,
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Centrul Național de
Cultură a Romilor –
Romano Kher a donat
Bibliotecii Județene „V.
Voiculescu”, în baza unui
parteneriat cu instituția de
cultură buzoiană, mai
multe cărți  de dicate
istoriei, literaturii și limbii
romilor. Donația este
alcătuită din 19 titluri de
carte, respectiv peste 1.300
de volume: romane,
albume, volume de poezii,
dicționare, culegeri de texte
etc. Dintre acestea,
enumerăm: „Holocaustul
Romilor – O
Samudaripen”, „Curs
Practic de Limba Rromani”
de Gheor ghe Sărau,
„Constituția României în
Limba Romani”;
„Țiganomahia” (aforis me)
de Vasile Ionescu; „Kay
Jeas” (nuvele) de Păun
Ialomițeanu; „Dicțio nar
Trilingv (rrom-român-
englez)” de Georghe Sărau
și Alexandra Vi drașcu,

„Dicționar Dialectal al
Limbii Rromani” de Jupiter
Borcoi, Sorin C ris tian
Moisescu și Daniel Samuel
Petrila, „Ezita” (poezii) de
Dumitru Marian Ghiță etc.

„Cărțile vor fi puse în
curând la dispoziția
utilizatorilor noștri.
Acestea vor fi repartizate
atât la filialele instituției
noastre, cât și la
bibliotecile din localitățile
buzoiene în care trăiesc
comunități importante de
romi”, transmite directorul
Bibliotecii Județene Buzău,

Sorin Burlacu. Biblioteca
Județeană „V. Voiculescu”,
instituție de cultură ce
funcționează sub
autoritatea Consiliului
Județean Buzău, a devenit
astfel una din cele șase
biblioteci județene din țară
care au semnat un
parteneriat cu Centrul
Național de Cultură a
Romilor – Romano Kher
(CNCR-RK). Este vorba
 des pre o colaborare cu sco -
pul de a facilita accesul la
valorile culturii scrise
rome.

Centrul Național de Cultură
a Romilor a donat 1.300 de
volume Bibliotecii Județene

Portul romilor

Iată și prima comunitate de
romi care se alătură proiectului
nostru de redescoperire a
identității culturale locale.
Oameni veseli și mândrii de
tradițiilor lor.

Nelipsitelor pălării cu boruri
mari, salbe de galbeni la gât și
fuste înflorate, plisate și
împodobite cu fir de „aur“ și
dantelă, li s-au adăugat iile și
cămășile tradiționale românești.

Mai multe imagini cu piesele
de zestre ale comunității de romi
din Sâmbăta de Jos puteți
descoperi aici li se trage
denumirea de romi li se
aseamănă limba cu a indienilor şi
portul şi infațişarea.

În Sibiu este cunoscut doar în
anumite cercuri, însă în Coreea de Sud
este aclamat de mii de oameni pe stradă.
Trăiește în lux și tocmai a demarat poate
cel mai mare proiect dedicat romilor din
România din ultimii 27 de ani. Are mari
datorii la bugetul local, însă primește
bani de la primărie pentru a realiza un
proiect pe agenda comunitară. Se
înconjoară atât de personaje ciudate cât
și de intelectuali apreciați oriunde în
România sau în străinătate. Are limuzină
la dispoziție oricând, însă vrea ca
problemele romilor din cartierele
Sibiului să ajungă la urechile
autorităților. Și s-a numărat printre
primii care l-a felicitat zilele trecute pe

noul prefect al Sibiului. Totul se petrece
în Broscărie, într-un univers ce pare o
combinație între filmele lui Kusturica,
viața lui Donald Trump și
”Filantropica”.

Numele Mihai Gheorghe nu spune
foarte multe sibienilor. Mult mai multă
lume îl știe drept „domnul Nedelcu” din
Broscărie sau din Sibiu.

Săptămâna trecută, Mihai Gheorghe
a organizat în Broscărie o acțiune
cofinanțată de Consiliul Local Sibiu și
Primăria Sibiu prin agenda comunității.
Și-a așteptat invitații cu mare bucurie,
dar și cu platouri de mâncare, mese
bogate și înfrumusețate cu sfeșnice
înflorate, materiale de PR și răcoritoare.

Proiectul se numește ”Viața comunitară
rromă cum a fost, este și va fi” și este
implementat de către Asociația
Științifică de Cercetare și Diagnoză
Psihologică-Socială-Educațională-
Culturală-Tradițională a Etniei Rome.
Evident că l-am întrebat ce presupune
latura științifică a asociației?

Universul fabulos al romilor din Broscărie
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Aproximativ 8 din 10 romi părăsesc
timpuriu școala, ceea ce le scade drastic
șansele de a găsi un loc de muncă / Peste
60% din tinerii romi cu vârsta între 15 și 29
de ani nu merg la școală și nici nu lucrează,
potrivit Strategiei naționale pentru
incluziunea și reducerea sărăciei pentru
perioada 2022-2027.

Strategia națională privind incluziunea
socială și reducerea sărăciei pentru
perioada 2022-2027, publicată în
Monitorul Oficial, arată pe baza unor date
din 2016, că aproape două treimi dintre
tinerii romi nu sunt în sistemul educațional,
altă formă de învățământ și nici pe piața
muncii, fiind clasificați în categoria NEET.

Termenul „NEET” se folosește pentru
a descrie categoria de tineri care nu sunt
încadrați profesional și nu urmează niciun
program educațional sau de formare –
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea
Condiţiilor de Muncă şi Viaţă (Eurofound).
Inițial, termenul viza categoria de vârstă
15-24 de ani, dar categoria a fost extinsă

pentru a cuprinde persoanele cu vârsta între
15 și 29 de ani.

Dacă nu sunt în sistemul de învățământ
și nici pe piața muncii, „tinerii romi și în
special tinerele rome se află în risc ridicat
de excluziune socială”, după cum se arată
în Strategia națională privind incluziunea
socială și reducerea sărăciei.

8 din 10 romi părăsesc
timpuriu școala

Despre orașul Babadag
din județul Tulcea

Numele de Babadag vine din
limba turcă și se traduce ca Muntele
Tatălui, o referire la misticul Sari
Saltuk Baba (d.1297) care a venit pe
aceste meleaguri ca să răspândească
credința musulmană.

În orașul Babadag din Tulcea,
majoritatea locuitorilor este de
români (69,91%). Principalele
minorități sunt cele de romi (13,64%)
și turci (4,42%), iar pentru 11,39%
din populație, apartenența etnică nu
este cunoscută. Prima atestare
documentară a orașului Babadag este
din anul 1263, cu ocazia venirii lui
Sari Saltuk Baba în Dobrogea.

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 alocația copiilor
primită de la stat.

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.

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.

Zona din România în care bărbaţii au patru soţii. Cu câţi bani sunt cumpărate femeile
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Laura Greta Marin,
pentru a doua
dezrobire a romilor

Am cunoscut-o pe Laura Greta
Marin în anul 2006, în perioada de
preaderare a României la UE, când
a fost selectată ca Agent local de
implementare în Proiectul Phare
2005, „Acces la educație pentru
grupuri dezavantajate”, cu accent
pe comunități rome, implementat
de Ministerul Educației.

Ne-am întâlnit în echipa de
asistență tehnică Ramboll
FinConsult şi am colaborat cu
Greta în acțiuni de voluntariat
având ca obiectiv consilierea
copiilor din medii dezavantajate,
mai rar decât mi-ar fi plăcut, dar
timpul nu e pierdut. Loială crezului
ei, neobosită și foarte inventivă a
reușit să ducă mesajul despre
beneficiile educației în comunități
în care din cauza sărăciei dar și a
unor cutume culturale, copiii romi
nu frecventau școala decât în
număr foarte mic.

