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EDITORIAL

Erou este
chiar și
țiganul
înecat la mal

m observat că atunci cînd scriem „de bine“ despre romi, așa
A
cum am fost prevenit de către unii jurnaliști care doreau să
îmi capteze atenția să vorbim despre rom ca victimă perpetuă.
Cădem, adică, într-un alt gen de de la opulență, manele și
merțane, la invocarea răului istoric, a opresiunii ca moștenire.
igur, istoria romilor nu este tocmai fericită în spațiul
românesc, după 500 de ani de sclavie, deportări în
Transnistria, politica de asimilare forțată a guvernului comunist,
rasismul de zi cu zi, fie interpersonal sau instituțional, accesul
limitat la resurse (sanătate, educație, infrastructură, lipsa
documentelor de stare civilă, identitate sau locuire) eviți să
aduci asemenea argumente în situația romilor din România. Și,
totuși, nu mai există nimic altceva?vorbim să participe activ în
spusele noastre, blocîndu-ne în „Vai, săracii!“,că „rom“ este
sinonim cu „țigan“, adică la fel, numai că altfel spus.Nu-mi
propun să fac o listă cu eroi romi, deși e tentant să vă scriu
despre Charlie Chaplin, Grigoraș Dinicu ori Nicolae Gheorghe;
limita de spațiu (și timp) doar cîteva tipologii de eroi romi.
roi romi sînt și cei care în 1848 au avut curajul să îi scrie lui
Pașa Fuad că, dacă reinstaurează vechea ordine și nu
păstrează decizia pașoptiștilor români privind abolirea robiei, or
să dea foc Bucureștilor,
rou este chiar și „țiganul înecat la mal“. Sau, mai bine spus,
robul fugar care, odată prins, pentru că stăpînul nu avea
dreptul să-l ucidă, era aruncat în apă și cu sulița era împins
îndărăt ori de cîte ori încerca să iasă pe mal; înecarea lui nu mai
era o crimă, ci doar un accident anonim.
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Pe scurt
Mă mândresc că sunt de etnie
romă”: Romii din Girișu de
Criș, sărbătoriți de asociațiile
care îi ajută să se integreze

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.
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.
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Povestea fascinantă a
primului lăutar adevărat
din România, Zavaidoc: a
murit sărac şi orb, după
ce a cunoscut cele mai
înalte culmi ale gloriei
Zavaidoc este, poate, primul lăutar
adevărat al României, fiind cunoscut
deopotrivă de publicul larg, cât și de
elita acelor vremur
Zavaidoc este o emblemă pentru
muzica lăutărească chiar și acum, la
zeci de ani de când „era la modă”,
adică în perioada interbelică. A
cunoscut
culmile
gloriei
și,
deopotrivă, a fost implicat în
scandaluri faimoase ale vremii, fiind
bănuit chiar și de crimă.

Zavaidoc, de la începuturi
Născut în 1896, la Pitești, într-o
familie de lăutari celebri, Zavaidoc
(pe numele real Marin Teodorescu),
primea primele lecții de muzică de la
tatăl său, cunoscutul țambalist Tănase
Teodorescu, cel care despre care se
spune că, atunci când cânta, „plângeau
și surzii”.
Din nefericire, în momentul în care

micul lăutar împlinea vârsta de numai
13 ani, Tănăse murea, ceea ce îl
impulsiona pe Zavaidoc să înființeze
taraful „Frații Zavaidoc”, pentru a
asigura bunăstarea familiei ale,
cântând la chitară, dar și la voce,
alături de frații și surorile sale.
Mergea la război în 1916 și
continua să cânte, de data aceasta pe
front, spre bucuria camarazilor săi.

Romii: supravieţuire culturală, cultura supravieţuirii
Romii şi cultura lor au supravieţuit
vreme de mai bine de un mileniu. Dar
povestea acestei supravieţuiri nu e
unitară, precum a altor popoare
europene. Grupurile calificate în
ansamblu drept ‘ţigani’ sunt adesea
extrem de diferite şi ţin să-şi sublinieze
diferenţele. Mulţi romi se definesc prin
vechile meserii ale strămoşilor, unele
dispărute, altele reinventate în anii
tranziţiei.
Episodul al treilea al serialului
“Romii” îşi propune să schiţeze câteva
răspunsuri la întrebările: ce-i desparte,
ce-i uneşte şi cum arată relaţiile dintre
romi şi ne-romi, în cultura tradiţională?

Comunităţi profesionale

Clejani, sat prăfuit din Câmpia
Română, a găzduit de secole o
academie informală de lăutarie.
Unul dintre membrii faimosului
Taraf din Clejani, Dumitru Baicu, zis
Cacurică, îşi aminteşte de anii
copilăriei şi ai educaţiei lui muzicale.
Taraful Haiducilor la Hanul lui
Manuc: în prim plan - Cacurică
(Copyright Youri Lenquette, sursa
Divano Production, agenţia de
impresariat a “haiducilor”)
“În ’42 a murit taică-meu, când a
venit de pe front, şi mi-a rămas
ţambalul de la el. Şi-atuncea, cu ţiganii
de aici, mă duceam şi eu şi învăţam cu
ei. Mai veneau oameni bătrâni şi ne
ziceau: ‘uite, tatică, cânt-aşa, fă aşa,

drege-aşa, ne mai puneau să cântăm şi
cu gura… alţii cu viorile… alţii cu câteun violoncel din ăla mic, pe care-l târau
după ei… ne strângeam cu toţii în
ţigănie şi cântam cum dădea
Dumnezeu.”
Comunităţi precum cea din Clejani
le-au predat copiiilor, din generaţie-n
generaţie, tehnici, cunoştinte şi
meşteşuguri.
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Suferința romilor din Sibiu

Unora dintre jurnaliștii străini,
summit-ul european de la Sibiu le-a
oferit prilejul de a face o incursiune întro lume pe care o cunosc mai puțin sau
chiar deloc. Un lucru sugerat și
decidenților politici.
Drumul din capitala regională Sibiu
până în satul Alțâna durează o jumătate
de oră și aduce a călătorie în timp.
Deasupra străzilor tronează cuiburi de
berze, vechile case țărănești în stil
transilvănean săsesc sunt vopsite în
culori pastelate, iar în mijlocul
intersecțiilor îți ies în cale căruțe trase de
cai. La periferie, la capătul unui drum
înnămolit, în vârful unui deal, se află
așezările romilor. O mizerie clar
delimitată.

Ai lui Pricopie construiesc o casă
Drumurile
spre Alțâna
sunt
neasfaltate, scufundându-se în noroi după
fiecare ploaie. Pitită într-o cocioabă, o
fată aruncă priviri curioase, în timp ce
lângă ea un grup de bărbați încearcă să
repare o conductă. Aici, a progresa
înseamnă să te muți dintr-o asemenea
colibă, construită în mod tradițional din
lut și grinzi de lemn, într-o casă mică de
cărămidă.

Mozaic
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Vicepreședinta Bulgariei a declarat,
la Arad, că Macedonia de Nord nu
a respectat cererile privind
drepturile minorităților, deci Sofia
nu va susține aderarea ei la UE
Vicepreşedintele
Republicii
Bulgaria, Iliana Iotova, a declarat
duminică, la Arad, întrebată fiind despre
condiţiile pe care le impune ţara sa
pentru a susţine aderarea la Uniunea
Europeană a Macedoniei de Nord, că
această ţară nu a îndeplinit una dintre
cererile principale ale Bulgariei, aceea de
respectare a drepturilor minorităţilor.
Prezentă în localitatea arădeană
Vinga pentru a participa la evenimente
ale minorităţii bulgare, Iliana Iotova a
spus că România şi Bulgaria au avut o
serie de condiţii atunci când au aderat la
Uniunea Europeană şi că aşteaptă ca şi
Macedonia de Nord să aplice unele
măsuri pe care Bulgaria le cere de mai
multă vreme.
„De luni bune, noi am cerut
partenerului nostru de la vest, în speţă
Republica Macedonia de Nord, să
respecte drepturile etnicilor bulgari, aşa
cum fac toate celelalte ţări ale Uniunii
Europene, dar din păcate până în acest
moment Republica Macedonia de Nord
nu a răspuns acestor solicitări ale noastre.
Considerăm că nu a fost îndeplinită
această condiţie. Noi am pus şi nişte
condiţii din domeniul educaţiei, în speţă
toată lumea cunoaşte istoria comună pe
care o avem. Am solicitat ca manualele
de istorie din ciclul preuniversitar să
reflecte corect istoria şi să nu o
manipuleze, să nu o denatureze, pentru

că în momentul de faţă în aceste manuale
de istorie sunt scrise foarte multe
neadevăruri şi lucruri rele la adresa
bulgarilor şi a poporului bulgar. Noi am
cerut ca aceste lucruri să fie scoase. Am
mai cerut desecretizarea arhivelor
comuniste, în care în mod sigur se vor
găsi dovezi privind represaliile la care au
fost supuşi cei care se considerau etnici
bulgari”, a declarat vicepreşedintele
Republicii Bulgaria.
Iliana Iotova a subliniat că atât
Bulgaria cât şi România au aderat
împreună la Uniunea Europeană după ce
au respectat o serie de „criterii foarte
stricte”.
„Noi am reuşit să aderăm la Uniunea
Europeană pentru faptul că am îndeplinit
aceste criterii. Noi în momentul de faţă
nu cerem altceva de la vecinii noştri
decât să îndeplinească aceleaşi criterii pe
care le-am îndeplinit şi noi”, a spus
oficialul.

Mituri despre ţigani, demontate de un britanic
Deşi o bună parte a romilor din
Marea Britanie au locuinţe permanente
sau spaţii autorizate pentru rulote, unii
dintre ei încă trăiesc în tabere
neautorizate FOTO Reuters „Ţiganii au
parte de nunţi cu mare fast, trăiesc în
caravane, provin din Europa de Est şi se
gândesc în mod constant să migreze spre
Marea Britanie, pentru a putea trăi de pe
urma ajutorului financiar oferit de stat,
nu? Greşit!“. Astfel îşi începe jurnalistul
britanic Alex Kann editorialul din „The

Independent“, în care încearcă să
demonteze cinci mituri despre ţigani.
ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Un
economist german denunţă “turismul
pentru beneficii sociale” al rom...
„Scuza“ romilor pentru a pleca din ţară
şi a invada marile oraşe ale E... FOTO
Cerşetorii
români
fac
proteste
antidiscriminare în Norvegia Kann este
şi directorul unui post britanic de
televiziune, „Community Channel“,
care transmite, până pe 14 iunie,

emisiunea „The Gypsy, Roma and
Traveller Season“ prin care vrea să
prezinte adevărata faţă a comunităţii
rome din Marea Britanie.

4 Vocea Romilor

Anul IX • nr. 2054
iulie 2022

Social

Europa: Stigmatizarea romilor,
în continuare o problemă
Deşi reprezintă cea mai
mare minoritate din Europa,
romii sunt pe mai departe
discriminaţi - mai ales în
şcoli şi la locul de muncă.
Totuşi, unii găsesc o cale să
scape
de
sărăcie
şi
marginalizare.
Avea doar 16 ani când
părinţii i-au aranjat căsătoria.
Familia sa trebuie să se
descurce cu doar de 250 de
euro pe lună. Şi totuşi, Atanas
Stoianov
a
reuşit
să
pornească pe alt drum în
viaţă: “Am fost singurul băiat
rom din comunitatea mea,
care a studiat vreodată la o
universitate”. Stoianov are
acum 30 de ani şi provine
dintr-un sat din nordul

Bulgariei, unde a trăit în
mijlocul unei comunităţi de
romi fierari - în jur de 10.000
la număr. Străbunicul său a
fost fierar, stră-străbunicul şi
aşa mai departe. Şi tatăl său a
învăţat acelaşi meşteşug. Dar
după ce a luat sfârşit perioada
comunistă din Bulgaria,
această meserie n-a mai avut
căutare. Tatăl lui Atanas
Stoianov a devenit mecanic şi
şofer de tractoare. Niciul din
familia lui n-a urmat vreodată
cursurile
unei
şcoli
superioare.
“În comunitatea din care
provin e normal ca la vârsta
de 14,15,16 ani să închei o
căsătorie aranjată. E unul din
motivele pentru care tinerii

Cum au devenit gabori ţiganii
din Ardeal? Obiceiul medieval
prin care romii au luat numele
celui mai important principe al
Transilvaniei

Gabor (Gabriel) Bethlen a fost cel mai
bun principe al Transilvaniei. Cuvântul
gabor este, în Ardeal, sinonim cu rom, ţigan.
Povestea acestui termen ne duce în Evul
Mediu în perioada în care Transilvania era
condusă de Gabor Bethlen, principele
reformator care a modernizat ţara. Printre
măsurile luate de acesta a fost şi acordarea
de drepturi romilor, care în semn de
recunoştinţă i-au luat numele. Ş În
Dicţionarul de argou al Limbii Române
cuvântul gabor are mai multe sensuri printre
care şi cel de „ţigan ungur”. În Transilvania,
termenul este folosit pentru a denumi
generic romii.

romi nu reuşesc nici să
termine clasa a opta”, explică
Stoianov, adăugând: “Când
am terminat şcoala primară,

nimeni nu se aştepta să merg
mai departe, deşi avem un
liceu în sat, ceea ce e mai
degrabă ceva neobişnuit.”

