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COLINDĂM
DE
COLINDEȚI

Evremea colindelor şi vremea bilanţurilor. Cei mici învaţă
în şcoli şi grădiniţe cele mai frumoase cântece care le

cântă rromii și românii să le umple traista de plastic cu care
vor pleca la colindat. În sat e vremea colindețului, iar părinţii
lor înşiră pe finaluri de agendă. Eu n-am ajuns încă la
bilanţurile pe"""tru tot tumultuosul 2022, dar pentru zilele din
urmă scrijelesc în agenda uimirilor mele câteva constatări Dar
noi trăim pentru plăcerea de azi, şi nu pentru bunăstarea de
mâine, aşa că o înjurătură spusă pe loc ne răcoreşte şi ne dă
senzaţia că ne-am făcut datoria faţă de propriul bâzdâc
generat nu de vreo profundă nelinişte metafizică, ci doar de
un pârlit de copil rrom care merge la colindat în sat, că așa a
fost învățat de la părinți să strângă covrigi, cornuri și mere. E
seara de colindeți și ridică la rang istoric ca măr al discordiei.
Cui să împartă covrigii și merele, la țigani sau la români.
Strechea merge la colindat prin sat în vederea îmbuibării. De
Crăciun nu e surclasată decât de vijelioasa bătaie pe covrigi.
Regimul politic s-a schimbat, iar Moşul s-a adaptat la situaţie.

Alexandru Diamant

EDITORIAL

Anina Ciuciu,
avocată de
etnie romă la
Curtea de Apel
din Paris pagina 8

pagina 3

Sărbătoarea etniilor la Vâlcea
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Cea de-a IX-a ediţie a
Concursului Internaţional de
Jazz „Johnny Răducanu”

Concursul are două secţiuni, solist
vocal sau instrumentist şi formaţii –
maxim octet, iar concurenţii trebuie să
interpreteze o piesă standard sau din
repertoriul lui Johnny Răducanu şi o piesă
din repertoriul propriu.

Festivalul Internaţional de Jazz
„Johnny Răducanu”, care se desfăşoară la
Brăila în memoria celui mai cunoscut şi
iubit muzician român de jazz, este
programat în perioada 21-23 octombrie.

Fiecare seară de concurs se va încheia
cu recitaluri. Vineri, 21 octombrie, vor
concerta Walter Ricci şi Baptiste Stanek
Trio, sâmbătă, 22 octombrie, va avea loc
recitalul Baptiste Stanek Trio şi Michael
Creţu Trio, iar duminică, după Gala
Laureaţilor, organizatorii i-au invitat să
susţină concerte pe Teodora Brody
Enache Quartet şi Alice Zawadzki Trio.

Premiile festivalului sunt în valoare
de 13.000 de euro.

Pe scurt

Romii din Sibiu se tem că în contextul
planurilor Primăriei de dezvoltare a unei
zone de agrement și ecoturism în
Gușterița ar putea fi strămutați de acolo,
așa cum s-a mai întâmplat în trecut, când
a fost recondiționată zona Lacului lui
Binder. „Regele” autodeclarat al romilor,
care își are sediul în Sibiu, Dorin Cioabă,
are însă o soluție pentru această problemă:
alocarea unui teren în concesiune, pe care
să se construiască bocuri în care romii să
locuiască gratuit pentru o perioadă
determinată, până își rezolvă problema
spațiului locativ.

Potrivit lui Dorin Cioabă, relațiile
romilor cu autoritățile locale din Sibiu au
fost și sunt „în limitele normale”, singura
problemă care rămâne nesoluționată fiind
cea a spațiului locativ.

Romii, în municipiul Sibiu
„Problema aceasta a situației romilor,

într-adevăr, a fost una cu care ne-am
confruntat pentru că nu există locuri în
Sibiu practic unde să le aloce un spațiu.
Practic, i-au mutat dintr-o parte în alta. Îi
lasă o perioadă undeva, iar când are
nevoie Primăria de locație îi hușuie de
acolo”, spune „regele” autodeclarat al
romilor într-o declarație publică pentru
Turnul Sfatului. „Cu siguranță, că primul
lucru pe care îl va face (odată cu
dezvoltarea Gușterlandului) - va zice că va
trebui să-i mutăm pe romi de acolo”,
precizează acesta

Cioabă propune însă o soluție. „Eu
asta văd - ca într-o zonă a Sibiului sau într-
o zonă limitrofă, cum e Cristianul sau în
altă parte dacă va fi zonă metropolitană, să

se aloce un teren care să nu fie în
proprietatea nimănui, să fie concesionat și
să se construiască aceste locuințe speciale
special pentru romi: două-trei blocuri sau
pe teritoriul unei vechi întreprinderi sau
foste CAP-uri. Și atunci când cineva care
vine la Primărie și spune că n-are unde să
locuiască, Asistența Socială să facă o
anchetă, să i se dea pentru o perioadă de 6
luni - 1 an de zile un astfel de apartament
și atunci se rezolvă problemele.

Pocalul. Despre fii şi fiice”, regizat
de Dana Bunescu şi Cătălina Tesăr, a
fost fimul care a deschis Astra Film
Festival de la Sibiu, ediţia a XXIX-a.
Taraf de Caliu a însoţit muzical
atmosfera iar tradiţionala invitaţie la
festival a fost transmisă în acest an de
actorul Victor Rebengiuc, care spune că
“un festival de film de non ficţiune care
îşi respectă spectatorii este o adevărată
expoziţie interioară”.

Lucrat timp de 7 ani şi 10 ani de
cercetare, filmul conceput de Cătălina
Tesăr, care are un doctorat în
antropologie susţinut în Marea
Britanie, cercetare ce stă la baza
producţiei cinematografice, oferă o
incursiune în viaţa de zi cu zi a acestei
comunităţi de lângă Sibiu, obiceiurile
lor fiind busola după care îşi ghidează
viaţa.

Este prima dată când la Sibiu
prezint rezultatele muncii mele. De
locul ăsta mă leagă şi începutul carierei
mele academice”, a spus Cătălina Tesăr
înaintea proiecţiei de la Sala Thalia.

Familiile negociază zestrea fetei şi
evaluează moştenirea mirelui atunci
când încheie alianţe. Aceste alianţe
gravitează în jurul unor blazoane
familiale, pocale de argint aurit

transmise din tată în fiu. Presiunea este
cu atât mai mare cu cât finalizarea
alianţei e condiţionată de naşterea unui
băiat.

Documentarul surprinde nu doar
tradiţia şi cultura cortorarilor, dar
urmăreşte îndeaproape un cuplu tânăr în
încercarea de a avea un fiu şi atmosfera,
discuţiile şi emoţiile din familia extinsă
legate de sexul copilului nenăscut,
soarta moştenirii şi implicit a lor.

Nina, protagonista filmului, a avut
“mari emoţii” la vizionare şi a spus că
“filmul a fost foarte frumos”,
prezentând ceea ce trăiesc ei zi de zi.

Un film documentar
despre tocmeala zestrei,
alianţe şi drame la romii
cortorari a deschis Astra
Film Festival, ediţia a XXIX-a

Gușterland va fi Dallas 2? Cioabă: Să se aloce un teren la
marginea orașului pentru locuinţe
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• Situația romilor din Europa
e puternic afectată de crizele
sociale recente, care s-au
suprapus

Președintele Agenției Naționale
pentru Romi, Iulian Paraschiv, a
declarat la conferința OSCE-ODIHR
„Warsaw Human Dimension
Conference”, organizată de
președinția poloneză în exercițiu, la
Varșovia, că situația romilor din
Europa e puternic afectată de crizele
sociale recente, care s-au suprapus.

“Este vorba de criza din sănătate,
peste care s-au suprapus crizele
sociale, economice și energetică.
Aceste crize sunt agravate de
agresiunea militară nejustificată,
neprovocată și ilegală a Federației
Ruse împotriva Ucrainei, pe care o
condamn cu fermitate.

Aceste crize regionale și globale
au un impact puternic asupra
drepturilor omului, asupra drepturilor
persoanelor aparținând minorităților și

au afectat disproporționat romii,
migranții, refugiații și persoanele cu
dizabilități”, a declarat Iulian
Paraschiv, președintele ANR. El a
făcut un apel la toți reprezentanții
statelor membre OSCE să își
intensifice eforturile pentru
condamnarea și combaterea
discursului urii în spațiul public.

“Această problemă poate conduce
la continuarea marginalizării,
excluziunii și infracțiunilor motivate
de ură. Atacurile motivate de ură și
violențele împotriva romilor și șintilor
trebuie să fie imediat și pe deplin
investigate, iar făptuitorii să fie trași la
răspundere”, a adăugat Iulian
Paraschiv.

Președintele ANR a precizat că
România a făcut pași importanți în
îmbunătățirea situației romilor, prin
aprobarea recent a Strategiei
Guvernului României privind
incluziunea romilor, care vizează
politici precum educația, ocuparea
forței de muncă, sănătatea, cultura și
identitatea romilor.

Președintele Agenției Naționale
pentru Romi, Iulian Paraschiv:
“Romii din Europa, afectați
puternic de crizele sociale”

Sexul răzbate 
și din rugăciune

Popii își jupoaie parohiile fiindcă la
rîndul lor sînt jefuiți de Patriarhie.
Catedrala s-a clădit pe înmormîntări la
suprapreț, pe tarife triple la nunți și la
botezuri și, mai ales, prin bani electorali
smulși din bugetul de stat. .

Instituția care spovedește și pretinde
că oferă alinare sufletului plină de
păduchi.

În Biserica Ortodoxă Română se
practică atît amorul frățesc,, cît și
preacurvia mixtă, cu civili.

De la preot la episcop și de la stareț la
călugăr, În sondaje, Biserica e în
continuare iubită. Dar după atîtea și atîtea
dezvăluiri porno, pare că dragostea chiar
i s-a cuibărit, cu toate păcatele ei, și
scoase la iveală școlilor popești, unde
anumite examene se țin în pielea goală și
cu spatele spre profesor. Preoți care
mîngîie copii și înghesuie femei la
spovedanie     

Și știu exact cum să vă spun, de  sex
oral“, zice călugărul  livrator de  clienți
armăsarilor în sutană.   

Oamenii Bisericii încalecă pe ce se
nimerește.  Asemenea lor  prelații care se
mîngîie și se sărută în chilii slujesc, de
fapt, noua evanghelie LGBT.     

Orgia cu preacuvioși atrage mereu
civilii, în timp ce sutanele mărunte
îngenunchează tot mai des în fața șlițului
frățesc.

Organizația neguvernamentala
Agenția de Dezvoltare Comunitară
Împreună a lansat o campanie prin care îi
îndeamnă pe cetățenii români de etnie
romă să nu își mai ascundă rădăcinile
deoarece acest lucru adâncește și mai mult
ideea în societate că tot ce ține de etnia
romă înseamnă că este „ceva rău”, în timp
ce oficial puține persoane declară oficial
care este etnia lor.