Așa este Greta și acum!
Hotărâtă și neobosită!

Greta, cu al ei IRSE – Indicele
de Risc Socio-Educațional, al cărui
suflet este chiar ea, mi-a împărtășit
într-o discuție prietenească, chiar
de Ziua Internațională a Romilor,.

Flash

Prejudecățile rasiale sunt încă frecvent
întâlnite, iar copiii minorităților naționale
ajung să se lovească de ele destul de timpuriu.
În România acest aspect este cel mai vizibil în
cazul copiilor romi, considerați nu de puține
ori drept copii-problemă chiar și de persoane
care nu îi cunosc.

Valentin Andrei Curcă are 19 ani și este
elev în clasa a XII-a la Colegiul Național
„Mihai Eminescu”din Suceava. Provine
dintr-o familie de romi cu posibilități
materiale reduse, din comuna Ciprian
Porumbescu. Are 6 frați, cel mai mic are 3 ani
și probleme serioase de sănătate. Mama are 3
clase, tatăl, 6 clase și fratele cel mare, în
vârstă de 21 de ani, a absolvit 8 clase.
Principalele venituri sunt ajutorul social și
alocațiile copiilor; doar tatăl lucrează
ocazional, „cu ziua”. Este o familie liniștită,
în care, după cum ne-a mărturisit Valentin,
părinții nu și-au lovit niciodată copiii și nu au

înclinație spre scandal.
La școala din sat Valentin a fost un elev

sârguincios, din clasa I până în clasa a VIII-a
a avut numai premiul I. În clasa a VI-a
consemnează primul eveniment important
din viața lui: a venit o profesoară de limba
română care a văzut că îi place să învețe. „Îi
spuneam că scriu poezii, povestiri și ea mi-a
sugerat să devin învățător”.

”Țigan” nu este jignitor;
tonul pe care o spui
contează. Eu sunt mândru
de ceea ce sunt

Până anul trecut, părinţii “influenţi” ai
căror copii nu luaseră note suficient de
mari pentru a prinde un loc la un liceu de
elită, găsiseră soluţia să ocupe un loc
rezervat etniei rromilor obţinunând pe căi
mai puţin legale o recomandare scrisă din
partea preşedintelui unei organizaţii
civice, culturale sau politice a romilor,
prin care se dovedeşte apartenenţa
elevului la această etnie.

Însă de anul trecut, a fost eliminată
această “oportunitate”. Pentru a putea
beneficia de locurile speciale pentru
rromi în învăţământul liceal de stat,
candidaţii au avut ca termen data de 29
aprilie 2021, până la care s-a putut

depune recomandarea scrisă de
apartenenţă la etnia rromă, la unitatea de
învăţământ de provenienţă, în vederea
înscrierii elevilor pe locurile speciale
pentru rromi.

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.

Locurile speciale pentru rromi nu mai pot fi ocupate sub
nicio formă de elevii român
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Un accident în care a fost
implicat un copil a provocat
un imens scandal, luni, pe o
stradă din Baia Mare, după ce
zeci de persoane au tăbărât
peste femeia de 25 de ani care
se afla la volanul
autoturismului, relatează

Șoferița a coborât imediat
să acorde primul ajutor, în
urma accidentului, și a sunat la
112. Un echipaj al Serviciului
Județean de Ambulanță
Maramureș a sosit la fața
locului, l-a preluat și l-a
transportat conștient la
Spitalul Județean de Urgență
Maramureș.

Imediat, zeci de băimăreni,
majoritatea de etnie rromă, s-

au adunat la locul accidentului
și au tăbărât pe șoferiță.
Aceasta a fugit și s-a refugiat
într-un magazin. Autoturismul
femeii a fost distrus de rromi,
dar și magazinul în care s-a
refugiat. Doar cele 8 echipaje
ale poliției și trei echipaje ale
Jandarmeriei au reușit să îi țină
în frâu.

Minorul a fost transportat
la Spitalul Județean Baia Mare
în vederea efectuării de
investigații medicale, iar
conducătoarea auto a fost
testată alcoolscopic, rezultatul
fiind zero.

Polițiștii au constatat
faptul că, mai multe persoane,
aflate în apropiere, au

provocat distrugeri
autoturismului implicat în
accidentul rutier, după
producerea acestuia.

În continuare, polițiștii s-
au sesizat din oficiu privind
infracțiunea de tulburarea

ordinii și liniștii publice și
vătămare corporală din culpă
și efectuează cercetări pentru
identificarea tuturor
persoanelor implicate în
eveniment și stabilirea cu
exactitate a faptelor.

O șoferiță a fost bătută, iar o mașină și un magazin au
fost avariate, după ce o femeie a accidentat un copil care
a traversat neglijent strada

Adrian-Nicolae Furtună,
sociolog: „Romii eliberaţi au
constituit ulterior vagabonzii
oraşelor sau marginalii satelor“

Centrului Naţional de Cultură a Romilor
şi fondator al Centrului de Cercetări Culturale
şi Sociale „Romane Rodimata“, spune că
„dezrobirea a avut loc fără un set concret de
măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei
populaţiei eliberate“. ŞTIRI PE ACEEAŞI
TEMĂ Despre robii din spaţiul Principatelor
Române Cum erau clasificaţi romii în
perioada robiei. Boierii îi includeau în...
„Weekend Adevărul“: Ca cercetător, cum aţi
rezuma sclavia romilor în spaţiul românesc?
Suntem tentaţi să asemănăm cazul populaţiei
rome de la noi cu sclavia afro-americanilor
din SUA, greşim? Prin ce aspecte ar trebui să
ne rămână în memorie secolele de sclavie
romă de pe teritoriul ţării noastre?

Inspectoratul Școlar Județean
(IȘJ) Alba a publicat Ghidul
candidatului la admitere liceu 2022,
cu numărul de locuri pe licee și
specializări și ultimele medii de
intrare de anul trecut.

Înscrierile (completarea
opțiunilor în fișele de înscriere)
pentru admitere liceu 2022 încep în 4
iulie. Cei care vor să dea admitere la
liceele de artă, cu profil sportiv,
pedagogic sau teologic, susțin în
această perioadă probele de
aptitudini/limbă modernă

Repartizarea computerizată va fi
în 14 iulie. Până atunci, elevii de
clasa a VIII-a vor susține examenul
de Evaluare Națională, al cărui
rezultat contează în proporție de 80%
la media de admitere în liceu.

Admiterea la liceu în 2022 este
reglementată de OME 5.150/30
august 2021, respectiv OME
5.142/30 august 2021, pentru liceele
profesionale și cele în sistem dual.

Vor fi organizate două etape de
repartizare:

- prima, în 14 iulie, repartizarea

computerizată la care participă doar
elevii care au susținut Evaluarea
Națională

- a doua, în 4-5 august, pentru cei
rămași nerepartizați (candidaţii din
seria curentă, cei din seriile
anterioare care nu împlinesc 18 ani
până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2022-2023)

Admiterea candidaţilor pe
locurile speciale pentru rromi,
respectiv pe locurile distinct alocate
în unităţile de învăţământ de masă
pentru candidaţii cu CES se face
computerizat, într-o sesiune distinctă,
desfăşurată înaintea etapei de
repartizare computerizată.