APROAPE NIMIC | Ce învăţăm la
școală despre romi, Holocaust și sclavie
Neoficial, romii reprezintă cea
mai numeroasă minoritate din
România, cu aproximativ 2 milioane
de membri. Totuși, la recensământe
doar un sfert dintre ei își declară
etnia. Frica, lipsa de încredere în
autorități, dar și istoria care le-a
arătat că, în 1940, după recensământ,
cei care au declarat că sunt romi au
fost deportați de regimul Antonescu,
îi fac să își ascundă rădăcinile. În
prezent, după peste 500 de ani de
sclavie și după milioane de romi
uciși în timpul Holocaustului, încă
nu știm cum să îi ajutăm să se
integreze și să trăiască o viață
decentă. Ca de obicei, problema
începe de la școală.
Dacă ești român și vorbești cu un
rom, cel mai probabil o să se scuze, o
să-ți spună că nu fură, că nu e „ca
alții”. Stereotipurile s-au interiorizat
până când au devenit reguli. Dacă
ești rom și ești cinstit, ajungi să crezi
că ești o excepție, așa că simți nevoia
să te scuzi.
De cele mai multe ori, integrarea
de la romi nu pleacă de la educarea

celor săraci și excluși din comunități,
izolați în ghetouri și în cartiere
segregate, ci de la educarea
majoritarilor. Am analizat 29 de
manuale școlare de istorie aprobate
de Ministerul Educației, manuale
pentru clasele 4-12, ca să aflăm ce
învățăm la școală despre cultura și
istoria romilor. Chiar dacă oficial
sunt a doua cea mai mare minoritate
din România, majoritatea manualelor
parcă susțin că în țara noastră există
doar 2-3 romi izolați în cartiere
mărginașe.
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Partida Romilor „Pro-Europa” a
deschis puncte de recenzare
pentru romi și neromi
Toți bucureștenii care nu s-au recenzat
până în prezent o pot face în cele 3 puncte
de recenzare, deschise de către Partida
Romilor Pro-Europa în Sectorul 5 al
Capitalei. Cele 3 puncte de recenzare sunt
situate pe străzile Telița nr.31, Iacob
Andrei nr.31 și Glicinelor nr. 18-26 (în
cadrul Pieței Nicky Scorpion).
„Am decis deschiderea acestor 3
puncte fixe de recenzare, deoarece foarte
multe persoane nu au reușit să se
recenzeze până acum. Sunt 3 recenzori
romi, care vor recenza și romi, și neromi.
Așadar, nu sunt puncte de recenzare
etnice, ci se poate recenza toată lumea. Le
reamintesc tuturor celor care nu s-au
recenzat că o mai pot face doar săptămâna
aceasta, până pe 24 iulie. Pe etnicii romi
îi îndemn să-și asume cu mândrie și curaj
identitatea etnică la recensământ”, a
declarat Nicolae Păun, președintele
Partidei Romilor Pro-Europa.

Eveniment
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Alina Şerban: „E dureros
să fii mereu redus la o
etichetă lipită de frunte”
Alina Şerban: „E dureros să fii
mereu redus la o etichetă lipită de
frunte”. Pentru rolul interpretat în
pelicula “Gipsy Queen”, actriţa de etnie
romă Alina Şerban a fost distinsă cu
Premiul German pentru Actorie
(Deutscher Filmpreis).
Alina Şerban: „Nu m-am născut
într-un mediu privilegiat. Sunt unul
dintre oamenii care au plecat complet
de la zero. Asta îmi dă putere şi mă
motivează”, spune actriţa româncă.
În calitate de actriţă, autoare şi
regizoare, Alina Şerban a avut multe de
înfruntat de-a lungul vieţii, dat fiind că
provine dintr-o familie de romi. A
străbătut deja un drum lung şi îşi
trăieşte viaţa, sub toate aspectele, după
principii clare: „Mă angajez pentru ceva
doar atunci când simt că merită – nu
doar pentru mine, ci pentru întreaga
lume, pentru oameni. Înainte să încep
ceva, îmi pun următoarea întrebare:
‘Dăunez cuiva prin aceasta? Cine
profită? Şi de ce povestesc povestea
asta?’.”

„Nu sunt doar o marcă”
Alina s-a ghidat după aceste
principii deja de la vârsta de 20 de ani.
Dar n-a fost uşor, pentru că însemna să
pui mereu sub semnul întrebării modele
de gândire şi reguli de marketing.
„Eu nu sunt doar o marcă. Eu

întruchipez multe poveşti, pe care le tot
descopăr. Ne aflăm pe un drum
continuu în care evoluăm şi ne
schimbăm. E dureros să fii mereu redus
la o etichetă lipită pe frunte.”
Alina îşi urmăreşte cu stricteţe
principiile. De multe ori trebuie să
respingă oferte sau ea este respinsă
pentru că îşi apără modul de abordare,
plin de respect şi responsabilitate, a
unui proiect de film. Nu a renunţat la
această viziune şi şi-a câştigat respectul
celor din jur.
„Povestesc poveşti pe care le-am
trăit pe propria-mi piele. Nu am folosit
poveştile altora. Nu îi voi vinde
niciodată pe ai mei. N-am încercat
niciodată să ne prezint ca pe ceva
exotic. Vorbesc cu omenie despre
singularitatea noastră – fără a accentua
numeroasele stereotipuri despre noi.”

Ocupaţiile tradiţionale ale romilor
Eu obişnuiesc să caut partea bună a
lucrurilor, căci dacă privim doar laturile
negative, urâte o să sfârşim prin a spune
că nimic nu este bun pe această lume,
nimic nu este pe placul nostru.
Astfel am ajuns la concluzia că
acest lucru este valabil şi pentru romi,
OAMENII care fac parte din etnia
foarte rău privită de români în primul
rând. De ce? Pentru că sunt membri ai
etniei care au furat, cerşit. Dar oare sunt
singurii făptaşi, este scris în tradiţiile
lor că fac doar ei acest lucru? Sub nicio
formă, se aplică zicală: “orice pădure
are uscăciunile ei.”

Am căutat în istoria lor şi au
ocupaţii tradiţionale chiar frumoase,
specifice doar lor, ocupaţii la care noi
românii (nu extind la locuitorii alor ţări)
am apelat mereu. Dar bineînţeles că ne
este greu să căutăm şi partea frumoasă
a lucrurilor. Este mult mai uşor să îi
definim pe toţi după nişte exemple şi să
mergem mai departe.
Şi dacă tot am menţionat faptul că
au ocupaţii tradiţionale frumoase, se
merită şi să scriu câte puţin despre ele.
Cea mai importantă ocupaţie
tradiţională a romilor este prelucrarea
metalelor. Prelucrarea fierului cuprinde

specializarea pe meserii: fierăritul,
lăcătuşeria, potcovăria, caretăria şi
feroneria. Fierarul confecţionează
unelte agricole, obiecte de uz casnic,
elemente de fier pentru construcţii şi
instalaţii.
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Salvaţi Copiii: Unu din trei elevi a
rămas în urmă cu materia şcolară în
ultimii doi ani
Unu din trei elevi români a
rămas în urmă cu materia
şcolară în ultimii doi ani de
restricţii pandemice.
Unu din trei elevi români a
rămas în urmă cu materia
şcolară în ultimii doi ani de
restricţii pandemice, în vreme
ce rata de participare la
educaţie timpurie a scăzut,
potrivit unui sondaj realizat de
Salvaţi Copiii România, în
februarie, context în care
organizaţia extinde programul
de educaţie remedială estivală
pentru copiii vulnerabili şi
deschide, pentru cel de-al 25lea an, grădiniţele estivale.
31% dintre copiii din

învăţământul secundar inferior
şi superior afirmă că au rămas
în urmă cu materia şcolară în
cei doi ani de restricţii
pandemice, iar decalajele sunt
mai mari în cazul copiilor
vulnerabili, au atras atenţia
reprezentanţii Salvaţi Copiii
România, printr-un comunicat.
La
începutul
anului
anterior, peste 15% dintre
copiii care împliniseră 5 ani nu
erau înscrişi la grădiniţă, deşi
cei mai mulţi dintre ei urmau
să-şi facă debutul şcolar în
toamna aceluiaşi an. La fel ca
cele mai multe fenomene
negative
din
domeniul
educaţiei, neparticiparea la

Muzeul Naţional al Ţăranului
Român prezintă expoziţia „Gelem,
Gelem, Samudaripen”, a
pictorului rom Eugen Raportoru

Între 13 iulie şi 7 august 2022, la
Muzeul Naţional al Ţăranului Român va
avea loc expoziţia de pictură „Gelem,
Gelem, Samudaripen”, realizată într-o
manieră instalativă de artistul Eugen
Raportoru
Între 13 iulie şi 7 august 2022, la
Muzeul Naţional al Ţăranului Român va
avea loc expoziţia de pictură „Gelem,
Gelem, Samudaripen”, realizată într-o
manieră instalativă de artistul Eugen
Raportoru, în sala Tancred Bănăţeanu.
Expoziţia este curatoriată de Cătălina
Olteanu şi coordonată de Ilina Schileru, cu
un text de Anda Petrache.

învăţământul
preşcolar
afectează
în
mod
disproporţionat copiii din
mediul rural, rata de înscriere
în învăţământul preşcolar la
vârsta de 5 ani situându-se la
87,8% în cazul celor de la
oraşe, faţă de doar 80,9% în
ceea ce-i priveşte pe cei de la

sate.
România înregistrează un
procent de 15,6% al tinerilor
între 18-24 de ani care au
absolvit cel mult gimnaziul,
deşi ţinta fixată de România, în
2010, a fost de reducere a
fenomenului la 11,3%, până la
sfârşitul lui 2020.

Cristi Chivu făcut “ţigan” la
Inter Milano. “Veneam din
România. Eram ţigan adevărat”

Campion în Italia la tineret cu Inter
Milano, Cristi Chivu a vorbit despre
începuturile sale la echipa milaneză.
Fostul fotbalist român a dezvăluit
care a fost cel mai bun prieten al său de
la Inter și a povestit cum era numit în
Italia.
“Noi, românii, suntem un popor
latin. Când am ajuns la Roma a fost ca
și cum m-aș fi întors acasă!
Am legat o prietenie foarte
frumoasă cu Dejan Stankovic. E un

băiat extraordinar. Pentru mine e ca un
frate. Marco Materazzi, Goran Pandev,
Wesley Snijder. Un grup de țigani, dar
țiganii adevărați eram eu și Dejan
Stankovic. Veneam din Șerbia și
Romania.
Sunt născut la Reșița, nu e
departe de Belgrad. Sunt un mare
admirator al poporului sârb, al
spiritului, al sângelui sârbesc”, a spus
Chivu într-un interviu pentru pagina
de Youtube a lui Inter Milano.
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Pe scurt
Operaţiunea „Turturica”, la final

Primăria Alba Iulia demolează un bloc
locuit de romi pentru o parcare 18 iulie
2022, 15:15deDorin ŢimoneaDevino fan
Salvează în arhivădownload pdfprint
article +1 (1 voturi)cuvinte cheie:bloc romi
evacuare alba iulia investitie parcare 1
comentariu 0 share 0Live Aboneaza-te la
newsletter Abonare Blocul ”Turturica” ar
urma să fie demolat. Foto Adevărul
Primăria Alba Iulia a demarat
”operaţiunea” finală pentru demolarea unui
bloc din cartierul Cetate, locuit în trecut în
majoritate de romi. În locul acestuia
urmează să fie ridicată o parcare publică.
ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ O primărie
pierde o finanţare de două milioane de
euro, destinată Muze... Scandal la „Târgul
de Fete” de pe Muntele Găina. Şase bărbaţi
amendaţi... Recent Consiliul Local Alba
Iulia a actualizat devizul proiectului iniţial,
care a ajuns acum la o valoare totală de
aproximativ 3 milioane de euro (15
milioane de lei). Viitoarea parcare va avea
o suprafaţă desfăşurată de 4.726 de metri
pătraţi şi trei nivele.
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Cum a ajuns justiția română
egala staborului țigănesc.
Sentința halucinantă prin
care “tradiția” justifică
violarea unei fete de 12 ani

Căsătoriile între tinerii de etnie romă
la vârste fragede nu sunt străine spațiului
public românesc. Fetele se mută în casa
viitorilor socri când sunt copile, în
așteptarea vârstei la care se pot mărita.
Un nou caz de acest fel a fost făcut
public de sociologul Gelu Duminică,
într-o postare.
De această dată, o fată de 11 ani a
rămas însărcinată, iar familia ei și cea a
băiatului care ar fi urmat să o ia de soție
au ajuns la proces.
Instanța de judecată oficială a decis
că nu s-a întâmplat nimic, punând totul
pe seama ”tradiției”, a scris Gelu
Duminică pe pagina sa de pe Facebook:
“Părinții unei fete de 11 ani, de

undeva de lângă Sibiu, au decis să ”o
dea” după un băiat de 16 ani. În numele
unei ”tradiții” care nu mai are nicio
legătură cu valorile și realitățile actuale,
drepturile copilului nu au contat pentru
nimeni. Fata a fost ”dată” în casa
viitoarei soacre pentru a ”învăța să fie
femeie”. Nebunia însă nu se oprește
aici....
Conform normelor interne ale
comunității locale, fata care este în grja
familiei băiatului nu ar trebui să aibă
contact sexual cu băiatul (viitorul soț)
până la nuntă (care se întâmplă de obicei
în jurul vârstei de 16-17 ani). Atunci se
”joacă cămașa”, și familia fetei este
considerată ”onorabilă”.