În România, conform datelor oficiale,
locuiesc peste 600.000 cetățeni români de
etnie romă, însă numărul neoficial este
cuprins între 1,8 - 2,5 milioane, deoarece

mulți aleg să ascundă etnia de frica
stigmatizării și a rușinii, potrivit
organizației neguvernamentale Agenția de
Dezvoltare Comunitară Împreună, care a
lansat sâmbătă proiectul ”Cunoașterea
(r)omului de lângă noi”.

”Oricât de mult ar durea, dacă alegem
să ne ascundem, ștergem cu buretele tot ce
a pătimit neamul nostru, tot ce înseamnă
familia noastră și toată grija pe care ne-o
dau, tot ce înseamnă tradițiile și cultura
noastră, tot ce însemnăm cu adevărat.
Dacă ne ascundem, devenim invizibili. Iar
singurele voci care să vorbească despre

noi, rămân ale celorlalți”, susține Agenția
de Dezvoltare Comunitară Împreună.

Să dăm masca jos. Un ONG derulează o campanie anti-stigmatizare a romilor
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Dispretul romanilor fata de
tigani a fost constatat si de
calatorii prin tarile romanesti.
Despre atitudinea romanilor
fata de tigani W. Wilkinson
scria: „Cu toate ca tiganii
alcatuiesc o parte insemnata a
comunitatii, ei sunt priviti cu
cel mai mare dispret de catre
ceilalti locuitori care, intr-
adevar, se poarta cu ei putin
mai bine decat cu animalele si
epitetul insultator de hot sau
oricare altul echivalent ar
putea fi tolerat mai usor decat
acela de tigan”.

Romii au fost robi in tarile
romane aproape 500 de ani.
Dezrobirea si emnaciparea lor
s-a facut treptat si in urma
unor procese ample si de
durata. Oameni politici
importanti ai secolului trecut
au militat pentru abolirea

sclaviei. Cel mai mare
sustinator al ideei de dezrobire
a fost Mihail Kogalniceanu. El
a realizat, la doar 20 de ani,
primul studiu romanesc despre
tigani, in 1837, la cererea
Universitatii din Berlin. in
Moldova, dezrobirea a fost

initiata de domnul Mihail
Sturdza, prin doua legi din 31
ianuarie 1844. Au fost eliberati
initial tiganii aflati in
proprietatea statului si a
manastirilor. Dezrobirea
tiganilor a fost unul dintre
punctele programului

Revolutiei de la 1848, insa
infrangerea miscarii a
insemnat si oprirea procesului
de eliberare a tiganilor. In
1855, sub domnia lui Grigore
Ghica, au fost eliberati si
tiganii asa-zisi particulari, cei
care erau robii boierilor.

Ce nu știai despre romi! Adevărul
mai puțin cunoscut de români

Potârcă, judecător în staborul
internațional al romilor!

Deși nu duce lipsă de probleme penale,
fostul candidat la Președinția României,
Constantin Ninel Potârcă, a devenit unul
dintre cei mai importanți judecători ai etniei
pe care o reprezintă. La sfârșitul săptămânii
trecute el a fost prezent la Sibiu, unde au
fost desemnați judecătorii din Curtea
Supremă de Justiție Internațională a
Romilor. Aceasta este staborul suprem
pentru romii din România, o formă de
judecare a diverselor cazuri din comunitatea
romă, „sentințele” de aici neavând vreo
legătură cu eventuale decizii luate de
instanțele de judecată ale statului român.

Suntem 20 și ceva de membri și e vorba
în primul rând de păstrarea unei vechii
tradiții a noastre. Normal că fiind Curtea
Supremă la noi ajung cazurile cele mai
grele, dar se pot judeca și cazuri simple.
Depinde de cine ni se adresează.

Sâmbăta aceasta ne vom aminti de
evenimentele petrecute acum 78 de
ani, de la Holocaustul romilor și sinti.

Pentru a marca acesta etapa din
istorie, echipa emisiunii noastre a
mers în Polonia, la Auschwitz –
Birkenau.

La comemorarea internațională au
participat, ca în fiecare an, oficiali
guvernamentali, istorici, organizații
neguvernamentale, supraviețuitori și
rude ai acestora.

Data de 2 august a fost marcată și
în Capitală, printr-o acțiune solemnă,
la monumentul Holocaustului unde
reprezentanții Partidei Romilor “Pro-

Europa” au depus coroane de flori în
memoria victimelor genocidului
nazist. Un alt eveniment pe care vi-l
supunem atenției este modificarea
legislației Învățământului.

Partida Romilor a organizat o
amplă dezbatere publică pe tema
educației, prilej cu care au fost
formulate propuneri importante
pentru o educație incluzivă și
echitabilă.

Vom încheia ediția cu atmosfera
de sărbătoare de la Bărbulești, cea mai
tânără comună din Ialomița, un model
de bună conviețuire pentru restul
comunităților din țară.

Din Viaţa Romilor
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Greierele și furnica -
Anularea gîndirii

Sigur, tot la școală se studia, neștirbit,
„Balada unui greier mic“ a lui Topîrceanu.
Acolo, așa cum știm cu toții, apărea drept
„Lungă, slabă și zăludă, / Botezînd natura
udă / C-un mănunchi de ciumafai“, risipind
în juru-i „Ploi mărunte, / Frunze moarte, /
Stropi de tină, / Guturai...“. Deci pe linia
cealaltă, cenușie și bolnăvicioasă. Numai
că respectiva poezie ne era predată din altă
perspectivă: cea a eticii muncii, să zicem.
Bietul greiere o pățea, de fiecare dată, în
raport cu vecina lui, furnica. Aceasta din
urmă nu se dovedea deloc un suflet
caritabil și nici o bună creștină: cînd
greierele îi cerea „o grăunță cît de mică“, se
comporta precum Scrooge (de care atunci
nu auzisem), se dovedea hapsînă, fără
inimă, și nu-i dădea nimic. 

Pe cînd furnica știa că nu va avea credit
la greiere, pentru că acesta va rămîne
mereu un trîntor asocial care nu o să aibă
nici urmă de grăunță

Că nu toți pot fi introduși cu succes în
categoria victorioasă și productivă a
„oamenilor muncii de la orașe și sate pe

vremea aceea, era o stigmă.

Flash

Mai multe țări europene au rămas
în urmă cu strategiile de combatere a
discriminării și a inegalităților cu care
se confruntă romii, aruncând îndoieli
că vor putea atinge obiective și așa
„neambițioase”, avertizează experții.

Era de așteptat ca țările UE să-și
prezinte planurile naționale în  Cadrul
strategic pentru romi 2020-2030
pentru includerea celei mai mari
minorități etnice din Europa până în
septembrie 2021, dar multe au ratat
acest termen. Printre acestea se
numără România, Letonia, Belgia,
Estonia și Bulgaria. Majoritatea
acestor țări își finalizează în prezent
planurile naționale și se așteaptă să le
prezinte Comisiei între februarie și
martie 2022. „A fost un progres foarte
lent. Știu că are loc o pandemie, dar
acesta este cadrul din 2020 până în
2030. Este 2022 și încă așteptăm să
vedem ce se va întâmpla”, a spus
Jonathan Lee, un activist rom care
lucrează pentru Centrul European
pentru Drepturile Romilor (ERRC).

Pe de altă parte, Croația, Slovacia,
Slovenia și Ungaria și-au prezentat
deja strategiile, care vor trebui să fie
evaluate de Comisie în acest an. În
opinia lui Lee, țările UE ar putea face
mai mult, în ciuda faptului că la
nivelul Comisiei abordarea
discriminării romilor este
„neambițioasă”.

Deși noul Cadru Strategic pentru

Romi a introdus pentru prima dată
ținte cantitative, acesta urmărește doar
să reducă la jumătate discriminarea
împotriva romilor până la sfârșitul
deceniului, în loc să o reducă la zero.

În ceea ce privește educația, de
exemplu, se urmărește să se asigure că
cel puțin 50% dintre tinerii romi
termină liceul până în 2030. În
prezent, doar 28% dintre elevii romi
termină studiile medii superioare, față
de 83,5% din populația generală. „De
ce ar trebui statele membre să depună
un efort suplimentar dacă mesajul
venit de la Comisie este de 50% este
în regulă?”, se întreabă Lee, citat de
EURACTIV.

Executivul UE susține totuși că
acestea sunt obiective minime, în timp
ce scopul pe termen lung este de a
reduce decalajul dintre romi și
populația în general. 

Cadrul Strategic
european pentru Romi
are ținte „neambițioase”

Voi apela în continuare la unele
exemplificări din literatura noastră,
începând cu stihurile din poezia
“Ţiganii” de George Coşbuc: “Dorm
câmpiile-n lumină./Peste pacea lor
senină,/Cade soarele-n apus./Un convoi
s-arată-n zare;/Creşte-ncet pe drumul
mare/Şi cum vine tot mai tare,/Pulberea
se-nalţă-n sus./Vin ţiganii! Fără
veste,/Pe la porţi răsar neveste./Satul se
deşteapt-acum/Când prin văl de praf
subţire/Începură să se-nşire/Care mici
cu coviltire,/Scârţâind încet pe drum.”.
Din poezia lui Vasile Alecsandri,
“Dezrobirea ţiganilor”, redau cea de-a
doua strofă: “Veacuri multe de durere
au trecut cu vijelie,/Sub asprime

plecând capul unui neam în
osândire!/Dar românul cu-a sa mână
rupe lanţul de robie/Şi ţiganul, liber
astăzi, se deşteaptă-n fericire!”. În
ciclul “Cântice ţigăneşti” de Miron
Radu Paraschivescu apare poezia
“Amar”; iată câteva versuri ale
acesteia: “Dragostea noastră a fost/cam
sucită, făr-de rost,/ca-nceput de
primăvară,/ca un bob de lăcrămioară/Şi
la urmă a murit/ca un plâns
înăbuşit./Da, eram noi
amândoi,/bibilică-bibiloi,/când ardea
soarele-n toi,/parcă dase boala-n
noi:/gura ta, a de muiere/de dulceaţă şi
de miere,/era arşiţă şi boare,/mă topea
şi-mi da răcoare./Îţi pica vorba
domoală/ca descânticul de
boală;/lacrimă erau şi stea/ochii tăi de

peruzea.” Acestora li se adauga, în zona
prozei, romanul lui Zaharia Stancu,
“Şatra”.