ADMITERE LICEU 2022: GHID înscrieri,
LOCURILE pe specializări la licee, ultimele
MEDII de intrare
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Mai multi cetăţeni romi
protestează în faţa
Ambasadei Rusiei de la
Bucureşti

Mai mulţi cetăţeni de etnie
romă protestează luni în faţa
Ambasadei Rusiei de la
Bucureşti, cu ocazia Zilei
Rezistenţei Romilor. Manifes -
tanţii au adus un tanc în
miniatură, ca reacţie la
declaraţiile recente potrivit
cărora romii din Ucraina au
furat un tanc rusesc.  Prezenţă
impresionantă la Noaptea
Muzeelor: 321.053 de vizitatori
în t... Vlad, fiul lui Cristian
Popescu Piedone, anunţă că va
candida la Primă... Cum
argumentează susţinătorii lui
Piedone sprijinul oferit fostului
pr... „S-a spus despre rromi că
au furat un tanc al ruşilor. Noi
considerăm că a fost capturat.

Flash

Chiar dacă cei mai mulţi renunţă
frecvent la şcoală, dascălul îi readuce
mereu la clasă, iar copiii învaţă să scrie şi
să citească, dar şi să socotească şi să
folosească toate aceste informaţii în viaţa
cotidiană.  Învăţătoarea care alfabetizează
copiii dintr-o comunitate defavorizată...
Profesoară de matematică la sat, fericită de
elevii săi. Antreprenor d... Profesorul
ecologist de la oraş care le predă biologie
altfel copiilor... Ana Otomega Dumitru (40
de ani), învăţătoare în satul Cuiesd,
comuna Panet, judeţul Mureş, a fost
selectată în top trei profesori la categoria
”Dezvoltarea literaţiei” în cadrul galei
”Profesorul anului în mediul rural”,
organizată de Teach for Romania, o
organizaţie care şcoleşte şi trimite dascăli
în cele mai defavorizate zone ale
României.  A absolvit Liceul Pedagogic din
Târgu Mureş şi apoi Universitatea ”Petru
Maior”, iar la sugestia mamei sale a urmat
o carieră în învăţământ şi nu regretă niciun
moment. ”Când eram mică, mă jucam
mereu de-a şcoala cu prietenele mele la
bloc. Eu eram învăţătoarea, iar ele elevii.
Mi-au plăcut dintotdeauna copiii, să lucrez
cu ei, iar acum am şi eu doi ai mei”, îşi
începe povestea Ana.  S-a titularizat într-
una din cele mai defavorizate zone din
România, iar în clasă are numai elevi romi.

Şi de parcă nu ar fi fost suficient de
complicat, copiii vorbesc un amestec de
maghiară şi limba romani. ”Am şi clase
simultane, iar cei mari îmi traduc ce spun
cei mici şi le spun apoi ce trebuie să facă”,
explică cu umor învăţătoarea. S-a ataşat
enorm de elevii ei şi nici nu se gândeşte să
se transfere  în altă parte. Laborator de
literaţie cu doi elevi   Pentru cei care se
descurcă mai bine, mai exact doi elevi, a
înfiinţat un laborator de literaţie, care să îi
ajute să continue şcoala şi să îşi urmeze
visele. Vin constant la şcoală, iar cu ei
lucrează după orele de curs. O colegă de-a
sa vine şi ea la laboratorul de literaţie cu
alţi doi elevi. Prin interrmediul fundaţiei
”Noi orizonturi”,  foloseşte  în laboratorul
de literaţie noi metode de predare.

Lecţia de literaţie a învăţătoarei
care îi învaţă să scrie şi să
citească româneşte pe copiii
romi de limbă maghiară

Pompierii clujeni au intervenit
pentru stingerea unui incendiu petrecut
pe strada Cantonului, în zona Pata Rât.
Cinci barăci au ars în totalitate, pe o
suprafaţă de circa 200 de metri pătraţi,
alte două au ars parţial, iar la alte patru
locuinţe improvizate s-au înregistrat
pagube. Trei persoane au suferit atacuri
de panică. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ
Prahova: Un tren de călători a luat foc
în gara Sinaia. 28 de persoane...
Incendiu la o locuinţă din comuna
buzoiană Podgoria. Trei femei primes...
Incendiu puternic la un service auto din
Sectorul 6. Pompierii au inte...

Incendiul s-a produs sâmbătă
dimineaţă, în jurul orei 3.00.
„Pompierii din cadrul Detaşamentelor 1
şi 2 Cluj-Napoca intervin în aceste
momente la un incendiu petrecut pe
strada Cantonului. Apelul de urgenţă a
fost primit în jurul orei 3:25, iar la faţa
locului s-au deplasat două autospeciale
cu apă şi spumă, respectiv un echipaj
SMURD de la Detaşamentul 1.
Ulterior, forţele au fost suplimentate.
Astfel, la faţa locului se află patru
autospecialele cu apă şi spumă, precum
şi un echipaj SMURD şi unul SAJ. Din
fericire, toţi locuitorii au reuşit să se

autoevacueze şi nu există victime. O
femeie de aproximativ 50 de ani a
suferit un atac de panică şi este evaluată
de echipajul SAJ. La o primă estimare,
incendiul a distrus opt barăci, fiind
localizat”, au precizat reprezentanţii
ISU.    Cauza probabilă: un scurtcircuit
Incendiul a fost stins în jurul orei 5
dimineaţa. 

Au ars cinci barăci într-o comunitate de romi din zona
Pata Rât. Trei persoane au suferit atacuri de panică
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Innegresc tiganii
imaginea României?!

Ulterior, când şi-au dat seama că
făcătura „romalli“ este improprie şi li se
încurcă limba în gură când o folosesc, au
inventat „limba romani“. Astfel, acelaşi
ţigan cu pretenţii de om de ştiinţă, Gheorghe
Sarău, a postat pe Internet (la adresa
www.pdffactory.com) lucrarea „RRomii,
India şi limba rromani“ (sic). Abia după
câţiva ani, când şi-au dat seama că nici
făcătura „rromani“ nu se declină, nu are o
semnificaţie precisă, nu are efectul scontat
de confuzie şi, ulterior, de substituţie, au
inventat sintagma „limba romanes“. Iar,
pentru un străin, între a vorbi în limba
„romanes“ şi a vorbi în „româneşte“ nu este
nici o diferenţă fonetică semnificativă, mai
ales că şi Parlamentul a început, din lene, să

îşi publice documentele fără diacritice.

Pe scurt
Numărul mamelor minore care

aduc pe lume copii este tot mai mare
de la an la an. Pe măsură ce înaintăm
în timp, vârsta copilelor care dau
naştere la copii este tot mai mică.

Astfel, pentru personalul din
maternităţi nu mai este ceva ieşit din
comun când văd o gravidă în vârstă
de 12 ani sau 13 ani în chinurile
facerii. Copile care ar trebui să se
joace cu păpuşile, ajung să aibă grijă
de „păpuşi” vii!

Lăsată gravidă de unchi
O fată în vârstă de 14 ani, din

comuna Bradu, județul Argeș, a adus
pe lume o fetiță, cu câteva ore înainte
de „Ziua Mamei”, anul acesta. Maria
(n.r. - numele nu este real) a rămas
însărcinată după ce a fost sedusă de
un consătean. Locuiește cu bunica și
un unchi, în vârstă de 39 de ani, cu
grave probleme de sănătate, într-o
casă modestă, cu două camere. Nu a
avut cine să-i facă educație sexuală!
Mama ei, acum în vârstă de 32 de ani,
a plecat de ani buni în Italia și și-a
lăsat copila în grija bunicii.