Nunţile între copii, fenomen tot mai frecvent în România. „Îşi vând
copiii sub pretextul unei tradiţii care nu există”
Denumite oficial căsătorii timpurii,
nunţile între copii au explodat în ultimii
doi ani în România, fenomenul fiind
catalogat chiar de către liderii rromilor
drept o „barbarie, o crimă”, care trebuie
stopată de urgenţă. Din 2019 şi până în
prezent, instanţele civile din toată ţara sunt
solicitate să aprobe căsătoriile între
minori, aroape în fiecare judeţ existând
zeci de dosare de acest tip, în mare parte
soluţionate favorabil. S-a ajuns până acolo
încât unele familii de rromi, mai ales din
zona Mureşului sau Olteniei, îşi

căsătoresc copiii de la vârste extrem de
fragede, trei sau patru ani, făcând din asta
un motiv de mândrie pe reţelele de
socializare. Când ai voie să te căsătoreşti
înainte de majorat În România, vârsta
legală pentru căsătorie este cea de 18 ani
pentru ambii soţi, însă Codul Civil face
anumite concesii, pentru motive
temeinice, tinerilor care au împlinit 16 ani,
invocându-se interesul superior al
copilului. „Pentru motive temeinice,
minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se
poate căsători în temeiul unui aviz

medical, cu încuviinţarea părinţilor săi
sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea
instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie
minorul îşi are domiciliul.
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ZILELE CALEIDO: teatru, concerte,
DJ şi ateliere de educaţie, creaţie,
meşteşuguri şi gastronomie în Ferentari
Zilele Caleido celebrează
diversitatea culturală, cu accent
pe cultura romă, printr-o serie
de manifestări artistice care vor
avea loc între 25 şi 28 august, în
Piaţa Ferentari din Bucureşti.
Taraful de la Vărbilău, Johny
Romano, artistele Alina
Şerban, Katia Pascariu sau
Niko G. x Kali sunt doar câteva
dintre numele care se regăsesc
în programul Zilelor Caleido.
Accesul la evenimente este
liber. ŞTIRI PE ACEEAŞI
TEMĂ Astra Film Festival
caută tineri iubitori de film
pentru echipa de vol... Timp de
patru zile, publicul va întâlni
personalităţi rome şi adevărate
modele de succes la eveni-

mentele din cadrul Zilelor Caleido, care îmbină spectacole
de teatru, concerte, DJ sessions
şi ateliere de fotografie, dans,
pictură, teatru, meşteşuguri,
educaţie civică şi istoria culturii
rome, alături de gastronomie.
„Programele pe care le-am
derulat în Ferentari de-a lungul
timpului au avut efecte vizibile
în îmbunătăţirea calităţii vieţii,
atât pentru copii, cât şi pentru
adulţi. Totodată, ne-au ajutat şi
pe noi să vedem mai bine
oamenii de aici şi lucrurile cu
care se confruntă în fiecare zi.
Evenimentele din acest an au
fost gândite pentru a aduce
împreună oamenii din Ferentari
şi pe cei din afara lui, care

Scandal cu tentă rasistă la Focşani:
primarul vrea să desfiinţeze postul
dedicat romilor, liderii etniei se opun

De aproximativ trei ani,
Primăria Focşani ţine un post
blocat după ce reprezentantul
etniei romilor a ieşit la pensie.
Prin lege, experţii locali pe
problemele romilor funcţionează la nivelul primăriilor şi
sunt responsabili pentru
desfăşurarea în plan local a
acţiunilor de îmbunătăţire a
situaţiei romilor. La Focşani
însă, primarul, care în trecut a
fost
sancţionat
pentru
discriminare la adresa acestei
etnii, refuză să ofere unui

reprezentant al romilor postul
prevăzut
inclusiv
prin
strategia Guvernului de
incluziune. Mai mult decât
atât, vrea să desfiinţeze postul,
prin transformare lui într-un
post de inspector la
compartimentul de presă,
unde există deja mulţi angajaţi
la comunicare. „Propunem
transformarea unei funcţii
vacante de inspector clasa I,
gradul profesional superior în
inspector clasa I gradul
profesional principal.

îndrăgesc cultura romă, pentru
a crea punţi şi colaborări, atât în
comunitate, cât şi în afara ei.
Există motive reale de mândrie
pentru ce au reuşit oamenii de
aici să facă în ultimii ani, de la
un dialog constructiv cu
autorităţile şi până la depăşirea

stereotipurilor şi afirmarea
tinerilor pe mari scene din ţară
şi străinătate. Toate acestea însumează sute de ore de muncă,
ce au la bază un vis, o pasiune
şi încrederea într-un viitor mai
bun.” spune Ion Borşan, preşedintele Fundaţiei Amfiteatru.

Astra Film Festival caută tineri iubitori de film
pentru echipa de voluntari. Cum te poţi înscrie

După o pauză de doi ani,
Festivalul Internaţional de
Film Documentar de la Sibiu
va include şi Astra Film
Junior, cel mai complet
program
de
educaţie
cinematografică
din
România.
Organizatorii
anunţă şi o surpriză: ediţia din
acest an debutează cu un
Warm Up, în aer liber, în
perioada 2-4 septembrie. Cei
care doresc să devină
voluntari Astra Film o pot
face pe site-ul festivalului
(https://www.astrafilm.ro/ro/v
oluntari), până pe 25
septembrie, după completarea

unui formular. Programul de
voluntariat din cadrul Astra
Film Festival este deschis
tuturor tinerilor din România.
La finalul festivalului, fiecare
participant va primi o diplomă
de participare, pe care o pot
adăuga CV-ului şi o pot folosi
ulterior ca referinţă pentru
viitoare
oportunităţi.
BENEFICII. Experienţa de
voluntar Astra Film contribuie
la dobândirea unor skill-uri
precum
capacitate
organizatorică sau abilitatea
de a oferi soluţii spontane,
bune, în faţa unor situaţii
neprevăzute.
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Pe scurt
Proiect la Călăraşi prin
care 630 de etnici romi
vor beneficia de educaţie
şi integrare pe piaţa
muncii

Trei comunităţi vulnerabile din
judeţul Călăraşi vor fi spirjinite prin
acest proiec. Un proiect finanţat prin
Fondul Român de Dezvoltare Socială
va ajuta 630 de călărăşeni de etnie
romă să beneficieze de servicii de
educaţie, medicale şi sociale.
Proiectul va fi implementat în trei
localităţi din judeţul Călăraşi. Astfel,
conform Consiliului Judeţean
Călăraşi, se doreşte creşterea
incluziunii şi abilitarea a 630 de
persoane de etnie romă, pe o perioadă
de 20 de luni. Se vor oferi servicii de
educaţie, de sănătate şi de ocupări
adecvate nevoilor acestora, printr-o
asistenţă socială proactivă, prin
abilitarea şi împuternicirea tinerilor şi
femeilor şi prin conştientizarea
comunităţii.
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Centrul civic al Focşaniului,
ocupat la o nuntă de romi.
Primarul spune că a fost
un „concert ad-hoc”
Luni seara, câteva sute de cetăţeni de
etnie romă s-au adunat la un restaurant din
Focşani pentru a petrece la nunta unui lider
al etniei. Anterior petrecerii de nuntă, a avut
loc cununia religioasă, oficiată la biserica
ortodoxă, monument istoric, din Piaţa Unirii
din Focşani. Imediat după binecuvântarea
de la lăcaşul de cult, alaiul a ocupat centrul
oraşului, inclusiv zona destinată copiilor cu
biciclete şi s-a pornit o petrecere cu lăutari
cum n-a văzut Focşaniul. S-a dansat “hora
miresei” şi s-a chiuit aproape jumătate de
oră, sub privirile admirative ale unora sau
dispreţuitoare ale altora. Ce se ştie sigur este
că evenimentul nu a fost autorizat de
municipalitate, dar nici instituţiile de forţă,
cum ar fi Jandarmeria şi Poliţia, nu au
intervenit în vreun fel, deşi erau pregătite şi
informate despre ce avea să se întâmple.
Nunta a continuat apoi la restaurantul din
oraş rezervat în acest scop, printre cântăreţii
care au făcut atmosferă fiind şi Florin
Salam. Centrul Focşaniului, ocupat de
nuntaşi romi La aproape 48 de ore de la
întâmplare, a reacţionat şi primarul PSD
Cristi Valentin Misăilă, care spune că nu a
dat autorizaţie. „Luni după-amiază, în data
de 11 iulie 2022, un grup de cetăţeni a
transformat Piaţa Unirii din Focşani în
scena unui concert ad-hoc, focşănenii din

zonă, dar şi cei din mediul on-line, fiind
deranjaţi, pe bună dreptate, de spectacolul
improvizat. Evenimentul din data de 11 iulie
nu a fost autorizat de Primăria Municipiului
Focşani. Ca Primar al Municipiului Focşani
nu sunt de acord cu astfel de manifestări în
afara cadrului legal şi în general dezaprob
orice eveniment care aduce atingere ordinii
şi liniştii publice. Totodată, fac un apel la
toţi focşănenii de a nu transforma
evenimentele personale sau de familie în
evenimente publice. Piaţa Unirii din
Municipiul Focşani nu este ograda nimănui,
ci este un loc public în care cetăţenii trebuie
să se simtă în siguranţă şi să nu fie agresaţi
de evenimentele private ale unora”, a scris
primarul Misăilă pe Facebook. Celelalte
instituţii ale statului nu au oferit răspunsuri.

Romii „interziși” la ștrandul din Sibiu au făcut plângere – Gelu
Duminică: „Să nu spurce apele în care se scaldă românii puri”
Vinerea trecută, Jenny Rasche,
președintele unei asociații sibiene care
sprijină familiile nevoiașe și în special
copiii care provin din medii
defavorizate, a vrut să le facă o bucurie
micuților din cartierul Turnișor pe care
îi are în grijă, așa că i-a dus la ștrand.
Copiii, dornici să se bălăcească și să se
bucure cum se cuvine de vară, au fost
nevoiți să se întoarcă acasă, iar asta
fiindcă accesul la bazine le-a fost
interzis. Motivul l-a prezentat însuși
patronul singurului ștrand din Sibiu:
grupurile mari de copii romi au

interdicție la piscine fiindcă, în trecut,
alții de aceeași etnie i-ar fi creat
stricăciuni. Întâmplarea nu a trecut
neobservată și a iscat o serie de
comentarii. S-au depus chiar și plângeri
la
Consiliul
Național
pentru
Combaterea Discriminării (CNCD), iar
activiștii pentru drepturile omului și-au
spus public punctul de vedere.
Copii fiind, și-ar fi dorit să-și
petreacă o zi de vară bălăcindu-se și
stând la soare. La ștrandul din Sibiu nu
s-a putut, iar asta le-a adus lacrimi pe
fețe multora dintre ei. Supărați și fără să

înțeleagă de ce nu pot merge unde restul
oamenilor au acces, micuții s-au întors
acasă.
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Reducerea abandonului școlar în rândul
copiilor rromi din Sibiu – „Problema este
mentalitatea părinților
În perioadele 18-22 Iulie si
15-19 august vom derula două
tabere la Râul Sadului pentru
copiii de etnie rromă și nerromă
care nu au avut până acum
oportunitatea de a beneficia de
o astfel de experiență. Din acest
motiv încercăm să oferim
copiilor cât mai multe
experiențe care să contribuie la
instalarea unor mecanisme
sănătoase de educație care
sperăm să reziste cât mai mult
în timp. Mai mult de atât, dorim
să îi familiarizăm pe cei mici cu
alte modalități de petrecere a
timpului și alte stiluri de viață,
care susțin progresul”, spune

managerul de proiect, AnaMaria Bogdan.

Scopul proiectului
Proiectul
”Punți
în
dezvoltare” urmărește să
genereze o multitudine de
efecte pozitive și de lungă
durată în școlile partenere, dar
și asupra persoanelor implicate
direct sau indirect în activități.
Proiectul a început în martie
2022 și se va desfășura până în
iunie 2023 în cele cinci unități
școlare partenere.
Grupurile
țintă
ale
proiectului sunt profesorii din
şcolile partenere care lucrează
cu copii rromi, 70 de părinţi

Încă mă mai
surprinde prostia

Azi m-am trezit la pranz, mosmondit fiindca
toata noaptea statusem cu ochii cascati si ma
gandisem la ziua de ieri, cand m-am gandit intens la
ultimele luni, ma rog. Pusesem ceasul de pe mobil
sa sune , altfel dormeam si-n clipa de fata, ceea ce,
probabil, mi-ar fi ingreunat oarecum redactarea
acestor randuri. Daca m-am trezit eu, am trezit si
laptopul, furase somnul cat visam eu cateva
herghelii verzi.
De ascultatori platiti cu ora s-ar reorienta me-a
profesional. Mai departe, draga jurnalule: inainte
de a ma prelinge din pat, am vorbit la telefon cu
vreo patru persoane,care m-au înjurat de mama
inclusiv vrio doi politisti ca am scris de ei si de
șpaga care o iau la circulatie zii de zi.