O etnie respectabilă
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Înainte să te mândrești cu
naționalitatea ta, înainte să fii
rasist sau să judeci din
perspectivă rasială, etnică sau
culturală, gândește-te de două
ori. Sunt un cetăţean al acestei
ţări şi am dreptul la opinie
personală, corect,ca jurnalist
despre  nationalismul din
Ramnicu Valcea    

Primul rând, faţa  de el  îmi
transmite răutate, ipocrizie şi
alte caracteristici urâte.   Te
naşti femeie, devii femeie cu
calităţi sau fără,naturale sau
culturale 

Urâţenia inimii şi a minţii
înseamnă „sărăcie”. Răutatea te
face sărac lipit pământului, căci
ea îţi răpeşte legătura cu
Dumnezeu, așa cum le are
Argeseanu consilier local 

Cum apucă o primă bucată
de ciolan, politicianului român
începe să i se ridice nasul cel

mare Argeseanu a fost
vindecata de fasoane, nazuri şi
ifose. şi ce a ajuns consiliera
Locala  cand  a intrat  în echipa
lui Gutau răsfăţata, râzgâiata
mândra de realizările pe care
încă nu le-a înfăptuit, maxim
doua parale ea începe să-i
privească de sus, cu dispreţ, pe
cei din rândul cărora s-a ridicat

Proşti care se dau că ştiu
carte, au studii şi se cred centrul
universului. Partea proastă e că
oricâte studii ai avea şi oricâte
diplome ai deţine, dacă eşti
prosta tot prosta rămâi, ba chiar
o prosta fudula..    Cum ne
putem pastra calmul in lumea
asta de nebuni?

Argesanu  este campiona
naţional de scărpinat.pe burta
Cine-i arogant, de aroganţă va
muri   Dacă faci săpături (şi faci
când eşti ziarist sau când îţii
miroase ceva suspect), afli

multe. Întărită de domnişoare,
diagnosticată cu instabilitate de
ritm,    Crede că ea este stăpâna
oraşului  

Familia Popescu   este ce
mai rasista din jud valcea
Încpand cu Romeo Popescu
dupa ce la criticat pa Gorun
Mafiotu  a fugit si sa ascuns la
Mine acasa la Caineni lam tinut
la masa mea iam cumparta
tigari si l-am intretinut si apoi

ma atacat in presa  cand am fost
la greu  Afost cel mai mre
șatajist din judet dar Dumnezeu
la pedepsit   e  leguma   asa o sa
se Întanple și cu nora   de fapt
eu am avut   cazuri de rasism cu
familia Popescu.  

După îndelungi conversaţii
penibile mi-am dat seama că
doamna este cam sărăcuţă la
tărtăcuţă, isteaţă ca o oaie
creaţă și MINCIUNOASA.

Zbier cât mai rar spre deloc despre
rasiștii din Râmnic

Un taximetrist care
refuză să transporte
romi a fost pedepsit dur

Un șofer de taxi a postat pe mașina lui
un mesaj prin care anunță că nu transportă
romi.

Taximetristul din Brașov a lipit pe
partea din spate a mașinii un sticker pe care
scria ”No Gypsies in this taxi”.

Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării (CNCD) a transmis că va
ancheta cazul. 

Între timp, patronul firmei de taximetrie,
Grigore Todoran, a spus că problema a fost
rezolvată. ”L-am chemat pe şofer la mine, l-
am pus să şteargă inscripţia de faţă cu mine
şi am decis că o lună nu va mai primi
comenzi”, a explicat el, conform presei
locale.

Desi planeta e din ce in ce mai
inghesuita, oamenii au din ce in ce mai
multe relatii sentimentale de la distanta.
Nu se stie prin ce miscare, ca-ntr-o
masina de spalat, ajungem sa ne
amestecam in asemenea hal, incat sa ne
gasim sufletul (ne)pereche la capatul
lumii. Tehnologia si retelele de
socializare   sa ne iubim nebuneste de la
15.000 de km. Mi s-a intamplat si mie,
li s-a intamplat – si continua sa li se
intample – multora in jurul meu.

Cum-necum, pe forumuri,
messenger-uri, Facebook-uri, Twitter-
uri, H5-uri – ca sa nu mai vorbim de
site-urile declarat amorezoase – lumea
tresare cand vede cate-un posibil
partener compatibil. Mai scapa el cate-
un „vre-o” sau „vei fii” amorul
dezlantuit si, din clipa aia, traiesti doar
ca sa vezi Inbox-ul strafulgerat de
mesajele adorate.

Desi exista o cazuistica destul de
trista a dezumflarilor din momentul
intalnirilor concrete, lumea continua sa
iubeasca prin tastatura si mouse. Si
cand spun „iubire”

acum ma refer chiar la inflacararile
sublime, pasiunile care-ti inmoaie
genunchii si ti-i uita asa, care te
motiveaza, te aprind, te invie, te fac mai
destept si mai lucios.

Știu si oameni care si-au gasit
jumatatile pe Internet,  Internet sunt
numai lichele si obsedati – cred ca asa
le-a spus mamica lor, care probabil si
acum mai crede ca reteaua asta e un fel
de bordel ambulant.     Nu sunt adept
vietii blegi, ticsita de plicticosenii si
indatoriri, deci orice zvacnet de
romantism

In sinea mea stufoas eu sunt absolut
convins ca majoritatea ar fi fost
indragostite sau chiar maritate daca
abdicau la timp de la tampenia ca un
barbat adevarat nu sade pe Internet.      

Distanta fizica uriasa este consolata,
de multe ori, de rapiditatea cu care se
slobozesc vorbe mari pe Internet. Intr-o
relatie normala, trec uneori luni de zile
pana cand doi oameni isi spun unul
altuia „te iubesc”.

Indragostelile pe internet au
și ele farmec și amuzament 
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Reprezentantul romilor în
Parlamentul României
condamnă declarațiile
rasiste ale lui Viktor
Orban: „Nu știe sau poate
a uitat mult prea repede
crimele și atrocitățile
comise în timpul
regimului nazist”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban nu
știe sau poate a uitat mult prea repede
toate crimele și atrocitățile comise
împotriva romilor și a evreilor în timpul
regimului nazist, a declarat deputatul
Cătălin Manea, prim-vicepreședinte în
Partida Romilor Pro-Europa și
reprezentant al romilor în Parlamentului
României, marți, pe B1 TV, la

„Actualitatea” cu Tudor Mușat.

Pe scurt

Drumul principal din comuna
Mihăilești, județul Buzău, trece pe
lângă școală. La prima vedere pare o
școală ca oricare alta. Pentru o
instituție din mediul rural poți spune
că arată chiar bine, proaspăt zugrăvită
și cu geamuri termopan. Cum intri
însă în clădire îți dai seama că nu e o
școală oarecare.

Cum a fost posibil acest lucru?
”Am încercat să facem activități care
să-i atragă pe copii și să vadă că școala
nu este un bau-bau, ci este un loc
frumos, un loc prietenos, un loc în care
ei se simt bine, se simt ca acasă, în
care își pot face prieteni, în care nu se
plictisesc, în care își pot face temele
pentru a doua zi”, a spus Mircea
Baciu, directorul Școlii Generale din
Comuna Mihăilești, județul Buzău.

Activitățile cu care au fost atrași
copiii sunt legate de ce le place lor să
facă cel mai mult: să cânte și să
danseze. În acest fel, școala e o
bucurie. Școala din Mihăilești are un
taraf care cântă muzică populară
românescă. Denumirea de Taraf din
Mărgineanu vine de la numele
localității Mărgineanu, aflată în
apropiere de Mihăilești, de unde
provin cei mai mulți dintre elevi.

”Comunitatea de romi din

Mărgineanu este cunoscută ca o
comunitate de romi lăutari. Copiii văd
în familie ce fac părinții lor. Plusul pe
care eu îl aduc la talentul pe care ei
deja îl au din familie este că aduc un
profesor specializat la un instrument și
astfel ei învață să cânte pe note. Se
simt ca peștele în apă. Dacă le-am da
acordeonul în fiecare oră cred că ar fi
minunat”, a mai spus Mircea Baciu.

Integrarea romilor în școală și
convingerea părinților să-și lase copiii
la școală nu erau posibile fără un
mediator școlar care provine din
comunitate.

„Lucrul pe care îl spun cu mâna pe
suflet: în comunitatea asta nu există
discriminare. Avem căsătorii mixte,
copiii romi mănâncă cu copiii români.
Nu am auzit de când sunt să-i spună un
copil român unui copil rom cum se
folosește: tigane sau negrule”, a spus
Mariana Lazăr, mediator școlar.

Școala unde profesorii
n-au mai așteptat ajutor
de la alții și atunci un
lucru extraordinar s-a
întâmplat

Reprezentantul romilor în
Parlamentul României a condamnat
declarațiile rasiste pe care le-a făcut
premierul Ungariei în țara noastră, la
Băile Tușnad

„Noi, ungurii, nu suntem o rasă
mixtă` – este o declarație fără precedent,
în opinia mea, este de neiertat. Încă de la
bun început vreau să mă poziționez și în
numele minorității din partea căreia sunt
ales în Parlamentul României, vreau să
condamn vehement această declarație și
atitudine a premierului maghiar. În mod
sigur, premierul maghiar Viktor Orban
nu știe sau poate a uitat mult prea repede

toate crimele și atrocitățile comise în
timpul regimului nazist împotriva
romilor, împotriva evreilor, milioanele
de evrei care au fost victime, care au
fost exterminate în lagărele naziste,
peste 600.000 de romi în toată Europa
care au fost victime ale aceluiași regim
nazist”, spune Cătălin Manea.

„Declarațiile premierului Orban îmi
amintesc de Goebbels, de Goring, de
Hitler, îmi amintesc chiar și de
mareșalul Antonescu, care în 1942 a
dispus ca peste 25.000 de romi să fie
deportați în Transnistria – și dintre cei
25.000 de romi deportați în Transnistria

mai mult de jumătate au pierit”, a
adăugat el.

Cătălin Manea (Partida Romilor), pe B1 TV, despre derapajul rasist al
lui Viktor Orban: „Este de neiertat”
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Circa un sfert de milion de
români care stau prost cu banii
ar putea primi vouchere de
până la 4.000 de lei. Banii vor
putea fi folosiți pentru
renovarea casei și înlocuirea
electrocasnicelor.

Proprietarul casei
mărturisește că se teme pentru
viața locatarilor săi, pentru că
pereții sunt din ce în ce mai
șubrezi iar acoperișul a început
să se lase. A ajuns și la urechile
lor vestea că statul are de gând
să le dea familiilor sărace, cu
mulți copii, câte un ajutor
financiar de 4.000 de lei pentru
refacerea locuințelor și dotarea
lor cu electrocasnice, iar gândul

bărbaților din gospodărie
zboară deja spre a-i folosi la
consolidarea construcției.
Autoritățile au anunțat că noile
vouchere vor ajunge la
persoanele care nu pot munci,
bătrânii fără sprijin și la
familiile cu mulți copii, peste
cinci. Măsura se va aplica de la
anul, dar până atunci trebuie
aprobată și de Comisia
Europeană. 

Oameni care au nevoie de
ajutor

Vali Stângă locuiește în
comuna buzoiană Țintești, în
casa unui unchi, împreună cu
soția, cei cinci copilași, toți
minori, și proprietarul. Cu toții

se îngrămădesc în două camere
și o bucătărie, unde își împart
sărăcia. Venitul familiei Stângă
însumează alocațiile copiilor și
ajutorul social de la primărie.