Povestea fetei pare trasă la indigo
cu a mamei care, la rândul ei, a
născut-o pe Maria pe vremea când
era minoră. Nici ea nu a fost

recunoscută de tată, așa cum și
micuța venită pe lume recent are o
linie trasă în dreptul numelui tatălui.
Cel care a lăsat-o însărcinată la vârsta
de 13 ani este un unchi, concubinul
mătușii ei, care are un copil mai mare
cu două luni decât Maria. Bărbatul
este cercetat de polițiști, acuzat că a
sedus-o pe minoră. Acum este fugit și
oamenii legii îl caută.

Maria nu a abandonat școala. Și-a
învins rușinea, dar și teama că va fi
victima bullying-ului și a mers la
cursuri până când a născut. Fata a intrat
sub protecția membrilor Organizației
Salvați Copiii, Filiala Pitești. „De la
spital, noi am luat-o! Am dus-o acasă
cu lapte, pampers, şerveţele umede,
detergent, alimente de bază, zahăr,
făină, ulei. Aşa va primi lună de lună.
Nu este primul caz. Noi le moşim, le
năşim, le facem acte.

Ştefan Borcea Consiliul Local
Focşani a aprobat, în urmă cu două luni,
printr-un proiect promovat de Primăria
Focşani, un nou regulament privind
repartizarea şi închirierea locuinţelor
sociale în municipiu. ŞTIRI PE
ACEEAŞI TEMĂ FOTO Condiţiile
inumane în care locuiesc asistaţii social ai
Primăriei... Blocul asistaţilor social,
demolat de Primărie. Cât costă
construirea ... Jumătate din locatarii
blocului NATO din Focşani, tăiaţi de la
apă S-a ajuns la schimbarea
regulamentului din cauză că Primăria
introdusese în vechea legislaţie clauze
considerate discriminatorii de către

instanţa de judecată, la sesizarea
reprezentanţilor romilor. Unul dintre
criterii făcea referire la obligaţia ca
solicitantul să nu aibă debite restante la
bugetul local şi la furnizorii de utilităţi
publice din municipiul Focşani. Cu toate
acestea, Primăria a venit cu modificări şi
la noul regulament, stabilind că
persoanele care nu au un loc de muncă în
Focşani sau care au fost amendate pentru
tulburarea ordinii şi liniştii publice în oraş
nu vor beneficia de locuinţe sociale.
Asociaţia Juriştilor Romi „Romajust” a
formulat însă o plângere prealabilă
împotriva Primăriei Focşani, contestând
şi noul regulament. Asociaţia cere

anularea parţială a hotărârii de consiliu
local, solicitând eliminarea criteriilor noi
amintite, considerate la rândul lor
dicriminatorii. „Având în vedere piaţa
forţei de muncă, noi considerăm că este o
discriminare acest criteriu deoarece
cetăţenii pot să lucreze oriunde în ţară.

Oraşul unde romii se consideră discriminaţi:
contestă modul de repartizare şi închiriere a
locuinţelor sociale

Fenomen: Mamă la 11 ani
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”CU GÂNDUL LA ROMÂNIA” vă
prezintă, în fiecare zi, oameni remarcabili
care au cunoscut excelența în diferite
domenii precum educație, cercetare,
cinematografie, teatru, muzică, afaceri,
informatică, administrație sau sport

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

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

REGIZORUL RADU CIORNICIUC
FACE PARTE DIN CATEGORIA
PRIVILEGIATĂ A ARTIȘTILOR CARE
DEBUTEAZĂ SPECTACULOS ÎNTR-
UN DOMENIU – FILM
DOCUMENTAR – UNDE
PROVOCAREA ESTE DUSĂ PÂNĂ LA
LIMITELE EXTREME. NUMAI CĂ
SUBIECTUL LUNGMETRAJULUI
”ACASĂ, MY HOME” ȘI MODUL ÎN
CARE A FOST TRANSPUS PE
PELICULĂ A IMPRESIONAT ÎNCĂ DE
LA PRIMA VIZIONARE.

PERFORMANȚĂ. Regizorul Radu
Ciorniciuc, debut spectaculos.
Documentarul ”Acasă, My Home”
câștigă premiu după premiu la
marile festivaluri de film

CIPRIAN NECULA, activist
rom, despre etnicizarea
crizei coronavirusului:
”Tendința mai multor
publicații din România este
de a arunca boala în romi/
Nu este tolerabil ca într-o
situație de criză să generăm
alte crize”

Ciprian Necula, activist rom,
membru fondator al Platformei
Aresel a vorbit pentru
GÂNDUL.RO despre faptul că
anumite categorii sociale care nu
au un contract de muncă sunt
nevoite să apeleze la ajutorul
autorităților locale pentru a
supraviețui în contextul crizei
coronavirusului, „tendința statului
fiind de a ajuta capitalul, ceea ce
este important, dar să nu ajute
oamenii, ceea ce e o mare
problemă”.

Ciprian, Necula, doctor în
sociologie și profesor asociat
SNSPA, a vorbit despre imaginea
etniei rome în mass-media în criza
declanșată de coronavirus, în
contextul în care „tendința mai
multor publicații din România este
de a etniciza criza coronavirusului,
de a arunca boala în țigani”. Acesta
subliniază că „se revine la
discursul purtat în urmă cu
douăzeci-treizeci de ani și care a
produs efecte negative pentru
România”, în timp ce „reacția
autorităților este slabă”. El
subliniază că „problema este
superficial creată de mass-media în
contextul isteriei vizualizărilor”.

Sunt probleme economice,
stative în țară, în special în
ghetourile în care primăriile au
mutat romii în mod abuziv de-a
lungul anilor.

Cealaltă nu este engleza şi, oricum, ar
fi imposibil. Singurele probleme sunt că
mesajul este scris şi că, oricum, cei cărora
le este adresat nu dau doi bani pe el, chiar
dacă ştiu să citească!  În Covent Garden
au fost amplasate pancarte în acest sens,
acum, când începe goana după
cumpărăturile de Crăciun. Jumătate dintre
hoţii de buzunare prinşi în metrou anul
acesta erau din România, scrie The 

Semnele – nişte pancarte galbene pe
care scrie „Ofiţeri de poliţie în civil
operază în această zonă” - au fost
amplasate chiar de Poliţia Metropolitană
în zonele comerciale aglomerate. Este
pentru prima oară când forţele de ordine
amplasează semne de avertizare de acest

gen în limba română, notează tabloidul.
Covent Garden este la circa 1,5 km

depărtare de Hyde Park Corner – o zonă
renumită pentru zecile de persoane fără
adăpost venite din România.

Poliţia din Londra îi avertizează pe hoţii de buzunare într-una
dintre cele două  limbi pe care aceştia le înţeleg: româna
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Există dovezi că grupurile
de rromi s-au stabilit în Balcani
în secolul al XIV-lea.
Documentele țarului Du šan al
IV-lea menționează sosirea
romilor la Prizren pentru prima
dată în 1348. În perioada
otomană, care a durat până în
1912, romii au fost un
important factor cultural și
economic în societatea
kosovară. Abilitățile lor
manuale au fost puse în
valoare, în special arta fierariei.
Mulți erau în prezent iobagi ai
proprietarilor otomani.