(rromi şi nerromi) ai elevilor
implicați în activități de
învățare/conștientizare
în
domeniul anti-discriminării,
ateliere de lucru, educație
comunitară și minimum 200 de
elevi care vor fi implicați în
activitățile de conștientizare în
domeniul incluziunii.

Comunitatea
rromă
prezintă un nivel mai scăzut de
școlarizare, un nivel de
analfabetism mai mare, o rată
mai înaltă de abandon școlar, o
prezență redusă de studenți
rromi în educația superioară și,
în general, mai puțin succes
școlar.

Cum au ajuns romii în principatele
române. Statistic, ei sunt mult mai
numeroşi decât în orice ţară
De la plecarea lor din India, în
urma
certurilor
dintre
conducători, s-au despărţit în
două ramuri, o parte îndreptânduse spre Nordul Africii, în timp ce
partea cea mai consistentă a luat
calea Europei. ŞTIRI PE
ACEEAŞI TEMĂ „E corect să ne
numiţi romi, nu ţigani”. Oraşul
Soroca, vizitat de un ...
Holocaustul Romilor. Să ne
rugăm pentru sufletele oamenilor
care au pi... Compania cu cel mai
mare procentaj de angajaţi romi
din România După Revoluţia din
1989, termenul de „rom” a revenit
în actualitate, înlocuind cuvântul
„ţigan”, ştiut fiind faptul că în ţara
noastră se concentrează cea mai
mare populaţie aparţinând acestei
etnii. Romii din România sunt,
după statistici, mai numeroşi ca în
orice ţară. Deşi oficial numărul
lor este de peste 600.000, în
realitate ei sunt mult mai mulţi,
asta şi pentru faptul că, la ultimul

recensământ, cei mai mulţi
Originea acestei etnii a
suscitat tot timpul interesul
istoricilor, specialiştii arătând că
romii există încă din timpul
Imperiului de Răsărit, în secolul
XI, când bizantinii au adus mai
multe mii de robi din Siria.
Ulterior, de la plecarea lor din
India, în urma certurilor dintre
conducători, s-au despărţit în
două ramuri, o parte îndreptânduse spre Nordul Africii, în timp ce
partea cea mai consistentă a luat
calea Europei.
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Primul post TV
țigănesc din lume
emite din Budapesta,
finanțat de un român

Din Kispest, un fel de Ferentari
al Budapestei, emite ‘Dikh TV’,
primul canal al romilor din toată
lumea.
Postul urmează să fie inclus în
oferta de programe a celor trei
principali operatori locali de
televiziune.Programul canalului nu
va cuprinde doar muzică, ci şi
dezbateri, producţii proprii de
ficţiune şi alte emisiuni.
Postul Dikh TV a apărut în
peisajul media graţie investiţiei
omului de afaceri român Radu
Mora, care doreşte să creez un
„pod” între romi şi restul populaţiei
ungare. Pe lângă Radu Mora şi
societatea sa, Tematic Media
Group, un alt investitor în acest
proiect este István Szilvási,
director al Szilvási Gipsy Folk
Band, o cunoscută trupă muzicală.

Caleidoscop
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Nicolae Păun solicită premierului
Nicolae Ciucă un minister care să se
ocupe de implementarea Strategiei
privind îmbunătățirea situației romilor
Nicolae Păun, președintele Asociației Partida
Romilor
Pro-Europa
(organizație reprezentativă a
romilor la nivel național),
solicită premierului Nicolae
Ciucă înființarea unui
minister care să se ocupe de
îmbunătățirea
situației
romilor din România și
integrarea
acestora.
Solicitarea reprezentantului
romilor vine după ce
Guvernul României nu a
bugetat noua Strategie de
integrare a romilor. Agenția
Națională pentru Romi,
instituție din subordinea
guvernului, nu are putere de
implementare a Strategiei,
deoarece este doar o
instituție
cu
caracter
consultativ în ceea ce
privește politicile pentru
romi.
“Integrarea romilor din
România reprezintă o
problemă foarte serioasă, pe
care guvernele din ultimii 32
de ani au tratat-o doar cu

vorbe goale. Noua Strategie
de incluziune a romilor este,
la fel ca și celelalte strategii
elaborate până acum, o
enumerare
de
vorbe
pompoase, prin care se fac
multe promisiuni minorității
rome, dar care nu sunt
bugetate. Prin urmare, având
experiența neplăcută a
strategiilor anterioare, în
care foștii premieri nu au
alocat bani pentru integrarea
romilor, se pare că și actualul
Executiv
tratează
incluziunea romilor tot cu

vorbe goale. Prin urmare,
solicit premierului Nicolae
Ciucă înființarea de urgență
a unui minister, care să se
ocupe
concret
de
îmbunătățirea
situației
romilor din România sau
transformarea
Agenției
Naționale pentru Romi într-o
instituție cu puteri executive
pe partea de implementare a
Strategiei de îmbunătățire a
situației romilor”, a declarat
Nicolae Păun, președintele
Asociației Partida Romilor
Pro-Europa.

Scandal uriaș în Italia. Tensiunile dintre clanurile de romi au ajuns și la
ministrul de Interne. „Scene demne de vestul sălbatic”
După ce o mașina a unei familii de
români a fost incendiată în Milano, a
pornit un scandal monstru între clanurile
de romi români și romi bosniaci.
Italienii consideră că doar autoritățile
pot să oprească cearta.
Mașina unei familii de români a fost
incendiată în Milano. Nu este primul
scandal dintre clanurile de romi români
și romi bosniaci, iar italienii care stau în
clădirile din apropiere au ajuns la
capătul puterilor. Oamenii cer de
urgență ajutorul autorităților sau a
ministrului de Interne.
Scandalul a început vineri noapte
într-un cartier de la periferia orașului

Milano, atunci când 60 de oameni au
ieșit în stradă cu bâte, răngi și topoare.
Este vorba despre romii români și romii
bosniaci care își dispută un teritoriu.
Aceștia au rănit o femeie și doi copii, iar
mai multe mașini au fost distruse
complet.
Un autoturism a fost incendiat în
parcarea clădirilor Aler din via Bolla, în
zona Gallaratese, în seara zilei de
sâmbătă, 11 iunie. Potrivit publicației
Milano Today, tensiunea a început după
ce șaizeci de persoane din „clanuri”
rivale s-au luat la bătaie cu bâte de
metal. Aceștia luptă pentru clădirile din
apropiere.

Incident uriaș in Milano
Autoritățile din Italia au ajuns la fața
locului cu mașini blindate și
echipamente antirevoltă. Sâmbătă seară,
o mașină a ars complet. Oamenii legii
spun că este vorba despre o răzbunare a
clanului rival.
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Bătrânii de lângă noi
La un colț de
stradă m-a oprit o
voce tremurândă:
”Dacă
nu
vă
supărați, mă ajutați
și pe mine, vă rog
din suflet!”. Inițial
am crezut că este
vorba
despre
cerșetoria clasică.
cerșetoriei încep
cam la fel Primul
instinct a fost să
ignor, dar vocea interioară a sărit cu gura pe mine
Era o bătrână cu ochi tulburi care tremura
sprijinită într-un baston scorojit. Era îmbrăcată
murdar și sărăcăcios, iar în cealaltă mână ținea o
pungă de plastic la fel de murdară și aproape goală cu
pantofi bărbătești cu multe numere prea mari.
Bătrâna continuă: ”Vă rog din inimă, dacă puteți
și nu e deranj, să mă ajutați să traversez strada să mă
duc la mine pe bancă, că m-a călcat mașina aicea și
mi-e frică să traversez! Sunt aproape oarbă. Se
plângea că nu mai are dinți, că nu vede și că e greu la
bătrânețe. Își cerea iertare de la mine , din doi în doi
pași, deși încercam să o asigur că nu e cazul . Aici
unde nimeni nu dă doi bani pe tine, aici în Romania
Îmbătrânesc aici, într-un stat falit, pe un pământ care
nu mai rodește. Îmbătrânesc condus de scârbe și
farisei îmbuibați care își abandonează bătrânii în
propria urină, îi lasă să moară în sărăcie sau să
putrezească de vii făcând pe paturi ruginite de azil.
Aici unde se fură pensiile, unde se irosește mâncarea,
unde se batjocorește suferința unde bătrânilor li se
fură a doua felie de pâine doar ca unii să aibă a doua
mașină. Dacă e așa, mi-e teamă că România încă nu
a ieșit din Evul Întunecat."
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Poliţișii Raul Paunescu
Madalin Mihai au reuşit să
civilizeze şoferii romi şi români
din Rm. Vâlcea
Am vorbit şi acum câteva zile
despre caracterul românilor. Vreau
acum să vă prezint câteva consideraţii
despre caracterul poporului nostru,
roman si rrom.
De ce suntem noi, românii, si
rromii atât de invidosi, răi, egoişti,
agresivi unii cu alţii? De ce nu putem
să respectăm valoarea, de ce nu
suntem uniţi? Suntem o naţie care are
o plăcere să facă rău celor de lângă ei
comisarul sef . Raducu Rizea, seful
IJP Dambovita al politiei circulatiei au
civilizat soferii. Rata acidentelor de
circulatie la Vălcea este ce mai mica
din Romania prin prevenire, nu prin
amenzi si luare de premise.
Zilnic, in traficul valcean se
intampla mii de cazuri de
discriminare. De fapt, tot ce inseamna
trafic in judet este un mare haos, o
mare jungla, soferilor care sunt
nervosi la volan si duc la violente
fizice sau verbale. E greu sa te
stapanesti in trafic, cu alte sute de
soferi care circula fiecare in legea lui.
Problema este cand toti acesti nervi

acumulati de frustrari la volanul
masinii Fa, proasto!, pitipoanco,
blonda loganistule, cioroiule, tataie,
taranule, si asa mai departe? Chiar
daca, de anul acesta, soferii care aduc
injurii altor participanti la trafic
trebuie sa raspunda in fata legii. Tot
vorbim cu admiraţie despre istorie,
literatură şi alte câteva domenii unde
am avut compatrioţi celebri în lume.
Dar ne întrebăm, cât a mai rămas în
caracterul nostru de la acei oameni?
politisti de la circulatie rutiera
urmăreşte
şi
informarea
participanţilor la trafic (indiferent de
calitatea acestora), asupra importanţei
respectării regulilor rutiere.

Romii vor avea un teatru și un muzeu al lor
Înființarea Teatrului Rom
de Stat și al unui muzeu al
romilor reprezintă unul din
principalele obiective pentru
următoarea
perioadă
a
conducerii Agenției Naționale
pentru Romi.
Teatrul și muzeul rom sunt
menționate în Strategia
națională pentru incluziunea
romilor, care a fost votată
recent de actualul guvern.
“Am demarat deja primele
întâlniri de lucru cu
reprezentanții Ministerului
Culturii și ai Guvernului,
pentru a concretiza aceste
obiective, al Teatrului Rom de
Stat și al unui muzeu al

romilor. Romii, deși sunt una
dintre cele mai mari
minorității din România, nu
au un teatru și un muzeu al
lor, așa cum au alte minorități.

Sper ca în următoarea
perioadă întâlnirile pe care leam avut să se concretizeze”, a
declarat Iulian Paraschiv,
președintele
Agenției

Naționale pentru Romi.
Președintele ANR s-a
întâlnit la sediul agenției cu
Andras Istvan Demeter,
secretar
de
stat
la
Ministerului Culturii, Eniko
Lacziko, secretar de stat în
cadrul
Departamentului
pentru Relații Interetnice, și
cu
Magdolna
Grosu,
consilieră la Ministerul
Culturii. Din partea romilor,
alături de președintele ANR
Iulian Paraschiv au mai fost
prezenți Mihai Neacșu,
directorul Centrului de
Cultură a Romilor – Romano
Kher, și Sorin Sandu, actor și
regizor rom.

NU PUTEM CONTA PE EI - ÞIGANII SÃPTÃMÂNII
Pentru că nu se implică în problemele comunității rome, nu au caracter și fac
discriminare împotriva etniei, nepăsându-le, deși ei sunt persoane importante, cu
funcții de conducere în județul Vâlcea.
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Comuna Grădinari din
Olt, printre câștigătorii
primei ediții a premiului
UE „Capitalele incluziunii
și diversității”

Comisia Europeană a anunțat
joi câștigătorii primei ediții a
premiului „Capitalele europene ale
incluziunii și diversității”, iar
localitatea Grădinari din județul
Olt este printre aceștia, potrivit
unui comunicat de presă.
Câștigătorul aurului la cea de a
treia categorie, respectiv categoria
privind incluziunea romilor, este
Andaluzia, Spania, pentru planul
său cuprinzător de integrare a
comunității rome. Argintul a fost
obținut de orașul Göteborg din
Suedia, iar bronzul de localitatea
Grădinari din România.
Grădinari are o ppulație de
circa 2.000 de locuitori, dintre care
aproximativ 45% sunt romi,
primarul fiind din rândul acestei
minorități. Cei mai mulți locuitori
sunt angajați în agricultura de
subzistență. Acum zece ani,
comuna a lansat un proces de
identificare
a
nevoilor
comunităților de romi. Aceste
nevoi au fost transpuse în acțiuni
concrete și incluse în Planul local
de acțiune pentru romi și în
Strategia de dezvoltare locală, un
document administrativ strategic.
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Refugiații romi din Ucraina
sunt obligați să doarmă în
gara din Praga: „Nu ne
primește nimeni”
În gara din Praga, sute de persoane de
etnie romă s-au strâns pe un peron
aglomerat unde se văd nevoiți să își facă
veacul de când s-au alăturat milioanelor de
alți ucraineni care au fugit de invazia rusă,
scrie The Guardian. Spre deosebire de
ceilalți refugiați care au primit deja vize,
aceste familii nu au unde să meargă și
nimeni nu îi vrea.
În gara centrală din Praga viața pare să
decurgă normal, în timp ce grupurile de
turiști au început din nou să apară după o
perioadă lungă de timp din cauza
restricțiilor COVID-19. Pe unul dintre
peroane, doi turiști germani se uită curioși
la statuia lui Sir Nicholas Winton,
britanicul care a ajutat 669 de copii,
majoritatea evrei, să scape din
Cehoslovacia ocupată de naziști la
începutul celui de-al Doilea Război
Mondial.