Proprietarul casei mărtu -
risește că se teme pentru viața
locatarilor săi, pentru că pereții

sunt din ce în ce mai șubrezi iar
acoperișul a început să se lase.
A ajuns și la urechile lor vestea
că statul are de gând să le dea
familiilor sărace, cu mulți copii,
câte un ajutor financiar de
4.000 de lei pentru refacerea
locuințelor și dotarea lor.

Ajutor european pentru repararea
casei. Ce trebuie să știe românii care
pot obține până la 4.000 de lei

Situația romilor din UE
nu este mai bună, în pofida
obiectivelor de integrarea
stabilite de blocul comunitar,
arată un raport al Agenției
Europene pentru Drepturi
Fundamentale (FRA), citat de
AFP. Aproximativ 80% dintre
acesția trăiesc în sărăcie și
doar 43% au un loc de
muncă. Peste tot, ei “continuă
să se confrunte cu niveluri
şocante de privare, margi -
nalizare şi discriminare”,
afirmă într-un comunicat

directorul Agenţiei Europene
pentru Drepturi Funda -
mentale (FRA), Michael
O’Flaherty. Factorii politici
naţionali ar trebui să depună
“toate eforturile pentru a
combate această situaţie
intolerabilă”, a spus el.
Documentul, bazat pe
aproape 8.500 de interviuri cu
romi din zece ţări europene,
vorbeşte despre “progresul
insuficient şi mult prea lent”.
80% dintre romi trăiesc în
sărăcie.

Avocata Anina Ciuciu,
pe treptele Palatului de
Justitie din Paris, 31
ianuarie 2022.

O nouă avocată a depus
jurământ în faţa Primei
Camere Civile a Curţii de
Apel din Paris. Este vorba
de Anina Ciuciu. În vârstă
de 32 de ani, tânăra juristă
este originară din România,
mai exact din Craiova unde
familia ei de romi se
sedentarizase. Sosită în
Franţa la vârsta de 7 ani,
Anina Ciuciu începe prin a
cerşi pe străzi împreună cu
mama şi surorile ei. In cele
din urmă, copii sunt
şcolarizaţi, familia obţine
acte oficiale iar Anina va
termina şcoala cu succes.
Un parcurs excepţional pe
care îl va descrie în cartea
autobiografică „Mândră să
fiu rromă”. Admisă ca
bursieră la Facultatea de
Drept a Universităţii

Sorbona, Anina Ciuciu a
devenit acum, probabil,
prima avocată de etnie romă
din Paris.

Anina CIUCIU:
Înseamnă mult. Mai întâi
înseamnă un vis îndeplinit,
un vis de mic copil.
Înseamnă și multe eforturi și
multe sacrificii. Cu această
ocazie aș dori să le
mulțumesc din nou
părinților mei. Fără
sacrificiul lor, fără eforturile
lor și fără iubirea lor nu aș fi
putut să reușesc să îmi
îndeplinesc acest vis.

Anina Ciuciu, avocată de etnie romă
la Curtea de Apel din Paris 

Situația dramatică a romilor din Europa.
80% dintre ei trăiesc în condiții deplorabile
și doar 43% muncesc 
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„Bilet de iertare”, primul
scurtmetraj realizat de o
femeie de etnie romă,
difuzat online în Franţa
(Interviu cu Alina Şerban)

Scurtmetrajul „Bilet de iertare”,
primul realizat de regizoarea şi actriţa
Alina Şerban, are premiera online, în
Franţa, sâmbătă 25 septembrie.
Filmul, subtitrat în franceză, va fi
difuzat pe pagina Facebook a
realizatoarei. „Bilet de iertare” este
primul scurtmetraj scris şi regizat
vreodată de o femeie de etnie romă.
In interviul pe care i l-a acordat
colegului nostru Vasile Damian,
Alina Şerban explică pentru început
de ce a ţinut atât de mult ca filmul să
fie promovat şi în Franţa.

„Pentru mine era important
pentru că eu când mă raportez la
romi, întodeauna mă gândesc că ei
sunt cetăţeni globali şi că nu trăiesc
doar în România. Există mulţi romi

care trăiesc în Franţa”.

Pe scurt

În declaraţii şi mesaje lansate cu
prilejul Zilei europene de comemorare a
Holocaustului romilor şi populaţiei sinti,
se atrage atenţia asupra persistenţei anti-
ţiganismului şi formelor de discriminare a
romilor. Liderul romilor şi sinti din
Germania a cerut sǎ nu se tolereze în
Europa rǎsǎriteanǎ o „situaţie de
apartheid”. Un rom din România, în vîrstǎ
de 95 de ani, relateazǎ despre atrocitǎţile
din timpul deportǎrii în Transnistria.

Într-o declaraţie datǎ publicitǎţii de
Reţeaua Redacţionalǎ Germania (RND),
preşedintele Consiliului Central al
romilor şi populaţiei sinti din Germania,
Romani Rose, a deplîns faptul cǎ în
societatea germanǎ se manifestǎ, în
continuare, fenomenul antiţiganismului.

Deşi în anii trecuţi s-a fǎcut mult
pentru combaterea acestui fenomen, Rose
a cerut o sensibilizare mai pronunţatǎ a
societǎţii faţǎ de manifestǎrile de
antiţiganism. Cu toate cǎ în Germania
existǎ o sensibilitate vizibilǎ în ceea ce
priveşte anti-semitismul, nu s-a
conştientizat faptul cǎ existǎ şi fenomenul
anti-ţiganismului. 

Cu prilejul Zilei europene de
comemorare a Holocaustului romilor şi
populaţiei sinti, Romani Rose s-a referit şi
la discriminarea acestei comunitǎţi etnice
în mai multe ţǎri ale Uniunii Europene.

Aceastǎ etnie, a subliniat el în

declaraţia sa fǎcutǎ luni, trebuie sǎ
trǎiascǎ şi în ţǎrile din Europa rǎsǎriteanǎ
şi de sud-est ca o populaţie cu drepturi
egale. În acelaşi timp, trebuie sǎ li se ofere
romilor şanse de a munci şi de a fi
integraţi în sistemul de învǎţǎmînt. O
„situaţie de apartheid” în faţa uşii noastre
nu poate fi toleratǎ. De teama
discriminǎrilor, mulţi romi continuǎ sǎ-şi
ascundǎ şi astǎzi rǎdǎcinile etnice, a mai
arǎtat Rose. „În lupta contra
antisemitismului şi antiţiganismului nu
este vorba doar despre drepturi pentru
minoritǎţi ci despre apǎrarea democraţiei
şi statului de drept”.

Preşedintele comisiei guvernamentale
germane, Markus End, care luna trecutǎ a
prezentat un raport privind situaţia
romilor şi sinti a subliniat cǎ existǎ
anumite continuitǎţi între anti-ţiganismul
tradiţional şi cel contemporan.

”Anti-ţiganismul
nu a dispărut”

Steeve Laffont este un adevărat
fenomen muzical, noua vedetă franceză a
stilului de muzică zis „jazz manouche”.
Chitaristul, originar din sudul Franţei, şi-
a publicat recent noul album intitulat
„Night in Corsica”. Invitatul de onoare al
francezului este violonistul rom de
origine română Costel Niţescu pe care l-
aţi putut asculta nu demult la RFI. In cele
ce urmează Vasile Damian ne propune un
interviu cu Steeve Laffont despre
originea acestui disc inspirat de muzica
mediteraneană dar nu numai.

Intâlnirea cu Steeve Laffont şi trupa
sa – din care nu lipsea, evident, nici
Costel Niţescu – a avut loc la Duc des

Lombards, unul dintre cele mai faimoase
cluburi de jazz ale capitalei franceze.
Intre două reprezentaţii, am putut sta de
vorbă cu jovialul manouche catalan,
originar din Perpignan. L-am întrebat de
ce a ales să dedice un disc insulei
Corsica. „De ce Corsica? Pentru că e
Mediterana dar şi pentru că am familie în
Corsica” îmi spune Steeve Laffont.
Chitaristul manouche adaugă apoi că
„există relaţii strânse între aceste două
popoare, între ţigani – manouches – şi
corsicani”. Printre similitudini el îmi
aminteşte „că la fel ca şi ţiganii,
corsicanii sunt un neam de oameni
mândri. Nu în ultimul rând, corsicanii

cântă mult la chitară, instrument atât de
îndrăgit de Django Reinhardt. Corsicanii
cântă şi ei jazz manouche. Iată deci care
e legătura între noi, manouches, şi
corsicani” îmi spune Steeve Laffont.

Steeve Laffont, noua revelaţie a jazz-ului manouche
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Pe ecranele franceze a ieşit
miercuri filmul «A bras
ouverts» (Cu braţele deschise),
o aşa-zisă comedie despre o
familie de romi. Aşteptat cu
nerăbdare de toţi criticii şi
cineaştii după succesele
precedente înregistrate de
regizorul Philippe de
Chauveron, filmul a fost pus la
zid de mai toţi comentatorii dar
şi de asociaţiile de romi. De
ce?

Vrând să pună în scenă un
«şoc al culturilor», regizorul a
imaginat o coabitare între un
intelectual de stânga – jucat de
actorul Christian Clavier – şi o
familie de romi. Pariu pierdut

de Philippe de Chauveron.
Regizorul nu face decât să
vehiculeze stereotipuri şi clişee
rasiste : romii sunt violenţi,
certăreţi, murdari, hoţi,
mănâncă cârtiţe, beau kerosen
şi dorm cu porcii şi găinile.

«A bras ouverts» (Cu
braţele deschise) se vrea o
comedie dar puţină lume râde
la ea. Pe lângă faptul că-ţi
«provoacă greaţă» cum scriu
colegii noştri de la redacţia în
limba franceză, filmul e un atac
şi contra intelectualilor,
idealurilor de stânga şi
principiilor antirasiste.

«Ce scârboşenie !»
exclamă Le Parisien, ziar

popular care deplânge
«imaginea detestabilă pe care o
dă regizorul despre o
comunitate déjà mult
stigmatizată». Le Monde
vorbeşte despre «rasism cu
doză mare» în timp ce în
Belgia, cotidianul Le Soir e de
părere că filmul e chiar

«periculos». Doar cotidianul
conservator Le Figaro vede în
acest film «o adevărată
comedie despre societatea
noastră multiculturală».

Asociaţia Romeurope
reaminteşte că «romii sunt şi
azi în Franţa persoanele cele
mai respinse de societate».

«A bras ouverts», comedia franceză
despre romi la care nu râde 
toată lumea

Când ziaristul de la Le Monde are
«o slăbiciune pentru România»

Cotidianul Le Monde publică în aceste zile o
serie de reportaje realizate în « ţările de la marginea
Europei ». Azi, ziaristul francez propune trei « cărţi
poştale » de la Bucureşti, Budapesta şi Sofia. Ce se
scrie despre capitala României?