Odată cu creșterea
mișcărilor etnic-naționaliste,
romii au fost prinși din ce în ce
mai mult între fronturile
albanezilor și sârbilor, fiecare
dintre ei cerând loialitate
absolută. În războaiele

balcanice din 1912/1913,
albanezii musulmani au fost
portretizați ca subumani de
către propagandiștii sârbi.
Obiectivul naționaliștilor
albanezi a fost un Imperiu
Albanez „pur din punct de
vedere etnic”. De atunci, sârbii,
evreii și rromii au fost

persecutați sistematic în
Kosovo, mai întâi de bandele
albaneze, „Balli Kombetar”, iar
în cursul celui de-al Doilea
Război Mondial de divizia SS
„Skanderberg”, pe care
Himmler a adunat-o din
voluntari albanezi Eers. Roma
a trebuit să facă muncă forțată

și au fost deportați în lagăre de
concentrare și moarte.

Mulți rromi kosovari i-au
sprijinit pe partizanii lui Tito în
lupta lor împotriva ocupanților
germani. Pensia de urmaș a fost
plătită familiilor partizanilor
uciși. Au primit drept de ședere
și statul le-a subvenționat
construcția de case.

De la începutul anilor 1980
au existat rapoarte privind
eforturile naționaliștilor
albanezi kosovari pentru a
curăța etnic Kosovo de toate
minoritățile non-albaneze.
După 1989, conflictele dintre
sârbi și albanezi au escaladat și
mai mult. În anii 1990 a apărut
KLA, o organizație
paramilitară care a luptat
pentru secesiunea Kosovo de
Iugoslavia.

Povestea brutală a celor forțați -
expulsia romilor din Kosovo

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.

Cu ocazia de 1 Iunie ziua
internationala a copilului.  am vizitat
Institutie, Gradina  ZOO , cu un grup de
elevi  romii in jur de 60 de copii Sa vedeti
crima pe care am comis-o noi.  Au trecut
doi copii si nu au platit biletul si eu  nu
aveam  Cartea  de  Identitate la mine find
in masina   am fost luati la rost  de  Politia
Locala. Gura lor  este singurul organ care
poate funcţiona şi în absenţa totală a
creierului.   . La   intrebarea pe care le-am
adresat-o  ca jurnalist  TV si Ziarul Vocea
Romilor - Politistilor  Locali  Forta
Rapida    daca  aveti si Dv  aveti
buletinele la voi ? toti cei 4 au dat din
umeri si mi-au  artat o Legitimatie
expirta.  ne declarandusi indentitate
crezanduse   Ca sant  Mascati   de la
Trupele de Politie Americana TV  e de
vina au vazut pre multe filme cu mascati
dar banuiec  cu  se numesc
.CATARSALA  ,TANDALA CHELIE
SI GUSTERU   neau  amendat pe mine
si cameramanul   in fata  a 60  de copilor
mau bruscat mau inpins taindum tricou
cu  scopu de ama baga in duba cine i
trage la raspundere pe  Acesti  idioti   Au
ei un sef   pe care  o sa ne adresam oficial

avem si inregistrarea pe care  o so
prezint   procurorului   

Tot mai mulți   romii Municipiului
RM VALCEA a vorbesc despre
discriminarea, abuzurile și hărțuirea. ale
Politiei   Locale  de  Interventie    Deși
imaginea publică e doar a unor
”gardieni” fără de carte, puși să păzească
afișe electorale și panseluțe sau să se
”plimbe” prin parcuri,   sau la Gradina
Zoo   ”Ați belit p**a amândoi! Îmi bag
p**a în țigănimea ta și în toți țiganii de
acolo” Diamant  Când romii încearcă să
se apere de abuzuri, în loc de dreptate,
revoltă sau, măcar, compasiune, dau de
ura rasiștilor al  Politiei  Locale Valcene
pe înțelesul tuturor: o comunitate de romi
e asaltată fără un motiv clar de polițiști
Locali  de interventie rapida.

Poliţiștii locali vâlceni, sperietori ai
grădinii zoologice
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Cât de mulți elevi sunt într-o clasă?
O problemă acută a învățământului
românesc a fost adusă în prim-plan de
criza Covid-19 și de imposibilitatea de a
asigura distanțarea între elevi, în multe
situații: numărul prea mare de elevi într-
o clasă. Problema este comună în orașele
mari, dar cifrele sunt trase în jos, statistic,
de orașele mici și ruralul depopulat. Cum
arată cifrele pe care Ministerul Educației
le are la dispoziție? La nivel național,
într-o clasă sunt în medie peste 21 de
elevi, cifrele sunt considerabil mai mari
pentru urban, iar la nivelul ciclurilor de
învățământ cifrele medii depășesc limita
maximă legală în preșcolar, și depășesc
considerabil media legală în primar și
gimnazial.

Media elevilor per clasă, în funcție
de mediul de rezidență:

La nivel național, sunt în medie
21,65 de elevi într-o clasă

La nivel urban, sunt 25,13 elevi într-
o clasă

La nivel rural, sunt 18,17 elevi într-o
clasă

Preșcolar: 21,46 (LEN: grupă medie
15, nu mai puțin de 10 și nu mai mult de
20)

Primar: 20,96 (LEN: clasă medie 17,
nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22)

Gimnazial: 21,5 (LEN: clasă medie

22, nu mai puțin de 10 și nu mai mult de
26)

Liceal: 25,75 (LEN: clasă medie 24,
nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30)

Învățământ profesional și tehnic:
22,65 (LEN: clasă medie 24, nu mai
puțin de 15 și nu mai mult de 30)

Datele din LEN menționate mai sus
sunt valabile după modificările aduse
Legii printr-un act legislativ ce publicat
în Monitorul Oficial pe 20 august 2020.
Acesta prevede că limitele maxime
menționate pot fi depășite în situații
excepționale cu cel mult 3 ele

În medie la nivel național, în școli
există 7 formațiuni de elevi (clase) per
unitate de învățământ, potrivit datelor
furnizate de Minister. MEC nu a precizat
mediile pentru rural (număr foarte mic
de clase) și urban (număr foarte mare de
clase per unitate de învățământ).

EXCLUSIV Cât de mulți elevi sunt într-o
clasă? În medie, la nivel național sunt
aproape 22 de elevi per clasă

Nu-i acceptăm ca fiind
egali cu noi, nu le încredinţăm
instrumentele de creştere
socială pe care le avem noi, şi
nu le acordăm încredere. Toate
astea pentru că aşa am fost
învăţaţi.

Ei sunt tinerii şi copiii romi
cărora cei mai mulţi dintre
români le prevăd un viitor
sumbru. „Statistic,
marginalizarea cu care romii
şi-au început cariera în
România s-a conservat”, a
precizat Mircea Toma,
preşedintele Active Watch la
conferinţa de lansare a unui

proiecte de sprijinire a
profesioniştilor romi.

Rezultatul discrimi nărilor
îl reprezintă stigmatul şi
neintegrarea socială. „Stresul
confruntării cu majoritatea e
atât de mare încât te face să nu
vrei să ieşi în lume, să te simţi
mai bine printre ai tăi”, explică
psihologul şi psihoterapeutul
Mugur Ciumăgeanu. Lipsa
accesului la locuri de muncă
duce la sărăcie, iar sărăcia
scade considerabil şansele ca
tinerii şi copiii romi să
evolueze, ieşind din cercul
vicios al discriminării. „95%

din populaţia de etnie romă din
România este săracă. Dintre
aceştia 20% trăiesc sub limita
de supravieţuire, la nivel de
venit”, precizează Mircea

Toma.
Concluzia la care s-a ajuns

la nivel înalt a fost că cercul
vicios poate fi spart doar cu
ajutor unor programe sociale.