La doar câțiva metri distanță, sute de
persoane de etnie romă s-au strâns în
singurul loc în care le este permis să stea
de când s-au alăturat milioanelor de alți
ucraineni care au fugit de invazia rusă.
În dimineața de 24 mai, în care
jurnaliștii de la The Guardian i-au vizitat,
doi băieți se jucau nesupravegheați în
apropiere de capătul peronului.

Clujul de 5 stele: Romii și-au instalat o tabără ilegală în
Beverly Hills -ul Clujului, pe malul lacului din Gheorgheni,
unde totul e scump
Romii și-au instalat o tabără pe strada
Galați, la câțiva metri de ieșirea prin
spatele Iulius Mall și aproape de
ansamblurile de locuințe, unde un
apartament se vinde cu 300.000 de euro.
”Scena este din Cluj Napoca, de pe
strada Galați, nr. 6, la câțiva metri de
Iulius Mall, un parc și o zona rezidențială
Deși au fost mai multe sesizări spre
Poliție, nu s-a luat nicio măsură până
acum.
E important ca acum câteva luni a fost
și un incendiu provocat de acești indivizi.
Ar fi interesant punctul de vedere al
Primăriei Cluj-Napoca, cel mai scump

oraș din țară, cu peste 2000 de euro mp la
locuințe. Să ieși pe balcon și să ai o altfel
de priveliște vi se pare normal?”, a
întrebat Sergiu.

PUTEM CONTA PE EI - ROMÂNII (GAGIII) SÃPTÃMÂNII
Pentru că sunt oameni de onoare și caracter care se preocupă de soarta romilor
din județ și îi ajută pe aceștia. Se preocupă ca romii să fie integrați în societate vizavi
de problemele cu care se confruntă etnia romă.
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Istoria conflictelor interetnice din anii 90: Sute de case
distruse și populații strămutate în localități în care
românii și maghiarii s-au ridicat împotriva romilor
Începutul anilor 90 au fost
presărați cu o sumedenie de
conflicte între populațiile
majoritare
române
sau
maghiare și romi. De cele mai
multe ori scânteia apărea în
urma unei agresiuni, iar
comunitatea reacționa imediat:
se băteau clopotele, populația
dintr-o anumită etnie se aduna
și dădea foc celei minoritare
Au
fost
înregistrate
numeroase violențe la adresa
romilor, în această perioadă,
începând chiar din zilele
revoluției.
Primul conflict important a
fost consemnat în județul
Covasna, localitatea Vârghiș, se

arată într-o documentație a
Institutul pentru Studierea
Problemelor
Minorităţilor
Naţionale.
În 24 decembrie 1989 când
încă se trăgea în cele mai
importante orașe din țară, iar
soții Ceaușescu erau executați,
sătenii maghiari de aici s-au
războit cu consătenii de etnie
romă. Bilanţul confruntării a
fost de doi romi ucişi şi două
case distruse.
Peste câțiva ani, în 2011 în
aceeași localitate, dintr-un total
de 1.628 de persoane, 12 s-au
identificat drept etnici români,
1.616 maghiari, aici nemaifiind
oficial nici un rom.

Hai la Tokmeală! Îți dau noră, îți dau
avere”. La M. Ț. R București s-a
lansat un tur virtual colorat și exotic
dedicat căsătoriilor romilor cortorari

„Hai la Tokmeală! Îți dau noră, îți dau
avere”. La M. Ț. R București s-a lansat un
tur virtual colorat și exotic dedicat
căsătoriilor romilor cortorari.
Cătălina Tesăr este antropolog și
cercetător la Muzeul Țăranului Român și sa mutat pentru doi ani într-o comunitate de
romi cortorari ca să poată să observe totul,
din interior. Ca să le descopere spiritul și
obiceiurile. A reușit, iar din toată cercetarea
a ieșit un studiu, un film, un documentar, o
expoziție și un tur virtual. Cum se
raportează cortorarii la copiii lor, cum se fac
tokmelile, care este miza lor, ce se ascunde
în spatele negocierilor aprinse și a nunților
fastuoase, a pălăriilor de stofă negre și a
fustelor colorate?

Primul conflict în care a fost
implicată etnia romă, după
Revoluția din 1989, s-a produs
în august 1990 și a implicat
populația majoritar maghiară
din comuna Cașinu Nou,

județul Harghita.
Un grup de circa 400 de
săteni de etnie maghiară
incendiază 29 de case
aparținând etnicilor romi din
sat.

Le Monde: “Revine mitul ţiganului
care fură copii”
În nordul Parisului au fost comise
la începutul acestei săptămîni mai
multe acte de violenţă împotriva unor
romi, după ce înainte de aceste
atacuri au circulat zvonuri legate de
răpirea unor copii. Mitul “ţiganului
care fură copii” revine în actualitate,
scrie cotidianul Le Monde analizînd
evenimentele.
Internetul poate fi un remarcabil
instrument de comunicare şi
cunoaştere, dar şi un colportor
macabru de rumori lipsite de
fundament. Este ceea ce s-a întîmplat
recent în cîteva comune din nordul
Parisului.
Pe reţelele sociale au început să
circule false avertismente legate
despre nişte aşa-zişi răpitori de copii,
răpitori care ar fi romi şi care ar
circula cu camionete albe. Atît le-a
trebuit unor tineri din cartierele
respective, sau mai precis unor bande
de tineri fără prea multe ocupaţii.
Romii cantonaţi într-o tabără
improvizată au fost imediat
“identificaţi” ca fiind autorii acestor
tenative de răpiri. Luni seară a fost
organizată o “expediţie punitivă”

împotriva unor romi de la Clichysous-Bois, arată Agenţia Frace
Presse. De partea lor, romii, mulţi
dintr ei sau poate chiar majoritatea
lor de origine română, s-au mobilizat
pentru a se apăra.
Autorităţile franceze au intervenit
dezminţînd într-o primă fază
zvonurile şi precizînd că nici o răpire
de copii nu a fost semnalată. Au fost
apoi operate arestări în rîndurile
atacatorilor, unii dintre ei fiind
minori. La un moment dat Parchetul
de la Bobigny anunţa că 19 persoane
au fost reţinute de poliţie, 17 adulţi şi
doi minori. Acuzaţiile aduse
împotriva lor sunt: acte de violenţă
comise în mod voluntar, distrugeri de
bunuri şi incendieri, utilizare de
arme…
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Dacă vrei să arăți cât de
român ești prin ură față
de alții, te descalifici”

Să îți iubești țara și să vrei să
faci ceva ca lucrurile să se
schimbe, să miști lucrurile într-o
direcție care să dea speranță de
mai multă normalitate, de mai
multă rigoare, de mai multă
așezare în modul în care
funcționează instituțiile statului
și societatea în ansamblul.
În
vremea
în
care
naționalismul acaparează tot
mai
mult
instrumentele
patriotismului și îl transformă în
extremism, există oameni care
încearcă să schimbe mentalități,
care ajută comunități și fac
România vizibilă.
I-am întrebat pe patru dintre
ei ce este iubirea de patrie, dar și
cum văd efectele naționalismului
în
societatea
românească.
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Viața neștiută a „reginei muzicii
lăutărești”, Romica Puceanu, artista
cu un destin greu încercat de iubiri
fără leac și un sfârșit în singurătate
Iubitorii de muzică lăutărească știu deja
cine a fost Romica Puceanu, dar și
amănunte despre contribuția acesteia,
adusă acestei nișe.
În perioada comunistă, se poate spune
că muzica lăutărească nu era pe de-a
întregul promovată, mizându-se, mai
degrabă, pe compozițiile de muzică ușoară,
cântate de interpreți agreați de regim.
În ciuda acestor restricții, Romica
Puceanu era des invitată să cânte pentru
„spuma” comunismului acelor vremuri,
chiar dacă aceste chermeze rămâneau, cel
puțin teoretic, „sub cheie”.
Chiar și așa, artistei nu i-a fost greu săși facă un renume, de vreme ce talentul ei
părea să spargă orice bariere, inclusiv pe
cele ale țării. Așadar, Romica Puceanu era
cunoscută atât la noi în țară, cât și în SUA
sau Japonia. Acest lucru, trebuie să
recunoaștem, mai ales pentru acea
perioadă, reprezenta un lucru extraordinar.
Romica Puceanu miza pe viralizarea
muzicii țigănești autentice, ceea ce, în
definitiv, o făcea unică. Era mândră de
originile ei, iar siguranța de sine o făcea să
fie repectată și, deopotrivă, ascultată de o
țară întreagă.
Iubitorii de muzică lăutărească știu deja
cine a fost Romica Puceanu, dar și
amănunte despre contribuția acesteia,

adusă acestei nișe.
Cânta curat și din suflet, iar concertele
ei reușeau să ajungă în inimile tuturor celor
care aveau norocul de a-i fi alături, lângă
scenă.
Nu se sfia nici de cântecele triste, dar
știa să și anime atmosfera, atunci când
situația o cerea.
Și-a început viața în mahalalele
bucureștene și a continuat să cânte în
marile restaurante bucureștene, fiind
numită,
ulterior,
„regina
muzicii
lăutărești”.
Printre cele mai cunoscute melodii ale
artistei se numără „Şaraiman“, „Ileană,
Ileană“, „Anii mei şi tinereţea“ şi „Eu de
când te-am cunoscut“, printre multe altele,
desigur.

Discriminarea romilor: Parlamentul cere măsuri mai decise ale UE
Parlamentul solicită măsuri mai
puternice pentru a îmbunătăți
incluziunea comunității rome în UE,
aceasta fiind încă expusă discriminării
și sărăciei pe scară largă. Propuneri
pentru o mai bună incluziune a romilor
Printr-o rezoluție adoptată în sesiunea
plenară din septembrie 2020, deputații
europeni solicită acces egal la educație,
locuri de muncă, îngrijiri medicale și
locuințe, cu stabilirea de obiective
obligatorii prin lege și un mecanism de
monitorizare la nivelul UE, toate
acestea susținute de o finanțare
adecvată. Totodată aceștia au cerut
compensații
pentru
victimele

sterilizărilor forțate și stoparea
segregării școlare. Raportul îndeamnă
ca strategia să țină cont de diversitatea
acestei comunități și să ofere
persoanelor rome participare egală la
elaborarea politicilor publice. Raportul
mai insistă și pentru introducerea de
măsuri obligatorii în strategia ce
urmează a fi prezentată de Comisia
Europeană. Se solicită și dezvoltarea de
strategii naționale de către statele UE.
Romeo Franz (Verzii/ALE Germania),
europarlamentarul
din
spatele
raportului, a declarat: „Raportul este o
mare șansă pentru UE și statele sale
membre de a îmbunătăți în mod

semnificativ situația romilor. El aduce
în prim-plan o propunere legislativă
pentru egalitatea, incluziunea și
participarea poporului meu, pentru
prima dată în istoria acestei adunări.
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Comunitatea romilor - o promisiune
pentru mai târziu
După trei decenii în care guvernanții au
ignorat minoritatea romă din România, în
care s-au folosit de ea doar pentru a fi o
ștampilă pe buletinele de vot, romii
continuă să fie discriminați
Ei au fost și sunt puși la zid de
naționaliștii extremiști gen C.V. Tudor sau
Diana Ivanovici-Șoșoacă, inepuizabila
meșteră a strigăturilor isterice și a
cimiliturilor populiste.
Minoritatea romă din România este cea
mai numeroasă și ocupă tot mai mult spațiu
în rândul societății, datorită natalității
crescute, în condițiile în care populația
majoritară și etnia maghiară, unde
planningul familial este tot mai sever,
majoritatea cuplurilor, chiar și cele din

Pe scurt
Romii nu sunt integrați,
doar cu succes disciplinați

În urmă cu 10 ani, extrema dreaptă
din Ungaria comitea un groaznic atentat
împotriva romilor. Între timp, Orbán a
modificat atitudinea societății majoritare
față de minorități.
Criminalii au sosit după miezul
nopții. Mai întâi au dat foc casei. Apoi,
când părinții au ieșit speriați cu cei doi
copii din flăcări, i-au împușcat. Tatăl,
Róbert Csorba, de 28 de ani, și fiul de
numai 4 ani și jumătate au murit pe loc,
iar fetița a supraviețuit grav rănită, în
timp ce mama a fost rănită mai ușor .
Localitatea Tatárszentgyörgy, situată la
60 de km. sud-est de Budapesta. Aici,
extremiștii de dreapta din Ungaria au comis
pe 23 februarie 2009 unul din cele mai
groaznice atentate la adresa romilor.