În preambulul articolului consacrat celor trei
capitale est şi central-europene, Le Monde notează
: « În momentul în care Uniunea europeană pare
slăbită şi Rusia tot mai ameninţătoare, românii,
ungurii şi bulgarii nu ştiu ce să facă pentru a deveni
mai influenţi şi pentru a stopa declinul lor
demografic ».

În voiajul său trans-european, Frédéric
Lemaître se opreşte deci în România, « o ţară nu
foarte îndrăgită » dar pentru care ziaristul de la Le
Monde recunoaşte că « are o slăbiciune ». De ce ?
ne putem întreba...

Sub titlul « Egalitatea : un
obiectiv greu de atins », asociaţia
Amnesty International publică un
nou dosar consacrat chestiunii
romilor. « In ciuda angajamentelor
europene, romii rămân mai departe
stigmatizaţi şi discriminaţi » scrie
ONGul. Aşa-zisul « Deceniu
pentru o mai bună incluziune a
romilor » lansat în 2005 de
Uniunea europeană se soldează
deci cu un bilanţ amar. O spune
într-un interviu la RFI Flore de
Borde, jurnalista franceză care a
realizat dosarul despre romi în
ultima publicaţie a lui Amnesty
International.

« Bilanţul Deceniului pentru
incluziunea romilor este mediocru.
Au existat declaraţii de bune
intenţii pentru a ameliora situaţia
romilor din Europa dar în realitate
vedem că romii rămân extrem de
discriminaţi peste tot în Europa. In
fapt nu există o voinţă politică
pentru a schimba lucrurile. In plus,

romii sunt victimele unui anti-
ţigănism extrem de violent în toate
statele. Un anti-ţigănism distilat în
toate structurile publice : în şcoli,
în spitale, pe scurt, în toate
serviciile publice. E nevoie deci de
un efort pedagogic pentru ca
lucrurile să se schimbe.»

Amnesty International : «In ciuda
angajamentelor europene, romii rămân
mai departe stigmatizaţi şi discriminaţi»
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In Franţa a apărut pe

marile ecrane filmul

documentar intitulat «

Spartacus şi Cassandra »

realizat de Ioanis Nuguet.

Proiectat pentru prima dată

anul trecut la festivalul de la

Cannes într-o secţiune

paralelă denumită ACID

(Asociaţia cinemaului

independent) filmul a

cucerit de-a dreptul criticii

francezi. Care este subiectul

filmului?

«Spartacus şi Cassandra

» e un film documentar

despre viaţa în Franţa, în

periferia Parisului, a doi

copii romi de origine

română, doi fraţi – Spartacus

în vârstă de 13 ani şi sora sa

Cassandra cu trei ani mai

mică. Ioanis Nuguet,

regizorul care a trăit cu ei, i-

a urmărit practic zi de zi ani

la rând, ne descrie soarta

acestor copii, sfâşâiaţi, traşi

într-o parte de părinţii lor

care trăiesc pe stradă şi pe de

altă parte de Camille, o

tânără franţuzoaică de 21 de

ani, trapezistă într-un circ,

care a decis să-i ia sub aripa

ei ca să le ofere o viaţă mai

bună.

Documentarul ne

cufundă practic în universul,

adesea crud şi dureros, al

acestor copii romi extrem de

ataşanţi. Viaţa cotidiană,

filmată « live », aşa cum se

petrece ea, cu bucuriile dar

mai ales cu tensiunile ei se

resimte în fiecare scenă. La

un moment dat, după ce

revine de la judecător,

Camille încearcă să-i

convingă pe părinţi şi pe

Spartacus să-i dea voie mai

departe să se îngrijească de

cei mici pentru a le oferi în

particular acces la şcoală. «

Lupta » este îndârjită, tatăl

nu se lasă uşor convins, lui

Spartacus îi e şi lui greu să

se despartă de ai lui. Intr-o

altă scenă asistăm la o ceartă

la telefon între Cassandra şi

tatăl ei, un alcoolic violent

care vrea să-şi ia familia ca

s-o ducă în Spania la …

cules căpşuni.

«Spartacus şi Cassandra»,
documentarul despre romi
care i-a cucerit pe critici

Nichifor Crainic,
părintele
neotradiționalismului
cultural interbelic

Politic și ideologic, Nichifor

Crainic (aka Ion Dobre, născut pe

22 decembrie 1889, la Bulbucata,

Vlașca, într-o familie parțial

rromă – mort pe 20 august 1972,

la București), este un personaj

mai mult decât controversat.

Ideolog al extremei drepte

pro-fascisto-naziste autohtone

(la concurență cu profesorul

filosof Nae Ionescu) Nichifor

Crainic a fost (și) un artizan al

statului dictatorial ortodoxist-

etnocratic (una dintre culegerile

sale de articole programatice se

intitulează chiar «Ortodoxie și

etnocrație”, altele – «Puncte

cardinale în haos», «Lupta

pentru spiritul nou. Germania și

Italia» ș.a. – mergând în același

sens) pe linia germanului Blut

und Boden.

Rromii formeaza in tara

noastra un grup etnic extrem de

cunoscut, fiind un popor

nomad, raspandit in intreaga

Europa, presupunandu-se ca

sunt originari din nord-vestul

Indiei. Limba pe care o vorbesc

este asemanatoare cu hindi,

limba vorbita in aceasta tara, de

unde si confirmarea

presupozitiilor asupra

originilor lor.

Au migrat spre Europa

trecand prin Iran si Asia in jurul

secolelor X-XIV. O data ce au

ajuns in Europa si mai ales in

zona balcanilor, acestia au

devenit robi. Chiar si in tarile

romane, unde le este atestata

prezenta din secolul XIV,

rromii erau robi ai boierilor sau

ai domnilor, fie lucrau la

manastiri avand aceeasi

calitate.

Aceasta perioada s-a

incheiat odata cu revolutia de la

1848, robia fiind total abolita in

anul 1856. Dar aceasta forma

nu este singura care a subjugat

persoanele ce aveau aceasta

etnie. Se pare ca in timpul

exterminarilor evreilor de catre

germani, o mare parte a

populatiei rome din Germania

a avut aceeasi soarta. Studii ale

specialistilor dovedeau ca si

acestia, la fel ca si evreii, nu

erau o rasa ariana si prin

urmare trebuiau exterminati.

Statisticile arata ca in lagare au

murit intre 200.000 si 1.5

milioane. Si in Romania s-a dat

curs deportarilor, asa cum s-a

intamplat si in cazul evreilor,

sub conducerea maresalului

Antonescu.

Rromii, ce cultură și tradiţii au



12
Anul IX • nr. 2055

decembrie 2022Vocea Romilor Felicitări



13
Anul IX • nr. 2055

decembrie 2022 Vocea RomilorFelicitări



14
Anul IX • nr. 2055

decembrie 2022Vocea Romilor Social

Bărbaţii răpiţi, ţinuţi
captivi, înfometaţi şi obligaţi să
muncească ani la rând la o
familie de romi din satul
Bozânta Mică, judeţul
Maramureş, au rămas cu
traume mai grave decât ale
militarilor care au luptat în
teatrele de operaţiuni. „Tulbu -
rare de stres posttraumatic la
nivel catastrofal” este diag -
nosticul pus de specialiştii care
i-au evaluat pe cei șase bărbaţi.
Unul dintre ei a trăit aproape 7
ani terorizat în barăcile din
Bozânta Mică. A fost răpit de
două ori, a doua oară chiar
după ce mai mulţi membri ai
familiei fuseseră arestaţi fix

pentru chinurile la care îi
supuseseră pe cei șase sclavi.

Povestea lui Florin, în
vârstă de 39 de ani, este una
care pare mai degrabă un film
de groază, însă este viaţa pe
care bărbatul nu şi-a ales-o.
Florin a fost abandonat de
părinţi încă din copilărie şi nu a
avut niciodată parte de o
familie. A trăit în orfelinat, a
făcut şcoala gimnazială şi apoi
o şcoală ajutătoare. La 18 ani,
statul i-a dat un şut direct în
viaţă. Şi a ajuns din casa de
copii la o familie unde ajuta în
gospodărie. Nu s-a putut adapta
şi a plecat singur. La scurt timp,
a fost găsit şi racolat de familia

Covaci din Bozânta Mică. Aşa
şi începe coşmarul pentru
copilul devenit adult, pe care
nu l-a vrut nimeni niciodată.

Iniţial, aşa cum relatează
din ce-şi mai aminteşte, Florin
a fost obligat să cerşească
pentru familia Covaci,
„aplicându-i un tratament
inuman şi traumatic – prin bătăi
repetate, înfometare, umilinţe”,

reţin procurorii DIICOT în
rechizitoriu. Se întâmpla prin
2013. În acelaşi an, Florin a
ajuns la spital, fiind internat cu
„celulita feţei, contractura
articulaţiei, disfagie, insufici -
enţă respiratorie acută,
asimetrie facială – stabilindu-se
prezenţa retardului mintal
moderat”, se arată în acelaşi act
de trimitere în judecată.

Muncă, foame și biciuire. Povestea
sclavului Florin

De ce sunt ţiganii cei mai
nevoiaşi dintre români

Ţiganii sunt murdari, au păduchi, au
TBC; ţiganii nu muncesc, fură; ţiganii nu
merg la şcoală. Ţiganii sunt săraci şi nu au
bani să le cumpere haine şi cărţi copiilor şi
de aceea nu-i trimit la şcoală. Pentru că nu
au mers la şcoală, nu au calificări în nici o
meserie. Pentru că nu au bani, nu au apă
caldă, nu se spală, nu merg la doctor şi se
îmbolnăvesc.

Există “Deceniul de incluziune a
romilor” şi o “Strategie naţională de
îmbunătăţire a situaţiei romilor”, dar ţiganii
continuă să fie săraci, needucaţi şi să plece
în Franţa. Banii alocaţi pentru proiecte n-au
fost prea mulţi; un calcul făcut de Gelu
Duminică, directorul Agenţiei “Împreună”,
arată că s-au dat pentru ţigani “50 milioane
de euro în 15 ani, care, împărţiţi la 1,5
milioane romi, înseamnă 2 euro/cap/an”.

Aceștia susțin că lipsa materiei
obligatorii, pe care copiii ar trebui s-
o aibă de la vârsta de 8 ani și nu din
clasa a VIII-a, a dus România în
situația de a avea cel mai mare număr
de mame minore din Europa. De fapt,
statisticile mai arată că majoritatea
mamelor minore provin din grupurile
vulnerabile care abandonează
timpuriu școala sau nu ajung
niciodată acolo, deci efectul orelor de
educație sexuală ar fi nul pentru
copiii care nu merg la școală. În
schimb, mai mulți psihologi au atras
atenția asupra efectului advers:
copiilor li se va stimula astfel
curiozitatea – de data aceasta e vorba
despre copiii care merg la școală și
care ar putea s-o abandoneze, în urma
modificării brutale a
comportamentului, prin stimularea
sexualității de la vârste fragede.