Campanie pentru integrarea în şcolile de medicină a romilor: „Copiii romi
visează ce-i lăsăm noi să viseze”

Descântece de iubire

Uimitor este că iubirea este un subiect
mai des invocat decât banii, de câtre cei
care apelează la ocultism. Prin descântece
de iubire se doreşte manipularea forţelor
supranaturale,pentru a produce efectele
dorite. De cele mai multe ori cei care cred
în magie sunt persoane de sex feminin.
Acestea vor fie să readucă în viaţa lor o
fostă iubire, fie să atragă atenţia cuiva pe
care-l iubesc,dar care nu pare să le vadă.

Ce trebuie să ştii înainte de a apela la
descântece de iubire?

Dacă nu te-ai mai văzut de mai bine de
3 luni cu persoana pe care doreşti să o
cucereşti,şansele de a o aduce în viaţa ta
cu ajutorul magiei sunt mai mici de 50%.
De asemenea, comunicarea este esenţială.
Cu cât mai puţin vorbeşti cu persoana pe
care vrei să o câştigi,mai ales dacă au
trecut peste 2 luni în care nu v-aţi spus
nimic, cu atât mai mult scad şansele. De

obicei sunt sub 50%.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Orașele și comunele din România se
dezvoltă încet-încet, iar unele dintre ele
devin chiar și atracții pentru turiști. În
tot acest timp, există alte localități care
mai au puțin și dispar de pe harta
României.

Orașul din care majoritatea
oamenilor au decis să plece se află la
doar 100 de kilometri de Oradea. Au
mai rămas doar câțiva pensionari și
copii, iar străzile sunt în mare parte
locuite de o comunitate de romi.

Este vorba despre localitatea
Vașcău, o localitate din care tinerii au
plecat în căutare unui trai mai bun, la fel
cum se întâmplă în cazul multor zone
din mediul rural. Orașul Vașcău din
județul Bihor are sub 2.000 de locuitori,
iar în ultimii zece ani a pierdut circa
18% din populație.

Este atât de pustiu încât nici măcar o
casă nu mai este locuită pe o rază de 2
kilometri. În trecut, zona era una bine
populată, însă după ce fabricile din jurul
localității s-au închis în anii ’90,
oamenii au început să plece.

Nici nu mai ştiu de când n-am mai
văzut tren în Vaşcău. Linia e închisă.
Vaşcăul era un oraş cochet, liniştit şi

curat. Avea sere, de unde luam seminţe
pentru florile pe care le plantam cu
copiii, fabrică de marmură, ocol silvic,
brutărie, OCL-ul (n.r. Organizaţie
Comercială Locală din comunism) la
care toată şefimea din judeţ venea după
marfă şi tot felul de întreprinderi. Acum
nu mai are nimic…’’, rememorează
femeia cu tristețe în suflet.

Nu este singura localitate din
România care rămâne încet-încet fără
locuitori. Alte orașe din țară se
confruntă cu aceeași problemă. Tinerii
pleacă în orașe mai mari pentru un trai
mai bun, iar singurii care mai rămân
sunt bătrânii sau copiii mai mici care,
eventual, vor pleca și ei.

Orașul din România care
rămâne fără locuitori. Străzile
sunt goale, casele sunt părăsite

Mi-am argumentat părerile, m-am
contrazis pentru că nu găseam formula
potrivită pentru că lumea ar trebui să
găsească ceva ca să acopere orice motiv,
prezent şi viitor.

Ce face insa o persoana sa merite a fi
urmata si ascultata? Oricine poate
pretinde locul din frunte domnul  Ion
Florescu (director APAVIL):  un caracter
puternic, posedă toate calităţile oneste şi
acționează cu duritate dacă ştie că e
pentru binele  Companiei Alege să si
păstreze reputaţia Viaţa însă  il  ajută pe
Florescu care  conduce bine   si cu  succes
ajutîndul  sa vada oamenii şi lucrurile aşa
cum sunt în adevăr.și nu în minciuna
Informaţiile, şi nu acţiunea, reprezintă
pentru dânsu   puterea. Iată de ce există o
disciplină a educaţiei. Totul este bine
când câştigi  mii de  oamenii de  partea sa.
Echipa condusa de domnul director
Florescu sunt atraşi de calităţile
profesionale ale domnului Florescu.

DE CE TREBUIE SA-L RESPECTAM PE
DIRECTORUL ION FLORESCU

Sfeșnicul (21 mai – 20 iunie)

În anul 2022 trebuie să fii atentă
cu minciunile, deoarece un pas
greșit poate distruge 2022. Ar trebui
să te concentrezi pe atingerea
obiectivelor tale fără să te gândești
atât de mult la obstacole. Pregătește-
te, pentru că vin noi provocări.

Roata (21 iunie – 21 iulie)

Lasă gândurile negative, astfel
încât energiile prosperității să poată
curge. Vei avea parte de schimbări la
locul de muncă ce necesită atenție.
Scoate din viața ta ceea ce nu ai
nevoie. Caută mai multă evoluție,
mai multă creștere personală.

Steaua (22 iulie – 22 august)

În anul 2022, vei avea parte de o
mare realizare care îți va aduce
multă stabilitate la locul de muncă.
Vei atinge obiective minunate, dar
trebuie să ai mai multă inițiativă în
fiecare dintre acțiunile pe care le
faci. Notează-ți obiectivele pe care
le poți îndeplini pe termen scurt.

Clopotul (23 august – 22

septembrie)

Trebuie să lucrezi mai mult la
desprinderea de planul material în
acest an, banii nu sunt totul în
această viață. Sprijină-i pe cei dragi,
oferă-i ajutor celui care are nevoie
de tine în momentele dificile. Pune
în valoare ceea ce contează cu
adevărat pentru tine în această viață.

Moneda (23 septembrie -22

octombrie)

Vei avea un nou început în 2022,
deși cu siguranță nu te-ai așteptat.
Vor veni zile în care va trebui să iei
decizii cu înțelepciune și liniște. Vei
avea parte de oportunități bune de
creștere personală.

Cuțitul (23 octombrie – 21

noiembrie)

În anul 2022, va fi nevoie să
oferi ajutor persoanelor care au
nevoie de tine, trebuie să o faci
pentru că totul este ciclic în viață,
dăruiești dragoste, iar viața te va
răsplăti. Relațiile de dragoste vor
trece prin schimbări și evoluții. Fă-ți
timp pentru a te apropia de cei dragi,
iar așa vei găsi echilibrul!

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Ziua Europeană de Comemorare a
Holocaustului împotriva Etniilor
Roma şi Sinti: pe 2 august 1944 au
fost ucişi la Auschwitz 4300 de
oameni. Vocile victimelor redau
ororile săvârşite de nazişti acolo şi în
toată Europa.

Familia Bamberger, etnici sinti din
Germania, la începutul anilor 1930

Înainte de genocid: familia
Bamberger, etnici sinti din Germania,
la începutul anilor 1930

“Dragă Banetla”, i-a scris
Margarete Bamberger surorii sale din
Berlin, “trebuie să-ţi comunic că cei
doi copii ai mei cei mai mici au
murit.” Scrisoarea ei a fost strecurată
afară clandestin din aşa-numitul “lagăr
al ţiganilor” din Auschwitz-Birkenau
în 1943. Margarete Bamberger, soţul
Willi şi copiii lor au fost internaţi
acolo. Părinţii au supravieţuit în cele
din urmă dar toţi copiii lor şi-au
pierdut viaţa

În 1943 mama cere surorii sale să-
i trimită un pachet cu untură de peşte,
sirop de tuse, vitamina C, detergenţi şi
ceva tratament împotriva râiei. “Chiar
dacă este vorba de mărunţişuri,
acestea ne-ar fi aici de mare folos”,

scrie ea. În limba romanes descrie
criptat cât de cutremurătoare este
situaţia reală din lagăr: “Salutări
speciale din partea lui Baro Nasslepin,
Elenta şi Marepin” - adică “mare
boală, mizerie şi crimă”.