mediul rural, aducând pe lume unul sau cel
mult doi copii, contribuie de mai mulți ani
la un spor natural negativ.
Institutul Național de Statistică raporta
în prima lună a anului în curs un spor
natural negativ al populației de două ori
mai mare decât cel din luna ianuarie a
anului trecut. Și în momentul de față acest
indicator demografic arată că moartea este
mai prezentă decât nașterea, că sfârșitul
este mai prezent decât începutul.
Potrivit ultimului recensămînt, cel din
2011, în România trăiesc 16,79 milioane
de români (88,9%), 1,22 milioane de
maghiari (6,5%) şi 621.600 de romi
(3,3%). Celelalte etnii sunt reprezentate în
proporții mult mai reduse, după plecarea

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

Festival în premieră la Cluj dedicat comunităţii
rome din Pata Rât. Vine Prinţesa de Aur și Alex
de la Cluj dar și Andrei Dinescu, cu trupa Impex
Festivalul Khetane (împreună în
limba rromani – n.red.) va fi
organizat în premieră anul acesta la
Cluj, între 12 și 14 august, în Pata
Rât. Festivalul este inițiat de
Fundația Alt Art, împreună cu
oameni din comunitatea de romi și
este finanțat, preponderent din
fonduri nerambursabile. Programul
festivalului este disponibil pe
www.radiopata.ro
(radioul
comunității) iar intrarea este gratuită.
„Nu este un festival de manele”,
explica Szakacs Istvan de la Fundația
Alt Art, însă se vor cânta manele și
muzică lautărească, cap de afiș fiind
Prințesa de Aur și Alex de la Cluj.
Directorul artistic al festivalului este
Andrei Dinescu, fiul scriitorului
Mircea Dinescu, care va cânta și în
cadrul festivalului cu trupa sa, Impex,
cu care cântă manele combinate cu
muzică rock și cea electronică
„Este al zecilea an de când lucrăm
în Pata Rât. Ideea ne-a venit la
începutul anului în cadrul echipei
radioului comunitar pe care l-am
înființat cu fonduri norvegiene la
Pata Rât. Primăria ne-a finanțat în
anii aceștia cu un leu din zece
cheltuiți pentru programele de la Pata

Rât. Efectiv mi-a ars siguranța când
cineva a întrebat de ce nu facem un
festival dedicat muzicii romilor. Tifful a organizat un concert de manele
cu sala plină, însă romii nu au avut
acces la eveniment și la propria
cultură. Așa am venit cu acest festival
și ne dorim să fie al comunității, nu
alt Alt Art. Linda, Pepe, Rita de la
Radio Pata sunt în echipa de
organizare a festivalului”, a spus
Szakacs Istvan de la Fundația Alt Art.
Rezumat, manifestul festivalului
este „o comunitate mutată cu forța își
afirma prezența în oraș”. În
statisticile oficiale, la Pata Rât trăiesc
1400 de oameni (potrivit unui studiu
făcut de UBB acum 8 ani), însă cifra
este mult mai mare, circa 2500 de
persoane.
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Lumea Europa FM: Ce
urme au lăsat cei
aproape 500 de ani de
sclavie a romilor

Chiar astăzi se împlinesc 166
ani de la Dezrobirea romilor în Țara
Românească.
Prima atestare a sclaviei romilor
în România datează din 1385,
printr-un act de donație către
mănăstirea Tismana. Din Evul
Mediu și până în 1856, romii au fost
proprietăți ale domnitorilor, bisericii
și boierilor. Au fost vânduți, dați de
pomană, înșirați în liste de zestre
sau lăsați moștenire.
Ce urme au lăsat cei aproape
500 de ani de sclavie în Țările
Române…. a vrut să afle reporterul
DoR Ana Maria Ciobanu.
A intervievat timp de un an
cercetători, activiști și artiști romi. A
vorbit cu ei despre sclavie și despre
modul în care efectele acesteia se
resimt și azi.
Ana Maria rezumă povestea și
în Lumea Europa FM.
Deșteptarea României: Ce să
facă statul ca să-i integreze pe
rromi?
Discuțiile despre Respect și
Egalitate de Șanse continuă în
această săptămână, în proiectul
editorial Deșteptarea României, cu
una dintre cele mai discriminate
categorii de persoane: rromii.
Rromii sunt cea mai mare
minoritate din Europa.
Sondajul Uniunii Europene
privind Minorităţile şi Discriminarea” din 2009, primul realizat
de Agenţia pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene (FRA),
arăta că în UE, în medie, unul din
doi respondenţi de etnie romă a fost
discriminat cel puţin o dată.
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Limba romani şi
importanţa scrierii ei
Cum se recunoaşte
existenţa unei limbi? Dacă
într-o limbă există trei
cuvinte esenţiale, atunci
poporul respectiv are
identitate. Care sunt aceste
trei cuvinte? E de la sine
înţeles că trebuie să fie trei
cuvinte de o mare
importanţă, care dau sensul
limbii. Cele trei cuvinte sunt:
Dumnezeu, Biserică şi carte.
Limba vorbită de romi
conţine aceste trei cuvinte:
Dell, khăngări şi lill.
În limba romaii este cea
mai frumoasă semnificaţie a
cuvântului
Dumnezeu
pentru că tot în limba romaii
există verbul “a da”,”a
dărui”, care se numeşte tot
dell. Aşadar “Dumnezeu”
înseamnă persoana care
dăruieşte: “O Dell del
sastimos!” “Dumnezeu ne
dă sănătate!” Ce minunată
semnificaţie a cuvântului
Dumnezeu!

Limba dă numele
fiecărui popor
Limba romaii este o

limbă internaţională care se
vorbeşte în întreaga lume la
fel ca engleza sau germana.
Limba romaii este o
limbă care conţine foarte
multe vocale ceea ce dă o
muzicalitate limbii şi o
plăcută ascultare ca sunetul
unui instrument necunoscut
care încântă şi ne farmecă
auzul în vrajă şi mister.
Limba noastră, a romilor,
este mai scumpă decât aurul
pentru că ea a fost ascunsă în
inima
străbunicilor
străbunicilor noştri şi ea nu
s-a pierdut. S-a păstrat şi a
fost transmisă pe cale orală
din generaţie în generaţie
până în ziua de azi. Mii de

ani au umblat cu căruţele şi
caii pe pământurile lumii şi
au rămas aşa cum le-a lăsat
Dumnezeu şi nu şi-au
pierdut limba şi neamul
romano. De ce?
Se poate ca lui
Dumnezeu dintre toate
limbile pământului să-i fi
plăcut cel mai mult limba
romaii. Din această cauză în
limba romaii se găseşte cea
mai frumoasă semnificaţie a
cuvântului
Dumnezeu.
Înţelegeţi că Acela care ne
dă este Dumnezeu. Ce
minunat! Nu există în nicio
altă limbă o mai frumoasă
semnificaţie a cuvântului
Dumnezeu.

Povestea unui R(OM) sărac lipit, crescut din cerşit,
dar care a învăţat carte şi a scăpat de sărăcie
Marius Tudor S-a născut „din flori”,
cum se zice prin popor. Anica avea 16 ani
când de ea a profitat Pietroi, un rom din
sat, mai mare cu vreo 10 ani. Anica a
rămas borţoasă şi nu a vrut să scape de
plod, a vrut să îl ţină. L-a întrebat şi pe
Pietroi dacă vrea să fie tată, dacă vrea să o
ia acasă, dar el nu a vrut. A rămas singură
Anica, dar nu a renunţat, şi-a adus pe
lume băiatul, deşi n-avea mai nimic, îl
avea doar pe taică-său şi erau săraci lipiţi.
DE ACELASI AUTOR Inacceptabil. S-a
dat liber la ură împotriva unei întregi etnii
Vladimir Tismăneanu cere scuze romilor,
după o postare cu implicaţii r... Primarul
din Ploieşti trimite mascaţii peste romi,
crezând că aşa ajun... Era greu pentru doi,

de-acum erau trei, şi mai greu. Ca să aibă
ce da de mâncare micuţului, mergeau prin
sate şi cerşeau, iar duminica, se aşezau la
colţul bisericii din sat şi aşteptau mila
creştinilor care ieşeau de la slujbă.
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Cum a fost păcălit un polițist din Iași
de niște escroci să le dea aproape
300 de grame de bijuterii din aur
Aceștia
i-au
cerut
polițistului să-i lase să verifice
dacă bijuteriile sunt autentice și
au reușit chiar să-l convingă că
nu trebuie să meargă și el. Unul
dintre romi a luat aurul și a
plecat, în timp ce polițistul a
rămas să aștepte cu capul
familiei.
Pentru a fi cât mai
convingător, acesta i-a spus
polițistului că este bulibașă și ia arătat mai multe hârtii,
inclusiv o legitimație de
judecător și o diplomă de
onoare primită de la primărie.
După câteva ore, romii
plecați s-au întors, dar fără aur.

întâlnească în același loc.

Bijuterii descoperite în
sutien, la percheziții

I-au spus că la amanetul unde
voiau să-l verifice s-au întâlnit
cu niște cunoscuți cărora le
datorau bani și le-au dat
bijuteriile în schimb.

Gelu Duminică, la Deșteptarea
României: Închipuie-ți ce ar fi
fost în mentalul colectiv dacă
Dincă de la Caracal sau tipul
de la Onești erau de etnie romă

Oamenii trebuie judecați pentru
faptele lor, nu în funcție de etnie, spune, la
Europa FM, sociologul Gelu Duminică,
membru al comunității rome, un exemplu
care contrazice prejudecățile legate de
romi.
70% dintre români declară că nu au
încredere în romi și 40% dintre ei se
gândesc la o infracțiune când aud
cuvântul “rom”. Totuși, doar 2% dintre
romi trăiesc din furturi sau cerșetorie,
potrivit datelor citate de sociologul Gelu
Duminică.

Romii i-au jurat însă
polițistului că-i vor da banii
pe aur a doua zi, că vor vinde
o mașină și îi vor plăti 43.685
de lei, urmând să se

Evident, polițistul a venit a
doua zi degeaba, pentru că nu a
mai părut niciun rom. I-a sunat,
iar aceștia au amâna plata în
mod repetat, invocând de
fiecare dată alte motive. În cele
din urmă, omul legii și-a dat
seama că a fost înșelat și s-a
adresat colegilor săi polițiști.
A fost întocmit dosar penal,
iar în urma unor percheziții au
mai fost recuperate doar 73,4
grame de aur, ascunse în
sutienul fiicei celui care se
prezenta drept bulibașă.

Statele membre ale UE ar putea
fi obligate să ia măsuri concrete
pentru integrarea romilor

Statele membre ale Uniunii
Europene ar putea fi obligate să facă
lucruri concrete pentru integrarea
romilor. De exemplu, cel puțin 95 %
dintre romi ar trebui să aibă apă la
robinet. Comisia Europeană a adoptat un
proiect legislativ în acest sens.
Documentul trebuie aprobat, însă, de
Consiliul European.
Obiectivele stabilite de Uniunea
Europeană ar trebui puse în practică în
următorii 10 ani. Astfel, ar trebui redus la
jumătate numărul romilor care sunt
victime ale discriminării.
Reprezentanții minorităților atrag

atenția că romii trăiesc mai puțin, sunt
plătiți mai prost, au condiții de viață
inferioare restului populației . Nu merg la
școală sau la grădiniță și nu au acces la
apa potabilă sau la servicii medicale.
Comisia Europeană impune direcții
de acțiune în toate aceste domenii și cere
statelor membre să ia decizii care să
reducă decalajele.
O analiză recentă a Uniunii arată că
situația romilor este mai precară decât
cea a restului populației în toate statele
membre. Sunt problem în special în ceea
ce privește discriminarea, ocuparea forței
de muncă și locuințele.
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Ghicit ºi
descântece
þigãneºti

GHICIT ÎN CĂRȚI

Cu un calcul simplu, poti descifra ce
surprize va avea pentru tine ziua de maine,
scrie libertateapentrufemei.ro, care arata
intr-un articol recent cum poti ghici
viitorul.
In primul rand trebuie sa extragi din
pachet decarii, valetii, damele, regii, asii si
un joker. Obtii astfel 21 de carti. Dupa ce
le-ai amestecat bine, asaza pe masa, cu
fata in jos, primele 9 carti.
Apoi aduna cifrele datei tale de
nastere, luand in considerare doar ziua si
luna, pana cand obtii un singur numar.
Spre exemplu, daca te-ai nascut pe 29
martie, aduni 2+9+3 si obtii 14, apoi
calculezi 1+4 si obtii cifra 5. Din cele 9
carti aflate in pe masa, intoarce cartea cu
numarul 5 numarand de la stanga la
dreapta. Gandeste-te la intrebarea care te
framanta sau la situatia dificila in care te
afli si pentru care ai nevoie de un sfat, mai
sugereaza sursa citata.
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Educatoarea care îi
învață pe copiii romi
să-și accepte etnia
„Încerc să le insuflu speranța și
încrederea în educație” De Ema Tănase,
Nu cred că vei reuși”, i s-a spus Ancăi
Mezei în clasa a XII-a. A reușit însă să
depășească toate aceste lovituri, a făcut
două facultăți și un masterat și în acest an
a primit distincția Merito care se acordă
profesorilor care fac o schimbare în
comunitatea lor. Astăzi, tânăra
educatoare din Gârcini, Brașov, a
povestit pentru Școala 9 lupta sa ca toți
copiii din clasa ei să se simtă apreciați și
integrați. „Săream elasticul, jucam
șotron, seara spuneam povești în fața
casei, iar apoi mergeam în grădina casei
noastre, uneori chiar și în cea a vecinilor,
și luam mere pe care le mâncam cu atâta
poftă și bucurie. Pe la vârsta de 8-9 ani,
ne jucam «de-a școala». Eu eram
învățătoarea și celorlalți elevi tare ne mai
plăcea jocul acesta de rol”, își amintește
Anca Mezei, care a copilărit în satul
Purcăreni, din Brașov, alături de alți
patru frați. Familia ei era singura de etnie
din sat. Încă locuiește în sat, pe un deal
frumos, la jumătate de kilometru de o
pădure. În afara jocului de-a școala de pe
uliță, Anca n-a avut un model care să o
inspire să-și aleagă profesia de cadru

didactic, doar dorința ca ea să schimbe
lucrurile într-un sistem care îi lovea pe
cei mai slabi. A fost umilită de colegii de
școală, a fost respinsă de profesori, dar în
loc să-i crească resentimentele, asta i-a
alimentat dorința de a fi ea un cadru
didactic cum ea n-a avut. A suferit mult
ca să poată merge la școală, familia ei
neavând
multe
posibilități.
„Încălțămintea îmi dădea mari bătăi de
cap, deoarece drumul până la școală era
destul de lung și aproape de fiecare dată
îmi înghețau picioarele. Nu aveam
rechizite suficiente și uneori nici
mâncare” a povestit educatoarea pentru
Școala 9.