Proiectul de modificare a Legii
nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului,
adoptat, marți, de Camera
Deputaților, este mult mai „blând”
decât varianta inițială a celor care își
doresc să nu mai existe copii care

cred că au fost aduși de barză.
Educația sexuală va fi predată ca
educație sanitară, începând de la
clasa a VIII-a, doar cu acordul scris
al părinților. Legea a fost întoarsă
inițial la Camera Deputaților de
președintele Klaus Iohannis, care a
precizat că prin introducerea
sintagmei „educaţie pentru viaţă,
inclusiv educaţie sanitară”, textul de
lege se îndepărtează de principiul
„promovării educaţiei pentru
sănătate”, prevăzut în art. 3 lit. r) din
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Proiectul de lege a fost adoptat cu
224 de voturi „pentru”, unul „contra”
şi 49 de abţineri. Deputații au admis
parțial cererea de reexaminare a
Legii, reformulând textul astfel:
„derularea sistematică în unităţile

Ore de educaţie sexuală în școli pentru
mamele minore care nu sunt eleve
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Romii „aurari“ din
Roșia Montană, achitați

Un număr de 15 persoane de
etnie romă din Roșia Montană au
fost achitate pentru infracțiuni de
distrugere și furt. Dosarul viza
vandalizarea și distrugerea fostei
uzine din Gura Roșiei.

Parte vătămată în dosar este
filiala Roşiamin Roşia Montană a
companiei Minvest Deva,
exploatare minieră de aur închisă
în prezent care are în administrare
obiectivul de la Gura Roşiei, unde
a funcţionat în trecut uzina de
prelucrare primară a zăcământului
exploatat. Infracțiunile au fost
documentate de polițiști în anul
2014, iar dosarul a fost trimis în
judecată în 2019.

Poliţiştii au identificat la
percheziţiile realizate în urmă cu
opt ani persoane despre care exista
suspiciunea că au comis furturi, la
domiciliile mai multora.

Flash

„Autoritățile și-ar dori ca aceste persoane
să dispară în mod magic”, spune pentru
Libertatea Ana Oprișan, care a lucrat mulți
ani în asistență umanitară în zone ca Siria,
Iran sau Bangladesh. Cazul romilor din
Miercurea Ciuc arată încă o dată că situația
oamenilor săraci „nu se poate schimba de la o
zi la alta, după decenii în care autoritățile
statului i-au ignorat”. Evacuarea lor este
egală cu o condamnare la lupta zilnică pentru
supraviețuire. Chiar și în situația unor copii
de doar câțiva ani. 

În oraș există un ghetou unde locuiesc
peste 100 de romi foarte săraci. Au fost
evacuați acum aproape 20 de ani, pentru o
perioadă temporară. Sunt tot acolo.  În ultima
parte a seriei, arătăm că Primăria Miercurea
Ciuc vrea să curețe centrul orașului
evacuându-i pe romii „datornici cu câteva
sute de lei”, care au mai rămas în imobilele
din buricul orașului. 18 procese de evacuare a
avut Primăria Miercurea Ciuc cu chiriașii săi
anul trecut. Printre persoanele pe cale să fie
evacuate e și o bătrână de 77 de ani. 

În strada Primăverii, la marginea orașului
Miercurea Ciuc, e un ghetou unde locuiesc
peste 100 de romi foarte săraci. Situat chiar
lângă stația de epurare a apei, mirosul e
aproape insuportabil. Un semn cu „pericol de

înec” apare pe gardul ce împrejmuiește stația
de epurare. În apropiere, mai mulți copii
desculți se joacă în noroaie. Femeile curăță în
ligheane mari fructele culese din pădure pe
care încearcă să le vândă la piață. Din asta
trăiesc. De multe ori, poliția îi gonește, iar
oamenii își lasă marfa acolo. 

Anul acesta, s-au împlinit 163 de ani de la
eliberarea din sclavie a romilor din România.
Cu acest prilej, în Parohia Măşcăteni din
Protopopiatul Botoşani, comunitatea de romi,
în frunte cu părintele Leonte Cezar
Constantin şi părintele Alexandru Baciu,
coordonator al Departamentului Minorităţi ce
aparţine Sectorului de misiune al
Arhiepiscopiei Iaşilor, s-a putut bucura de un
moment liturgic înălţător dedicat „Zilei
dezrobirii romilor”.

Cazul Miercurea Ciuc.
„Sărăcia extremă e o boală
care se transmite din
generație în generație”

Consiliul Audiovizualului (CA) a
caracterizat drept discriminatoriu un
reportaj realizat de postul Jurnal TV,
despre romii de la Soroca. Prin urmare, a
decis sancționarea instituției cu avertizare
publică.

Este vorba de un material intitulat
„Romii din Soroca, speriați de pandemie”.
Decizia a fost luată după ce președintele
instituției, Dragoș Vicol, s-a autosesizat.

„Urmare a analizei, se atestă că
reportajul conturează o atitudine
discriminatorie față de etnia romă. Era
evident că romii sunt îngrijorați, ca și
ceilalți locuitori. Rezumă că romii fac
parte dintr-o altă categorie de cetățeni,

care percep altfel realitatea”, a
concluzionat CA.

De partea cealaltă, administrația
postului de televiziune a respins
acuzațiile, menționând că nu înțelege în ce
constă pretinsa abatere.

Membru CA Corneliu Furculiță a stat
la dubii, dacă trebuie sancționat postul
pentru acest reportaj: „Jurnalistul trebuie
să fie mereu în căutare după senzație.
Dacă jurnalistului i s-a părut că acest
subiect trebuie abordat sub așa o formă, de
ce nu? Nu știu dacă este discriminare în
cadrul subiectului. Jurnaliștii trebuie să
pună întrebări obraznice. Revenim la
ideea că jurnaliștilor le interzicem mai

multe decât li se permite”.
„I-aș fi dat dreptate colegului, dacă

jurnalistul ar fi numit nu „coronavirus i-a
speriat și pe romii de la Soroca”, dar „cum
fac față romii din Soroca epidemiei de
COVID”.

Postul Jurnal TV, avertizat public de CA pentru un reportaj despre romii de la Soroca



16
Anul IX • nr. 2055

decembrie 2022Vocea Romilor Actualitate

Silvia Feraru: Cum e să fii
mediator comunitar și cu ce
prejudecăți se ciocnesc romii?

Populația romă constituie cea mai
numeroasă minoritate etnică din Europa
și reprezintă, de secole, o parte integrantă
a societății europene. Din cauza
șomajului cu un nivel ridicat în Republica
Moldova, mulți moldoveni luptă să
obțină un venit constant. Găsirea unui loc
de muncă este deosebit de dificilă în
special pentru minoritățile etnice, cum ar
fi romii, mulți dintre aceștia fiind expuși
riscului de a cădea în sărăcie. Problema
este dublă: pe de o parte, angajatorii au
percepții negative asupra romilor, iar pe
de altă parte, romii au un nivel scăzut de
educație și nu pot aspira la locuri de

muncă bine plătite.

Pe scurt

35 de organizații nonguverna -
mentale din țară s-au arătat
nemulțumite de modul de imple -
mentare a politicilor de susținere a
populației de etnie romă și afirmă că,
deși programele elaborate de autorități
sunt reușite, realizării acestora
șchiopătează.

La 21 octombrie, în cadrul unei
conferințe de presă, membrii Coaliției
Vocea Romilor s-au expus cu privire la
Programul Guvernului pentru
susținerea populației de etnie romă
pentru anii 2022-2025 și au atras
atenția că pentru implementarea
acestuia sunt alocați foarte puțini bani. 

„În programul ce ține de susținerea
romilor sunt foarte puțini bani alocați.
În document găsim că vor fi alocate
resurse financiare la limita bugetului
administrației publice locale. Dar,
primăriile se pot adresa autorităților
centrale pentru a le aloca bani”, a
declarat membrul coaliției, Marin Alla.

În plus, consultantul și membrul
secretariatului Coaliției Vocea
Romilor, Ion Duminică, a accentuat că,
în primul rând, responsabile de
implementarea acestui program sunt
administrațiile publice locale și a

propus ca să fie creat un birou destinat
implementării planului de susținere
populației de etnie romă, care să aibă
memorie instituțională. 

„Am lucrat timp de doi ani la
elaborarea programului pentru
perioada 2022 - 2025. Există o
provocare ce ține de implementarea
acestui program. Noi, 35 de ONG-uri,
nu vrem să mai perpetuăm această
situație, când avem un program care
nu se implementează”, a spus Ion
Duminică. 

Amintim că Guvernul a aprobat la
3 august curent un program de
susținere a populației de etnie romă.
Acesta prevede un șir de prevederi
pentru asigurarea participării la viața
socială și politică a populației de
etnie romă.

Mihai Stoica susține că
FCSB are cei mai mulți
suporteri de etnie romă din
România, neînțelegând de ce
fanii Rapidului se simt
ofensați când galeria roș-
albastră îi cataloghează ca
fiind „țigani”.

Mihai Stoica îi susține
până în pânzele albe pe
suporterii FCSB-ului, care au
avut scandări rasiste la derby-
ul cu Rapid. În direct la un
post de televiziune, oficialul
vicecampioanei României a
folosit în repetate rânduri
cuvântul „țigan”, până când i
s-a atras atenția.

O găinărie a fost ceea ce

au încercat să facă, să
oprească jocul. Cântecul pe
care-l au ai noștri face parte
din folclorul meciurilor. OK,
trebuie schimbat. Dar aia e
poreclă… Eu am prieteni
țigani. Nu am nicio fel de
problemă. Niciodată nu
întreb «E român sau e țigan?
Sau e aromân?»

Cei mai mulți țigani
suporteri îi avem noi. Pentru
că suntem cei mai mulți în
România. Noi am avut un
jucător reprezentativ țigan,
Bănel Nicoliță. Mă rog, rom.
Retrag tot și spun rom în loc
de țigan. Nu știu… Nu
suntem xenofobi, nu suntem

rasiști. Am avut și vom avea
mereu romi în echipă, în
rândul suporterilor. Ei, când
au câștigat Cupa «După 20 de

ani, Cupa vine la țigani». Am
filmare. Ei au voie să-și
spună țigani, dar noi nu avem
voie?”, a spus Mihai Stoica.

MM Stoica, la momentul adevărului: 
„FCSB are cei mai mulți țigani suporteri!”

35 de ONG-uri, nemulţumite de felul în care
statul susţine populaţia de etnie romă: „Nu mai
vrem să perpetuăm această situaţie”
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Apoi se duc la o căsuţă
de lemn din parcare ca să
cumpere câte un hot dog
pentru fiecare. Nu am găsit
numele firmei pe net, altfel
le dădeam tag, dar era un
nume unguresc/secuiesc.
Vor să plătească, cum au
făcut peste tot, dar
vânzătorul de acolo refuză
să le ia banii. Le spune că
pentru ele este gratuit şi le
urează toate cele bune!