Scrisoarea ei care poate fi citită în
original şi ascultată în limbile
germană, engleză şi romanes, este una
din cele 60 de mărturii cuprinse în
portalul “Voices of the Victims”.
Oameni de ştiinţă europeni au colectat
scrisori şi mărturii ale unor minorităţi
oprimate din 20 de state, sub
coordonarea Karolei Fings, de
profesie istoric.

Comemorarea
genocidului împotriva
etnicilor sinti şi romi

Şanse egale în Germania? Studiul
RomnoKher relevă progrese privind
accesul celei mai mari minorităţi etnice
din UE la educaţie. Dar şi că, la 76 de
ani de la genocid, mai există
discriminare.

Nu eşti nimic, nu ştii nimic, eşti
ultimul om...” - de secole, minoritatea
sinti şi romă a fost confruntată, direct
sau indirect, cu asemenea sintagme,
explică Sebastijan Kurtisi în interviul
acordat DW. El este unul dintre
realizatorii studiului RomnoKher - o
asociaţie care şi-a propus să contribuie

la păstrarea culturii şi identităţii
etnicilor sinti şi romi - iar în acest scop
a stat de vorbă cu mulţi membrii ai
acestei comunităţi, care s-au născut sau
trăiesc în Germania. Studiul a fost
comandat de fundaţia “Amintire,
responsabilitate, viitor” 

Sebastijan Kurtisi este rom, originar
din Macedonia, a crescut în Serbia,
unde a absolvit o şcoală tehnică şi de
unde a fugit cu familia, la vârsta de 17
ani, în Germania. Între timp are
cetăţenia germană. A lucrat în oraşul
Aachen la dezvoltarea unei instalaţii de

eliminare a hidrogenului sulfurat, iar în
prezent consiliază şomeri, respectiv
persoane care primesc ajutorul Hartz IV. 

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

CIGÁNSKA (SANDWICH
“FRIPTURA TIGANEASCA”)
- specialitate slovaca

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

INGREDIENTE: 4 felii de ceafa de
porc fara os

4 cepe mari
4 chifle cumparate sau facute in casa
un borcan mustar
ulei pentru prajit
sare dupa gust
condimente: seminte de mustar

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

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

Sã halim bine
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Maria (prenume schimbat), 27 de ani,
este cetățeană a Moldovei care locuiește
în Batumi, Georgia. Tânăra spune că este
blocată în orașul de pe malul Mării Negre,
la hotarul cu Turcia, din cauză că nu are
documente de identitate pentru fiul ei de
nouă ani

„Plătim 400 de lari (150 de dolari)
pentru chirie. Am vândut tot din casă –
mașină de spălat, pat… Totul!… Am
vândut tot ca să îi pot cumpăra de mâncare
copilului meu. Frigiderul este gol”, spune
ea despre problemele cu care confruntă. 

Pandemia de coronavirus i-a

complicat și mai mult situația din cauza că
nu poate să vină, cel puțin ea, în Moldova
ca să miște cumva lucrurile înainte.  

„În Moldova, mi-au spus că am nevoie
de un act din partea autorităților georgiene
pentru a putea scoate copilul [din
Georgia]. Iar aici îmi spun că trebuie să
obțin un act din Moldova. Sunt derutată,
nu știu ce să mai fac”, spune ea plictisită.

Toată problemele Mariei au pornit
după ce a fost violată, fiind minoră, de doi
tineri vecini în Batumi. Ea și mama ei au
ajuns în Georgia pentru a scăpa de
violența tatălui ei.

Romii nimănui. Cum au
ajuns să cerșească copiii
romi din Republica
Moldova în Georgia

A reușit să își facă pașaport datorită
sprijinului acordat de Nana Nazarova,
președinta Societății dezvoltării
armonioase a oamenilor (People’s
Harmonious Development Society),
organizație neguvernamentală din Tbilisi,
care apără drepturile femeilor și ale
migranților, și a Marianei Ianachevici,
președinta Asociației pentru Abilitarea
Copilului și Familiei „AVE Copiii”,
organizație neguvernamentală din
Chișinău. 

O familie de romi pe străzile din
Soroca. FOTO: ANA SÂRBUO familie
de romi pe străzile din Soroca. FOTO:

Ana Sârbu
Acum tânăra spune că autoritățile

georgiene „aleargă și o verifică” în fiecare
lună. „Asta se întâmplă, probabil, din
cauza că unii abandonează copiii”,
justifică ea controlul strict al structurilor
de stat georgiene. Maria a evitat să
vorbească despre conaționalii săi
moldoveni la Batumi, spunând că nu știe
pe nimeni.

Locuiesc în tabere 
câte opt-nouă

În același timp, mai mulți lucrători
sociali din Georgia, contactați de reporteri,

nu știu de unde sunt romii aflați în
sectoarele lor. Ei vorbesc, la general, că au
etnici romi din Azerbaidjan și Moldova,
fără a deține date precise.

Iubibtu – Te iubesc
Iubibtu but – Te iubesc mult
Sukar san – Ești frumos
San moro ilo – Ești inima mea
Sara man viața – Ești viața mea
Iubibtu sar ma iaca – Te iubesc

ca pe ochii mei
Meraptuchi – Mor de tine
Haida jas manta ando foro? –

Mergi cu mine în oraş?
Hai te plimbosaosame – Hai să

ne plimbăm
Camis te jas manta? – Vrei să

mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai pe afara
Na mai des duma acate k dikel

so penau – Nu mai vorbi aici că ne
aude lumea

Tehala la ce ora intalnisaosame?
– La cât ne întâlnim mâine?

Haida care – Hai acasă
Sar busos? – Cum te cheamă?
Chechibars satu? – Câţi ani ai?
Motomanga – Spune-mi şi mie
Na dara – nu te teme
Cai san? – Unde eşti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasă-mă în

pace
Star? – De ce?
San dilo – Eşti prost
Chechi so ceaso? – Cât este

ceasul?
Camis te jas manta? – Vrei sã

mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai și tu pe

afarã
Na mai des duma acate k dikel

so penau – Nu mai vorbi aici ca ne
aude ce vorbim

Tehala la ce ora intalnisaosame?
– Mâine la cât ne întâlnim?

Haida care – Hai acasã
Sar busos? – Cum te cheamã?
Chechibars satu? – Câți ani ai?

Dicþionar româno-rrom

Ignorată de autorități, sprijinită de două organizații neguvernamentale
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Situația romilor din
învățământul românesc 

Romii sunt a doua cea mai mare
comunitate etnică din România, chiar
dacă, în statistici, se află pe locul al
doilea după maghiari. Majoritatea
localităților găzduiesc comunități
rome. Cu o cultură bogată în tradiții,
ghidată mai degrabă de valori decât de
legi sau religie, și cu o limbă formată
din numeroase dialecte care adesea nu
se înțeleg între ele, romii trăiesc un
mod de viață distinct și deseori
stigmatizat. Despre toate acestea, am
discutat cu un student de la Facultatea
de Limbi și Literaturi Străine, secția
română-romani, cu o profesoară de
etnie maghiară care predă limba
romani și cu o fostă studentă de etnie
romă care a realizat un studiu de caz
pe tema educației copiilor romi.