Date despre comunitatea romă din Europa
În această publicație
Childhub, o listă de 50 de date
în legătură cu comunitatea de
romi din Europa a fost
compilata. Lista include fapte
despre istoria romilor, cultura,
persecuțiile cu care s-au
confruntat,
discriminarea
actuală
care
împiedică
progresul lor și alte date
relevante
pentru
familiarizarea cu situația
dificilă a romilor.
Cateva
dintre
date
mentionam:
1- Populația romă există
pe toate continentele din
lume, inclusiv pe continentele

americane, Orientul Mijlociu,
Asia și Europa.
2- Majoritatea populației
rome locuiește în Europa,
unde sunt între 10 și 12
milioane de romi, ceea ce îi
face cel mai mare grup
minoritar din Europa.
3- Romii sunt cunoscuți
după mai multe nume:
Romani, țigani, kale, Manush,
romanichal,
Beyaz,
Romanlarm, Domari și
Nomazi.
4- Deși romii constau în
mai
multe
sub-grupuri
diferite, aceste grupuri sunt de
obicei concentrate într-un

singur mare grup colectiv
cunoscut sub numele de romi,
deoarece toate culturile lor
sunt într-o oarecare măsură
legate.

5- Deși nu există nicio
națiune romă, romii au o
națiune non-teritorială numită
Romani, având propriul
drapel național.
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HOROSCOP ÞIGÃNESC
PUMNALUL (BERBEC): Vei
avea parte de surprize neasteptate din
partea unei persoane pe care astazi nu
o tratezi cum merita. Surprizele vor fi
placute, stai linistit!
COROANA (TAUR): Calatoria
ta continua: noi persoane vor aparea
in calea ta iar unele dintre ele vei vrea
sa nu mai plece deloc de lânga tine.
SFESNICUL
(GEMENI):
Planurile tale se implinesc incetul cu
incetul. Traiesti cea mai frumoasa
perioada a anului. La finalul lunii
august te vei gândi sa faci pasul cel
mare alaturi de persoana care ti-a stat
in ultima vreme aproape.
ROATA (RAC): Vin curbe
serioase dar tu stii cum sa tii mâna pe
volan pentru a nu te accidenta. Atentie
la toate indicatoarele, chiar si la cele
de care ai trecut deja – viata e plina de
surprize!
STEAUA (LEU): In sfârsit apare
soarele si pe strada ta! Pregateste-ti
bagajele si asigura-te ca decizia pe
care ai luat-o este cea mai buna pentru
tine, scrie teotrandafir.
CLOPOTUL
(FECIOARA):
Este o luna de foc pentru tine. Vei fi
nevoit sa renunti la confortul cu care
te-ai obisnuit in ultimii ani si sa
schimbi macazul radical.
MONEDA
(BALANTA):
Persoana iubita te va dezamagi insa
totul va fi trecator. Vei realiza la final
ca anumite gesturi le-a facut cu un
scop precis, tot pentru binele vostru.
CUTITUL
(SCORPION):
Credeai ca totul va fi mai simplu dar
te lovesti de usi inchise. Toata puterea
ta de persuasiune se duce pe apa
sâmbetei si incerci serios sa joci
cartea umilintei.
TOPORUL (SAGETATOR): Ai
avut un an atât de greu si abia in luna
august vei intelege ce ti-au pus la cale
cu adevarat astrele. Vei vedea ca totul
se indreapta inspre bine.
POTCOAVA (CAPRICORN):
Te vei angrena in proiecte foarte grele
si ar fi bine sa le alegi pe masura
puterilor tale. Stii vorba aceea, când
alergi dupa mai multi iepuri, nu prinzi
niciunul!
CUPA (VARSATOR): Jumatatea
lunii august aduce o veste trista pentru
tine. Nu dispera, toate lucrurile rele se
intâmpla pentru desavârsirea binelui.
CAPELA (PESTI): Nimeni nu
stie ce e in sufletul tau pâna ce vei gasi
persoana cu care te vei potrivi 100%.
Uita-te bine in jurul tau – multa lume
vrea sa iti demonstreze ca iti intelege
cu adevarat suferinta. Lasa-i sa se
apropie de sufletul tau pentru ca iti va
face bine!
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Italia dă 10.000 de euro
romilor care pleacă din
taberele de nomazi
Primăria din Roma, Italia, a anunțat
un nou program de închidere a taberelor
improvizate în care locuiesc romii în
doar șapte luni. Sunt vizate persoanele
care locuiesc în taberele Candoni,
Salviati și Lombro, acestea urmând să
primească 10.000 de euro dacă vor locui
în peninsulă cu forme legale, se vor
angaja, își vor găsi un loc de muncă și,
dacă este cazul, își vor trimite copiii la
școală, notează
Care este planul autorităților din
Italia pentru închiderea taberelor?
În primă fază, municipalitatea din
Roma își dorește ca persoanele care
trăiesc în taberele de nomazi să obțină
documentele necesare pentru a locui în
mod legal în Italia. Ulterior, nomazii vor
primi consilierea pentru a fi integrați pe
piața muncii, proiectul include și o serie
de activități și cursuri de dezvoltare a
competențelor profesionale. Pentru
cheltuielile legate începerea unor mici
afaceri, obținerea unor atestate sau a
unui permis de conducere, autoritățile
vor oferi până la 5.000 de euro.
Cei care trăiesc în aceste tabere
formale sau informale din Roma vor

primi și un ajutor pentru găsirea unei
locuințe în care să locuiască singuri sau
împreună cu alte persoane sau familii.
Astfel, ei vor putea primi sume care
ajung la maxim 800 de euro lunar.
Trebuie precizat că acești bani urmează
să fie oferiți de autorități propietarilor
care își închiriază locuințele.
Noul proiect vizează îmbunătățirea
calității vieții celor care locuiesc în
cartierele în care au apărut tabere de
nomazi, dar și a celor care acum
locuiesc în astfel de așezări. În plus, în
acest fel primăria din Roma încearcă să
se alinieze cerințelor autorităților
europene care au cerut renunțarea la
acest sistem.

Localitatea din România în care un apartament
cu 2 camere se închiriază cu numai 250 lei/lună

Un apartament cu 2 camere din
localitatea Giarmata Vii, aflată la doar
câțiva kilometri de Timișoara, se
închiriază cu numai 250 lei/lună.
Potrivit unui site de anunțuri,

apartamentul este decomandat, nu are lift,
și se închiriază prin intermediul unei
agenții.
Acest tip de locuință este perfectă
pentru persoanele care nu vor să achite
mult pe chiria lunară și care lucrează la
marginea Timișoarei sau nu au o
problemă în a petrece mai mult timp în
drumul până la birou.
Un român își închiriază apartamentul
cu două excepții: Fără animale și romi
În mai multe anunțuri de pe
platformele de închiriere de apartamente
scrie că este exclus cu „animale și romi”.
O parte dintre potențialii chiriași au depus
plângere la Consiliul Național pentru
Combaterea Discriminării şi au avut
câștig de cauză.
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Sã halim bine

Ruladă țigănească
Ingrediente
pulpă de curcan (partea de sus) sau pulpă
de porc (cotlet)
ceafă de porc
6 căţei de usturoi
1/2 linguriţă piper măcinat
1 linguriţă boia dulce
1/2 linguriţă sare
ulei
100 ml untură topită
250 ml apă
ulei pentru usturoi
Dezosezi pulpa de curcan, apoi baţi
carnea cu ciocanul pentru şniţele ca să se
subţieze puţin.
Cureţi usturoiul şi îl pisezi, după care îl
amesteci, după gust, cu boia, piper şi sare.
Adaugi ulei, amestecând până obţii o pastă
mai groasă pe care o întinzi peste bucata de
carne, apoi rulezi strâns.
Ruloul astfel obţinut îl legi cu o sfoară şi
îl aşezi într-o tavă.
Torni untura topită fierbinte şi 250 ml
apă caldă.
Acoperi tava cu o folie de aluminiu şi o
dai la cuptor, la foc potrivit, timp de o oră,
după care iei folia de pe tavă şi laşi mai
departe în cuptor până când carnea se
rumeneşte frumos.
Din când în când, stropeşti rulada cu
sosul din tavă.
Când este gata, serveşti rulada cu
garnitură de cartofi.

Social
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Nicolae Păun: „Peste
100.000 de romi nu
au fost încă recenzați”
Nicolae
Păun,
președintele
Asociației Partidei Romilor ProEuropa, atrage atenția președintelui
Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei, asupra faptului că
peste 100.000 de romi nu au fost
recenzați până în momentul de față
“Primesc zilnic mesaje și telefoane
de la membrii Partidei Romilor ProEuropa din teritoriu, care mi se plâng
că recenzorii nu au călcat în cartierele
de romi, pentru a-i recenza. Au trecut
câteva luni de când a început procesul
de recenzare la domiciliu, iar
recenzorii refuză să meargă în
cartierele de romi, pentru a-i recenza.
Așa ceva este inacceptabil! Atrag
atenția domnului președinte al INS,
Tudorel Andrei, asupra faptului că
recensământul este foarte important
pentru comunitatea romă din
România, deoarece în funcție de
numărul real al romilor declarați la
recensământ vor fi elaborate măsurile
publice de ajutorare a acestor
comunități. Dacă se va întâmpla ca la
recensământul trecut, când multe
comunități de romi nu au fost
recenzate sau romii au fost recenzați
ca români, atunci acele comunități

sunt condamnate la sărăcie în
continuare. Fac un apel la președintele
INS Tudorel Andrei să trimită
recenzorii în comunitățile de romi”, a
declarat Nicolae Păun, președintele
Asociației Partidei Romilor Pro-Euro
Liderul romilor afirmă că în foarte
multe localități, recensământul s-a
făcut din birou, fără ca recenzorii să
meargă în cartierele de romi. Prin
urmare, planează o mare suspiciune
asupra cifrelor înscrise în baza de date,
unde romii nu au fost înregistrați în
număr real sau au fost înregistrați ca
români, nu ca etnici romi.