Drum oarecare din
Târgu Mureş. Două maşini
opresc, copilul cel mic avea
nevoie să stea pe oliţă.
Muncitorii din zonă
(inclusiv ţigani/rromi -
scuze, chiar nu mai ştiu
cum este corect) săpau ceva
pentru gaze/apă vin imediat
să vadă dacă au nevoie de
ajutor. Nu aveau nimic la
ei, dar au încurajat cum au
putut, prin semne. Plus “F...
Putin!”. La plecare au oprit
traficul ca să poată ieşi

maşinile pe drum.
Deşi voiau să ajungă la

Oradea, oboseala face ca
maşinile să oprească lângă
Târgu Mureş, la La Poiata
Retreat (proprietarii
englezi, plus o familie
ucraineană care stă deja la
ei), văzuseră pe net că
primesc refugiaţi. Au
primit masă caldă, o
cameră călduroasă şi un
film cu Mr. Bean în
vacanţă, chiar şi un tort.

Au apărut zâmbetele şi
relaxarea. 

Mândru de România
mea, indiferent de
etnia/naţionalitatea celor
care locuiesc în ea!!!”

LE: În sfârşit am reuşit
să punem omenia mai
presus de naţionalitate,
culoare politică, religie etc.
Felicitări!”, a Gabriela, cea
care a relatat întâmplarea
pe grupul de Facebook
Diaspora Europeană.

Experienţă extraordinară pentru
două familii de refugiaţi. Cum
şi-au dat mâna românii,
maghiarii şi romii ca să-i ajute

Un șofer a intrat cu
mașina într-un grup
de nuntași romi din
Spania. Patru
persoane au murit
și alte patru au fost
rănite

Patru persoane au fost ucise şi
alte patru au fost grav rănite,
duminică dimineaţa, când un
şofer a intrat cu maşina într-un
grup de persoane care participau
la o nuntă de romi de lângă
Madrid, Spania.  

INCIDENTUL A AVUT LOC
ÎN FAŢA UNUI RESTAURANT,
ÎN TORREJÓN DE ARDOZ, LA
25 DE KILOMETRI NORD-EST
DE CAPITALA SPANIEI, UNDE
SE DEFĂŞURA NUNTA UNEI
FAMILII DE ROMI, A
INFORMAT POSTUL DE
TELEVIZIUNE RTV, CITÂND
SURSE DIN CADRUL
POLIŢIEI.

Purtătorul de cuvânt al Poliției
a declarat pentru AFP că în
mașină se aflau trei persoane, care
ulterior au fost arestate. Potrivit
presei spaniole, ar fi vorba despre
un tată şi cei doi fii ai săi.
Anchetatorii caută o a patra
persoană care ar fi putut fi
implicată

Când am ajuns la faţa locului,
am găsit patru persoane decedate
cu fracturi multiple. Patru
persoane rănite grav, care
prezentau traumatisme craniene şi
fracturi la ambele membre, au
primit îngrijiri medicale”, a
declarat pentru presă Carlos Polo,
şeful serviciilor de urgenţă din
Madrid.

Doar că stigmatul identitar prinde
rădăcini adânci și înțepenește, când
nimeni nu știe ce e romul. Între ura de sine
și ura de rasă, e hăul. Mîskin nu știe sa
urască. A vrut să fie preot, a fost miner,
artist, profesor suplinitor, intelectual.

La 4 ani, Vasile Ionescu aștepta să
moară. Din absența nevrotică a mamei și
violența tatălui, a făcut o insuficiență
cardiacă, iar medicii îi vedeau sumbru
viața: 7 ani, total. „M-am născut cu ideea
că voi muri”, iar spaimele copilăriei nu
aveau să se termine repede. Mai întâi, i s-
a zis că e rom. A fugit și s-a ascuns în
cărți.

Doar că stigmatul identitar prinde
rădăcini adânci și înțepenește, când

nimeni nu știe ce e romul. Între ura de sine
și ura de rasă, e hăul. Mîskin nu știe sa
urască. A vrut să fie preot, a fost miner,
artist, profesor suplinitor, intelectual.

Aducătorul mișcării rome de emancipare, în România.
Neiubitul Vasile Ionescu
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După ce a fost prezentat
anul trecut în selecția oficială
de la Cannes, filmul «Mi iubita,
mon amour» al regizoarei și
actriței franceze Noémie
Merlant a ieșit pe ecranele
franceze zilele trecute. O ieșire
pentru marele public însoţită de
critici mai degrabă laudative.
Filmul evocă povestea de
dragoste a unei franţuzoaice cu
un tânar rom, interpretat de
Gimi Covaci, de asemenea
partenerul de viață al regizoarei
și actriței principale din film,
Noémie Merlant.

«Mi iubita, mon amour»
este un film de ficţiune inspirat
mult din viaţa personală a
realizatoarei. Noémie Merlant,
actriţă franceză de 33 de ani,

devenită celebră după rolul
jucat în pelicula «Portrait d’un
jeune fille en feu» al lui Céline
Sciamma, premiu pentru cel
mai bun scenariu la Cannes în
2019, a trecut de această dată
de partea cealaltă a camerei
pentru a realiza «Mi iubita,

mon amour». Pelicula a fost şi
ea prezentată la Cannes, anul
trecut, iar acum ea este
proiectată pe marile ecrane
franceze având adesea critici
foarte bune. 

«Mi iubita, mon amour»
este povestea de dragoste a lui

Jeanne, interpretată chiar de
Noémie Merlant, şi a lui Nino,
interpretat de Gimi Covaci,
rom originar din România, azi
actor francez şi … partenerul
de viaţă al lui Noémie Merlant.
Cu alte cuvinte, filmul este
inspirat direct din povestea de
dragoste reală a celor doi
protagonişti. 

Filmul a fost turnat
integral în România, în mare
parte chiar în familia lui Gimi
Covaci, rudele acestuia – tata,
mama, fraţii, şamd. – jucând-
şi propriile roluri în film.
Pelicula pleacă de la povestea
a 4 tinere venite vara în
România ca să se distreze
înainte ca una dintre ele să se
mărite la revenirea în Franţa.

«Mi iubita, mon amour», povestea de
dragoste dintre o franțuzoaică și un rom

Susţin decizia Guvernului
de a aloca 12 milioane de
euro pentru trusoul
destinat nou-născutului”

Ministrul Familiei, Tineretului şi
Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea, a precizat
că sprijină măsură Guvernului de a aloca 12
milioane de euro, din fonduri europene,
pentru trusoul destinat nou-născutului, iar
femeile aflate în situaţii de risc, şi care devin
mame, vor primi un ajutor financiar
începând cu anul acesta. Astfel pentru
fiecare bebeluş va fi acordat un sprijin, un
trusou în valoare de 2.000 lei, relatează
News.ro.

“Sprijin pentru nou-născuţi, pe scurt un
trusou, în valoare de 2.000 de lei pentru
fiecare bebeluş! Femeile aflate în situaţii de
risc, şi care devin mame, vor primi un ajutor
financiar începând cu anul acesta!

Potrivit unui sondaj CCSB, numărul
celor toleranţi faţă de etnia romă s-a
dublat faţă de anii anteriori. Studiul mai
arată că două treimi dintre români cred că
există o problemă cu romii, însă
percepţia negativă faţă de aceştia
înregistrează o scădere.

Liliana Simionescu a participat la
dezbaterea pe tema stereotipurilor
privind romii şi viziunea mass-media
faţă de această etnie organizată de
Asociaţia Pro Democraţia şi Active
Watch – Agenţia de Monitorizare a
Presei.

Potrivit datelor CCSB, imaginea
românilor despre romi dobândeşte un
contur pozitiv: încrederea pe care o au
românii în romi a înregistrat o creştere cu
cinci procente faţă de anii anteriori, arată
studiul. Directorul executiv al
Companiei de Cercetare Sociologică şi
Branding, Mirel Paladă, spune că
percepţia tot mai pozitivă asupra romilor
vine pe fondul interacţiunii mai mari
între majoritatea etnică românească şi
minoritatea romă: “Printr-o convieţuire,
prin efectul erodant în sensul pozitiv al
timpului, faptul că au avut din ce în ce

mai mult de a face cu persoane de etnie
romă, faptul că au fost expuşi la mesaje
tolerante din partea mass-media. Au
început încetul cu încetul să se schimbe
valorile şi modelele de practică propuse.
În unele cazuri, cum ar fi toleranţa
referitoare la contacte matrimoniale sau
de vecinătate teritorială, unde
componenta pozitivă de toleranţă practic
s-a dublat.”

Studiul Stereotipurile la adresa
romilor. Percepţia privind etnia romilor.
Rolul presei mai arată că 37% dintre
români consideră că presa nu este
obiectivă atunci când prezintă subiecte
legate de romi. Pe de altă parte, Active
Watch - Agenţia de Monitorizare a Presei
a prezentat şi ea o cercetare legată de
modul în care abordează presa subiectele
privind romii.

Sondaj: Percepţia românilor faţă
de romi s-a mai îmbunătăţit
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Să fii dascăl nu e lucru uşor, însă

când îţi faci meseria cu plăcere şi pui

suflet, nu mai pare atât de greu. Dacă

şcoala la care predai este şi cu

majoritatea copiilor de etnie romă,

atunci situaţia pare şi mai complicată.

Nu şi pentru învăţătoarele de la Şcoala

cu clasele I-VIII, nr.2, din Şomcuta

Mare.

Astfel, instituţia de învăţământ de

pe calea Mireşului are cu

preponderenţă elevi de etnie romă.

Acest lucru nu pare să reprezinte însă

o problemă pentru dascălii de aici. Ba

din contră, faptul reprezintă o

provocare pentru aceştia. Un ajutor

mare îl au şi din partea mediatorului

care se ocupă de relaţia părinţi, elevi,

cadre didactice: „Anul şcolar s-a

desfăşurat în condiţii foarte bune.

Lucrăm la Şcoala numărul 2, şcoala

romilor, cum s-ar zice la noi la

Şomcuta. Avem un mare noroc, am

spune cu domnul mediator care ne

ajută în timpul serviciului, deoarece

unii copii au un comportament mai

altfel, specific lor, cum sunt romii, dar

având în vedere că mediatorul este cu

noi dimineaţa şi după-masa, ne

desfăşurăm actul educaţional în

condiţii bune. El ţine practic sub

control situaţia când există anumite

probleme, aşa că totul decurge normal,

suntem un colectiv închegat, ne

înţelegem bine. Orice problemă avem,

apelăm la domnul director şi el ne

ajută, ne sprijină. De asemenea, dacă

există vreo nevoie la primărie, se

rezolvă. Deci sunt alături de noi şi

autorităţile locale, dar şi conducerea

şcolii”, a declarat Marina Scoarţă,

învăţătoare la Şcoala nr. 2 Şomcuta

Mare.