Laura Pricăjan are 43 de ani și este
profesor de limba romani la Școala
Gimnazială „Dr. Aurel Vlad” din
Orăștie. În urmă cu cinci ani, a făcut
alegerea de a schimba profesia de
event designer și fotograf, pentru care
studiase la Universitatea Politehnică
din Milano, cu una de dascăl.
Pasionată de educație și preocupată de
chestiunea minorităților din România,
i-a fost oferită oportunitatea de a

ocupa catedra de română-romani.

Flash

Un recent studiu al Oficiului
Avocatului Poporului a arătat că pandemia
de COVID-19 a avut un impact negativ
asupra respectării drepturilor omului în R.
Moldova, iar printre cele mai afectate
categorii sunt minoritățile etnice. În cadrul
proiectului Accesul la Justiție în Moldova,
juriștii Gheorghina Drumea, de la Coaliția
pentru Incluziune și Nediscriminare, și
Dumitru Russu, de la Institutul pentru
Drepturile Omului, au mers în mai multe
localități locuite de romi și le-au oferit
gratuit consultații juridice, cu sprijinul
Centrului Național al Romilor. Într-un
interviu cu Tatiana Ețco, cei doi experți au
observat că în teritoriu e nevoie stringent
de asemenea servicii, însă pentru că
nimeni nu le oferă, oamenii își caută
dreptatea doar în situațiile cele mai critice.

Gheorghina Drumea: „Am văzut
tranșant că au fost niște deplasări ale
diferitelor ONG-uri în teritoriu, dar mai
mult au fost prin prisma discuțiilor cu
autoritățile și mai puțin au fost cu contact
direct cu beneficiarii, așa cum am făcut
noi. Necesitatea este stringentă, ținând
cont că noi avem în ceea ce ține de
comunitatea romă expres, avem o
problemă foarte mare în analfabetismul
celor maturi. Dacă vedem că copiii cât de
cât merg la școală, cel puțin, părinții
insistă asupra acestei chestii, dar părinții
din lipsa de cunoaștere a literelor sunt
foarte vulnerabili, pentru că nu știu a
perfecta elementar o cerere, ca să solicite
același ajutor social care i se cuvine, el
nu știe să citească o chestie elementară
atunci când semnează ceva, sunt foarte

vulnerabili în fața organelor de drept.
Este foarte ușor să-i întocmești un
proces-verbal contravențional, el îl
semnează, nu știe ce semnează și pe
urmă nici nu poate demonstra chestia
asta.

Europa Liberă: Ai zis de sărăcie, că
majoritatea sunt sub limita sărăciei. Cum
afectează asta accesul la justiție al
acestor oameni și, în general, faptul cum
percep ei propriile drepturi?

Gheorghina Drumea: „Marea
preocupare este cumva să solicit un
ajutor de undeva sau să încerc undeva să-
mi câștig pentru o bucată de pâine sau să
am cu ce îmi hrăni mâine copiii. Și de
asta chiar când veneam la ei și le
spuneam tema și chestia asta, ei ziceau
că „romii și așa nu au drepturi, pe noi ne
huiduiesc și chiar dacă o să scriem nu o
să rezolvăm nimic. Mai bine ajutați-mă
să scriu o cerere ca să primesc un ajutor
social”. Ei, fiind atât de vulnerabili din
punct de vedere material, decade
interesul lor de a-și apăra undeva mai
departe drepturile.”

Comunitatea romilor 
și accesul la justiție.
Analfabetismul îi face
„foarte vulnerabili
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Primarul municipiului Drăgășani,
Cristian Nedelcu, a închiriat locuințe
sociale, în numele Consiliului Local,
fără… respectarea prevederilor legale.
„Consiliul local nu a fost informat
niciodată despre aceste locuințe sau
despre aceste contracte.
SURPRINZĂTOR este faptul că, așa
cum declară însuși primarul, municipiul
Drăgășani nu ar deține locuințe sociale.
Sper ca DNA să facă lumină în acest caz,
iar persoanelor care au semnat aceste
contracte le recomand să contacteze
DNA și să spună cum a fost posibilă
încheierea acestor contracte, poate
primesc o reducere a pedepsei. Chiar aș
aprecia câteva sfaturi din partea unor
persoane cu experiență juridică mai
mare, câte infracțiuni se prefigurează în
această situație? Eu aș vedea fals în
documente oficiale, uz de fals, abuz în
serviciu, uzurparea de funcții publice”, a
transmis Marian Roșca, consilier local
USR în Drăgășani.

t
Cel care deține titulatura de „cel mai

slab primar din istoria Râmnicului” (cu
apelativul de Emilian Frâncu) continuă
să uimească prin tupeul cu care apare la
diferite evenimente din județ. Ultima
ispravă lui Frâncu a fost postarea pe
facebook a cazierului judiciar „curat”
pentru a demonstra probabil că… nu a
furat și că nu a făcut pușcărie. „Și le
spune celor care îl urmează că a dat
statul român în judecată la CEDO.
Adică, că a fost închis pe nedrept. Din
păcate, mai sunt unii ca mine, care știu
cum e cu reabilitarea la cerere. Tot cu
minciunele, tot cu minciunele, domnule
Frâncu”, a scris cineva pe facebook.

t
Se aude că în mediul online ar

cirurcula nişte înregistrări „swinging”cu
o doamnă  cu funcție înaltă de la
Prefectura Vâlcea. „Swinging:   practică
deschisă a contactelor sexuale cu
parteneri din afara cuplului, în scop
recreațional sau pentru interacționare
socială-potrivit DEX). A înnebunit
lumea!

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII
Nicolae

Sărdărescu
Iuliana 
Pipan

Eusebiu
Vețeleanu

Ion 
Stroescu

Narcis 
Iliescu

Cercetarea s-a efectuat în trei
localități: Soroca, Otaci și satul
Vulcănești, unde autorii proiectului
au stat de vorbă cu toți cei care
trebuie să se implice la școlarizarea
copiilor. Marcela Cobzaru este elevă
în clasa a IX-a și spune că

frecventează cu regularitate orele,
pentru că vrea, dar mai ales, pentru că
o trimit părinții. Pe unii dintre colegi
însă, îi vede o dată la trei luni sau și
mai rar iar cei care vin mai des nu țin
cont de regulile din clasă și nici nu
văd în profesor o autoritate, mai zice
Marcela:

„Vin pentru că sunt copii mai
mulți la școală, să se vadă cu
prietenii, la internet vin. Cei care nu
vor să învețe strică lecțiile, nu șed la
lecție, ies fără permisiune, se duc, nu
vor să facă lecții”.

O inițiativă de integrare a copiilor romi în
sistemul de educaţie

O lege europeană pentru romi și necesitatea unei
strategii naționale. Romii nu sunt cobai, sunt ființe umane

S-a încheiat dezbaterea din plenul
Parlamentului European despre situația
romilor din Europa.

Cu un discurs fenomenal, un discurs
dezvoltat cu responsabilitate și dragoste
de oameni, domnul europarlamentar
Romeo Franz a smuls ropotul de aplauze
al celor prezenți în plen. Sunt atât de
mândru și bucuros că îi sunt prieten,
“frate”, coleg și consilier.

Grădiniţa din Săruleşti i-a
scos pe romi din corturi

Prima unitate preşcolară în limba
romani din ţară îşi adună roadele
după şase ani de activitate: 80 de
permise de conducere.

EVZ prezintă astăzi primul
reportaj din proiectul “Idei pentru
România 255”. Participă la
concursul organizat de EVZ şi
MCSI pentru a câştiga un laptop şi
pentru a afla mai multe despre
importanţa investiţiilor IT&C.
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