Explicaţii cerute de romi pe tema desfiinţării locuinţelor
sociale din Centrul Istoric. Mesaj ferm al primarului
Reprezentanții comunității rome din
municipiul Botoșani au discutat cu
primarul Cosmin Andrei despre ideea
desființării locuințelor sociale din Centrul
Istoric.
Grupul de Inițiativă Locală „Romii
Botoșani 2022” a solicitat o serie de
lămuriri din partea administrației cu
privire la intenția de reziliere a
contractelor de închiriere și de
redobândire în instanță a unor imobile
vândute de Locativa SA. La întâlnirea
organizată, miercuri, în sala de ședințe ale
Consiliului Local, liderii comunității au
evidențiat îngrijorarea locuitorilor în

legătură cu posibilitatea evacuării. „Am
surprinsă foarte neplăcut. Discuția în
comunitatea mea de romi este așa: de
unde va porni, unde se termină, cine
trebuie să se gândească la evacuare, cine
să se pregătească”, a punctat Semiramida
Bălan. „Avem câteva mici defecte: avem
internet și câțiva dintre noi mai știm să
citim”, a spus ea.
Potrivit reprezentanților Grupului de
Inițiativă Locală „Romii Botoșani 2022,
în Centrul Istoric sunt 17 locuințe
proprietate privată în care locuiesc 51 de
familii și 59 de locuințe de stat cu 177 de
familii, toate aparținând comunității de

romi. Doar în 10 familii figurează
persoane angajate, celelalte fiind
beneficiare ale Legii 416.
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Dicþionar româno-rrom
Patradi bahtale! – Paşte Fericit!
Dobroituca – Bună Ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te
sufar
Cyumydaptu ando muy te
dilearaptu pho tan – te pup direct în
bot să te zăpăcesc de tot
Ciplecealma tuta – nu pot să te
sufăr
Mai bes hatan – Stai puţin (sau:
Mai stai un pic)
Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi
cu mine prin parc?
Haida jas manta ando foro? –
Mergi cu mine în oraş?
Hai te plimbosaosame – Hai să
ne plimbăm
Camis te jas manta? – Vrei să
mergi cu mine?
Hai i tu avreal – Hai şi tu pe
afară
Na mai des duma acate k dikel
so penau – Nu mai vorbi aici ca ne
aude ce vorbim
Tehala la ce ora intalnisaosame?
– Mâine la cât ne întâlnim?
Haida care – Hai acasă
Sar busos? – Cum te cheamă?
Chechibars satu? – Câţi ani ai?
Motomanga – Spune-mi şi mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie
frica/ nu te ingrijora
Cai san? – Unde eşti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasă-mă în
pace
Star? – De ce?
San dilo – Eşti prost
Chechi so ceaso? – Cât este
ceasul?
Sukar san – Ce frumos eşti

Caleidoscop
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Rromi de origine română
reclamă Polonia la CEDO

Un numar de 16 rromi de origine
romana au sesizat Curtea Europeana a
Drepturilor Omului (CEDO) intr-o
plangere contra Poloniei ca urmare a
demolarii locuintelor lor la Wroclaw
(sud-vest), a anuntat joi Fundatia
poloneza Helsinki (HFPC) care ii
reprezinta.
Acesti rromi care traiesc de peste 20
de ani in Polonia, "la marginea societatii
si in excluziune", au vazut buldozerele
demoland locuintele lor improvizate, in
iulie 2015, fara sa fie avertizati si fara sa
aiba posibilitatea de a-si lua lucrurile
personale, potrivit unui comunicat al
HFPC, citat de AFP.
In urma acestei operatiuni ordonate de
Inspectia locala pentru constructii, cei 16

reclamanti, printre care copii si persoane
cu handicap, au ramas fara locuinta si fara
asistenta, conform aceleiasi fundatii, care
denunta incalcarea mai multor articole
din Conventia Europeana a Drepturilor
Omului.
La randul sau, orasul Wroclaw a
afirmat ca i-a prevenit pe rromi in
legatura cu operatiunea de demolare a
locuintelor lor ilegale si le-a propus
asistenta pe care acestia au refuzat-o,
potrivit unui comunicat dat publicitatii la
acea data.
Comunitatea rromilor din Polonia
numara aproximativ 17.000 de persoane,
dintr-un total de 38 de milioane de
locuitori,
conform
datelor
recensamantului din 2022.

Mai romi ca acum, n-am fost niciodata. E o lautareala generala!
Acum pe bune. Ca suntem intre noi,
va intreb ca de la om la om. Era o
emisiune. Tare de tot. Se numea
„Caravana Romilor”. Ma tot uit de ceva
timp la televizor cu gandul asta. N-aveti
senzatia ca ne-am mutat totii acolo?
Traim dezlantuit in caravana
romilor. Un fel de „Oda Bucuriei” la
acordeon. Beethoven, tata! Nu ma
intelegeti gresit. Nici in caravana lui
Mircea Radu, cat am fost, nu ne era mai
bine. Bianca Dragusanu, de acolo ni se
trage. Dar parca mai romi ca acum nam fost niciodata. Atentie, nu cu romii e
problema, ci cu logica! Nimic nu ne

revolta mai tare decat strainul cand ne
face tigani. Si apoi, dai drumul la
televizor. De la Nelson Mondialu, la
Bercea Mondial. De la clanul lui, la
Copilu Minune. De la Salam si Guta, la
regele Cioaba. E o lautareala generala.
Si atunci, de unde revolta?! Totul e sub
egida ori suntem tigani, ori nu mai
suntem! La Kanal D aveau la un
moment dat o emisiune. Ii zicea
„Satra”. Duceau astia celebritati si le
integrau in etnie. Sub atenta
supraveghere a unui bulibasa. O
bulibaseala. Si nu e rau. E bine! Dar
propun sa incercam si varianta inversa.

Pentru mai multa varietate, nu de alta.
Si o sa vedeti, ca o sa fie bine!
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Flash
Va fi înfiinţat primul
Muzeu Virtual al
Holocaustului Romilor
din România

Proiectul se derulează până la
data de 15 noiembrie 2022, iar siteul Muzeul Virtual al Holocaustului
Romilor, care prezintă informaţiile
în format bilingv (română-engleză)
va fi lansat la Muzeul Naţional de
Istorie a României, în data de 9
octombrie 2022, cu ocazia Zilei
Naţionale de Comemorare a
Holocaustului.
Muzeul virtual va fi realizat de
Muzeul Naţional de Istorie a
României în parteneriatul cu
Fundaţia Social - Culturală a
Romilor “Ion Cioabă”, în cadrul
proiectului “Muzeul Virtual al
Holocaustului Romilor”, iniţiat şi
coordonat de fundaţie şi co-finanţat
de Administraţia Fondului Cultural
Naţional.
Începând cu anul 2020, în
România, ziua de 2 august este
dedicată memoriei şi reflecţiei, fiind
desemnată prin Legea 124/2020 ca
Ziua naţională de comemorare a
Holocaustului împotriva romilor,
sprijinind iniţiativa Parlamentului
European, care, prin rezoluţia de la
15 aprilie 2015, a decretat ziua de 2
august drept Ziua europeană de
comemorare a Holocaustului

REDACÞIA
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Povestea unei trupe
neobișnuite de muzică rap:
„Fetele din acest cartier se
uită la noi ca la niște modele”
Au între 15 și 27 de ani, au succes și
anul trecut au fost invitate la Festivalul
„Women of the World” de la Londra. E
ceva grozav, dar şi mai grozav este că
stilul lor muzical, rap, nu e ceva obişnuit
pentru fetele din ţara lor. Sunt fete de
etnie romă din Serbia, iar în societatea
lor tradițională femeile sunt reduse la
tăcere, de multe ori cu brutalitate. Dar
aceste cântăreţe le ajută să-şi facă vocea
auzită. Urmăriți un reportaj marca
„Focus Europa”, un proiect Digi24 şi
Deutsche Welle. Emisiunea
„Nu mă obliga, tată, /Sunt prea tânără
ca să mă căsătoresc!/Mama Samantei o
privește /Viitorul Samantei a fost deja
hotărât” - sunt versuri din melodiile pe
care le cântă trupa de fete „Pretty Loud”
din Serbia.
Componentele trupei sunt tinere,
mândre și hotărâte să-și decidă singure
viitorul. Cântă despre educație, despre
drepturi egale și căsătorii forțate într-o
lume pe care au lăsat-o în urmă.

Părăsite de părinți, au fost
crescute de bunici
„Se știe că romii duc o viață bazată
pe tradiții. Femeile nu ar trebui să
lucreze sau să meargă la școală, pentru că
se căsătoresc, rămân acasă, fac curățenie
și cresc copiii - fără loc de muncă, fără
educație”, explică Zivka Ferhatovic,
membră a trupei „Pretty Loud”.
Dar Zivka vrea mai mult. Are 19 ani
și este studentă la Drept. Ea și surorile ei
sunt nedespărțite. Nici nu e de mirare,
pentru că nu le-a fost ușor. Tatăl lor
locuiește în Germania împreună cu noua

sa familie, iar mama lor le-a abandonat.
Fetele au fost crescute de bunici - care leau dat libertatea de a face propriile
alegeri în viață.
„Bunicii mei sunt totul pentru mine.
Îi iubesc atât de mult și mă bucur că
locuim cu ei”, spune Zivka Ferhatovic.
Iar fetele cântă despre asta: „Iubirea
este reală /Și este cea mai puternică
emoție, unind oamenii. /Suntem atrași de
emoții/ Iubirea știe să ierte.../ Greșeli
mari și mici...”

Cum a apărut trupa „Pretty Loud”
Trupa „Pretty Loud” a fost lansată în
2014, în Serbia, ca proiect social, cu
scopul de a oferi tinerelor de etnie romă
aceleași drepturi de care se bucură
bărbații romi. Tinerele cântă în trei limbi:
romani, sârbă și engleză. De departe, cel
mai mare succes al lor a fost apariția la
festivalul „Women of the World”, de la
Londra.
Sunt încrezătoare și caută modele în
afara familiei și le găsesc pe Internet. Iar
social media schimbă societatea romă,
cea mai numeroasă minoritate etnică din
Europa.
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Actualitate

Președintele Germaniei și-a cerut scuze populaţiei sinti și
roma pentru atrocităţile comise în Al Doilea Război Mondial
Rasismul nu s-a încheiat după căderea
naziştilor, a spus Steinmeier, joi, într-un mesaj
video transmis pentru a marca 40 de ani de la
crearea Consiliului Central pentru Populaţia Sinti
şi Roma din Germania.
Membrii acestei minorităţi au fost stigmatizaţi
şi incriminaţi şi au fost supuşi la umilinţe şi
excluziune din partea autorităţilor, poliţiei şi
sistemului judiciar chiar şi după ce războiul s-a
încheiat, a afirmat preşedintele german.

Khetă pentru Khetane, festivalul
comunităţilor din Pata Rât

„Khetane înseamnă împreună în
romani. Poi hai să-l facem împreună! Avem
de construit o grămadă de lucruri, şi n-am
glumit când am zis: „Cât băgăm atâta iasă”,
se arată pe pagina de Facebook a
organizatorilor. Aceştia au nevoie de
materiale, forţă de muncă şi de nişte bani. În
postare sunt detaliate exact nevoile: Intrarea:
E clar, vrem să fie fastuoasă. Aici vrem să
construim două totemuri de 4m înălţime. Ce
avem: gardurile, şi covorul roşu. Vedeţi aici
toate solicitările organizatorilor.

Compania cu cel mai mare
procentaj de angajaţi romi
din România

Acum vreo trei ani a venit o nouă
directoare pe tot grupul şi ne-a pus
nişte obiective destul de stricte legate
de diversitate, peste tot în lume. Am
crezut că sunt orientative, dar nu erau
deloc, a trebuit să-i trimitem rapoarte
trimestriale detaliate de atunci. Noi
suntem în industrie, cu vagoane,
camioane, cu fabrici în mijlocul
câmpului, cu vapoare, cum să trimiţi
femei acolo?

Romii din Ungaria spun că Viktor Orban nu e rasist. ”Păstrarea
identităţii noastre maghiare nu trebuie privită ca rasism”

Romii din Ungaria spun că Viktor
Orban nu este rasist, iar migrația nu
este un drept fundamental al omului.
Premierul maghiar a criticat la
Tușnad
”amestecarea”
raselor

europene și non-europene, stârnind
ample reacții internationale.
Uniunea Civică Lungo Drom
pentru Reprezentarea Intereselor
Romilor din Ungaria s-a arătat
”şocată” în legătură cu declaraţiile
”nefondate şi neadevărate” potrivit
cărora premierul Viktor Orban ar
avea opinii xenofobe şi rasiste, scrie
Hirado.
Viktor Orban a stârnit reacții
internaționale vehemente după ce a
criticat, într-un discurs ținut în
România, la Tușnad, ”amestecarea”
raselor europene și non-europene.

Vrăjeli...
adevărate!
Deși a „tăiat frunze la câini” la
Primăria Berbești, edilul Milorad
Cumpănășoiu a avut un an 2021 extrem
de „rodnic” din punct de vedere al averii
dobândite.
Astfel,
anul
trecut,
Cumpănășoiu a ridicat următoarele
sume: 840 milioane de lei vechi din
salarii de la Primăria Berbești, peste 150
milioane de lei vechi din dobânzi (!) de
la Trezoreria Horezu, 73 milioane de lei
vechi din subvenții de la APIA, pe când
soția lui a încasat 420 milioane de lei
vechi de la CET Govora. Tot anul trecut,
Milorad Cumpănășoiu și-a deschis două
conturi bancare, în sumă de 1,2 miliarde
de lei vechi, plus cei 2,5 miliarde de lei
vechi pe care îi avea din anul 2018 la
Trezoreria Horezu. Averea primarului
din Berbești mai cuprinde o mașină
BMW, două apartamente în București
(!), o casă de locuit în Berbești, plus 5
(cinci) terenuri intravilane, forestiere sau
agricole, toate în Berbești, în suprafață
totală de peste 7 hectare.
t
Constantin Neagoie, din care aflăm
cu stupoare că anul trecut a încasat suma
de 1,1 miliarde de lei vechi, din care 650
milioane de lei vechi din calitatea de edil
și 470 milioane de lei vechi din cea de
„pensionar”. Neagoie deține peste 1
MILION DE EURO la bănci. Pe lângă
acestea, se mai adaugă două mașini
Nissan și un tractor, o casă locuit de
„bulibașă” de 450 mp în Ionești, plus 8
terenuri în suprafață totală de peste 22
hectare, toate amplasate în comuna
Ionești. Constantin Neagoie mai
menționează în declarația de avere că
nevasta lui este asociată la firma
Comchim Chemicals (cu 59%), la o
valoare a titlurilor de de participare de
circa 10 miliarde de lei vechi.
t
În timp ce în spaţiul public există
speculaţii că primarul Gutău ar părăsi
Partidul Ecologist Român, se aude că, nu
demult, la Clubul Stephany, a avut loc o
reuniune de rebranduire a PER, pe bază
de politică şi lăutari.
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