Cu toate că ar putea pleca la altă

şcoală, din centrul oraşului Şomcuta

Mare, învăţătoarele nu se gândesc să

părăsească şcoala de pe calea

Mireşului. Motivul? Provocarea de zi

cu zi în a lucra cu elevii de etnie romă:

„Am o experienţă de peste 30 de ani în

învăţământ. Am fost la Vălenii

Şomcutei unde am lucrat, de la

Revoluţie şi până acum doi ani.

Meseria de dascăl,
la clasa de romi

Cele mai PUTERNICE DESCÂNTECE
de boală, deochi și împăcare 

Vorbe cu tâlc, adunate în versuri
ritmate, descântecele au şi azi o mare
putere de sugestie. Forţa lor magică
sporeşte în preajma zilelor de post sau
când se apropie Luna plină. Persoana care
descântă trebuie să fie întotdeauna o
femeie. Ea trebuie să îndeplinească
întregul ritual al descântecului, să facă
semnul crucii peste apa neîncepută, peste
omul suferind şi peste duhurile necurate,
ca să le alunge. Apa şi busuiocul sfinţit,
cărbunii din vatră, fierul şi nuiaua de alun
sunt câteva din obiectele necesare
ritualului. Lumânările aprinse, semnul
crucii şi invocarea Maicii Domnului apar
adesea în descântece, semn că pentru
oamenii simpli a existat întotdeauna o
legătură puternică între credinţa în
Dumnezeu şi magia vindecătoare. Ca să
fie cât mai eficiente, descântecele se
repetă întotdeauna de trei, de şase sau de

nouă ori.

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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De luni, 7 noiembrie, studenții și

tinerele familii pot solicita și obține credite

garantate și cu dobânda subvenționate de

Stat.

“Azi am participat la semnarea

convențiilor de garantare pentru

programele StudentInvest si FamilyStart.

Mi-am dorit mult ca aceste două programe,

incluse în pachetul „Sprijin pentru

România”, să prindă contur în acest an și le

mulțumesc pentru sprijin și susținere

președintelui Camerei Deputaților și a

PSD, Marcel Ciolacu, premierului și

președinte PNL, Nicolae Ionel Ciucă, și

ministrului Finanțelor, Adrian Câciu.

Programele de sprijin pentru tineri și

familii, pe care le-am inițiat și susținut în

Guvern, ca ministru al Familiei,

Tineretului și Egalității de Șanse, sunt

derulate împreună cu Fondul Român de
Contragarantare. Din acest moment,

băncile se vor putea înscrie în program, iar

tinerii sunt așteptați să acceseze aceste

credite”, a declarat Gabriela Firea.

Credite de 10.000 de euro pentru studenți și
de 15.000 de euro pentru tinere familii, cu
garanția statului și dobândă subvenționată

Schengen-ul nostru s-a

vîndut de mut.

Cui cît ne apropiem de 8

decembrie, termenul pentru

decizia Schengen, Olanda își

schimbă tacticile. Ca să nu

rămînă singură și să înfrunte,

astfel, într-o solitudine

stridentă, opinia generală a

Comisiei Europene,

Parlamentului European și

Consiliului Uniunii Europene,

Olanda și-a găsit aliați. A

vorbit cu Suedia, a vorbit cu

Austria și e pe cale să atragă

de partea ei și Finlanda.

Dar, pe de altă parte, riscul

ca România să rămînă la ușă a

crescut, fiindcă acum curentul

de respingere adună deja mai

multe state, iar asta ar putea

da curaj și altora să se alăture.

Una din marile pîrghii

pierdute a fost renegocierea

contractului OMV-Petrom.

Guvernul Năstase a vîndut

Petrom în 2004 către grupul

OMV. Suma a fost

microscopică, iar contractul a

fost o farsă de la un cap la

altul.

Azi, în speța Schengen,

România nu are ce negocia,

nu are pîrghii nici pentru

Olanda, nici pentru Austria,

nici pentru Suedia, nici pentru

alte state care ar putea

influența poziția lor. Rezerva

ei de presiune e inexistentă.

Stocurile ei de influență sînt

goale.

Acum e un joc al puterii

invizibile, al avocaturii prin

interpuși, al pilelor înalte.

România, bolnavă după Schengen
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Filmul documentar „Pocalul.
Despre fii și fiice“, de Cătălina Tesăr
și Dana Bunescu, a fost desemnat
câștigător la Secțiunea România de
juriul celei de-a 29-a ediții a Astra
Film Festival de la Sibiu. Vasile Ernu
a discutat cu Cătălina Tesăr despre
cum s-a ajuns la realizarea acestui
film despre o comunitate puțin
cunoscută, cu obiceiuri din timpuri
medievale. Cătălina Tesăr este lector
în atropologie la Facultatea de
Sociologie de la Universitatea
București și cercetător la Muzeul
Național al Țăranului Român. Are un
doctorat în antropologie socială,
obținut la University College London,
cu o teză despre căsătorii la romii din
Transilvania. Temă ce constituie și
subiectul filmului premiat la Astra, ce
dezvăluie universul romilor corturari,
o comunitate din sudul Transilvaniei
care, asemeni aristocrației europene,

încheie și desfac alianțe matrimoniale
în funcție de neam și avere. Aceste
alianțe gravitează în jurul unor
blazoane familiale – pocalele de
argint aurit transmise din tată în fiu,
după cum se arată în prezentarea
documentarului.  „Filmul pendulează
între comunitate și viața de zi cu zi a
unei familii care trăiește drama de a
nu putea aduce pe lume un urmaș
băiat”, povestește Cătălina Tesăr într-
un interviu pentru cititorii Libertatea.

INTERVIU. Povestea filmului
despre comunitatea romilor
care respectă tradiții
aristocratice – corturarii

REPORTAJ. Romii, străinii de
lângă noi. Cum au ajuns românii
printre cei mai rasiști europeni

Hădăreni, Craiova și Racoș sunt localitățile
în care au avut loc trei dintre cele mai violente
conflicte interetnice din România ultimului
sfert de veac. De fiecare dată, de o parte a
baricadei a stat comunitatea romă. Și tot de
fiecare dată, de vină a fost rasismul - o boală de
care societatea românească încă suferă. De ce?
În primul rând pentru că nu a fost niciodată
diagnosticată corect. O echipă Digi24 a mers pe
urma confruntărilor între etnicii majoritari,
români și maghiari pe de o parte, și romi, pe de
altă parte. Am vrut să înțelegem de unde
pornește si cum ar putea fi stinsă... ura de rasă.

Sclavia romilor, marea rușine Pe 20
februarie s-au împlinit 160 de ani de la
eliberarea romilor din sclavie. Momentul a fost
marcat printr-un spectacol-lectură scris și
regizat de Alina Șerban.

Autointitulatul rege
internațional al romilor,
Dorin Cioabă, a postat pe un
site de socializare un mesaj
în care oferă o explicație
religioasă pentru eventualele
furturi comise de unii
membri ai comunități. Dorin
Cioabă susține că, atunci
când fură, romii de fapt își
iau partea de bogăție „dată de
Dumnezeu”, potrivit Gândul.

Foarte activ pe site-urile
de socializare, așa-zisul rege
internațional al romilor a

postat, recent, pe Tik Tok, un
mesaj în care a oferit o
explicație de natură
religioasă pentru eventualele
furturi comise de membri ai
etniei.

„Când veți vedea pe
ogoarele voastre un rom la
cules, să nu aveți impresia că
acesta a venit la furat. El a
venit să-și ia partea pe care
Dumnezeu a pus-o în
căruțele și în sacii celorlalte
popoare care au fost prezente
la împărțirea bucatelor, însă

reprezentantul romilor nu a
știut despre ce este vorba și s-
a prezentat acolo fără niciun
sac sau vreo căruță”, a spus
Cioabă.

În continuarea poveștii,

Dorin Cioabă a explicat că
bărbatul rom prezent la
adunarea convocată de
Dumnezeu a încercat să
găsească o rezolvare a
situației.

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.

Mesaj șocant al „regelui” Dorin
Cioabă: „Romii nu fură, ei doar își iau
partea lor, din ce li se cuvin”
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Tânărul rom lăudat de
MAI, lăsat fără
contract de
voluntariat la SMURD

Despre Eduard Alin Mihai
am scris în pandemie, a auzit
multă lume de la televizor sau de
pe rețelele de socializare.

Tânărul rom din Vâlcea,
nepot de bulibașă, făcea
voluntariat la SMURD și ajuta
mulți oameni în pandemie,
atunci când era nevoie de
asistență medicală ca de aer.
Bunicul îl urma și el, îndemnând
oamenii să se vaccineze ca să se
termine odată cu virusul. S-a
terminat pandemia, s-a dus și
contractul de voluntariat al lui
Eduard. Nu pentru că el nu ar
mai fi vrut să ajute neplătit, ci
pentru că s-a lovit de un vid
legislativ. Nu a fost în țară când
s-au cerut prelungirile. ISU
Vâlcea spune că, odată expirată
perioada, nu i se mai poate lua în
seamă cererea. 

„Nu te poți trezi azi că vrei să
fii voluntar și mâine să bați la
poartă și să fii primit”. Aceasta a
fost explicația primită de noi de
la reprezentanții Inspectoratului
pentru Situații de Urgență
Vâlcea, care spun că este nevoie
de o întreagă procedură și
selecție a voluntarilor.

Flash

Reprezentanții comunității rome din
municipiul Botoșani au discutat cu primarul
Cosmin Andrei despre ideea desființării
locuințelor sociale din Centrul Istoric.

Grupul de Inițiativă Locală „Romii
Botoșani 2021” a solicitat o serie de lămuriri
din partea administrației cu privire la intenția
de reziliere a contractelor de închiriere și de
redobândire în instanță a unor imobile
vândute de Locativa SA. La întâlnirea
organizată, miercuri, în sala de ședințe ale
Consiliului Local, liderii comunității au
evidențiat îngrijorarea locuitorilor în legătură
cu posibilitatea evacuării. „Am surprinsă
foarte neplăcut. Discuția în comunitatea mea
de romi este așa: de unde va porni, unde se
termină, cine trebuie să se gândească la
evacuare, cine să se pregătească”, a punctat
Semiramida Bălan. „Avem câteva mici
defecte: avem internet și câțiva dintre noi
mai știm să citim”, a spus ea.

Noi nu putem ține pasul cu solicitările pe
care le avem pentru locuințe sociale. În acest
moment sunt peste 600 de cereri din tot
orașul, fără a discuta de segregare, de etnii și
așa mai departe. Deci normalitatea nu este ca
cei care au copii să vină la Primărie pentru
locuințe sociale. Mai mult, luați-vă gândul de
la Centrul Istoric și de la vânzarea
locuințelor.

Explicații cerute de romi 
pe tema desființării
locuințelor sociale 
din Centrul Istoric

Sancționat pentru discriminare de
CNCD și somat să dispună măsurile
pentru decontaminarea spațiilor din incinta
Cuprom în care a mutat aproape 110
familii de romi, primarul din Baia Mare,
Cătălin Cherecheș plănuiește să rezolve
problema, mutând cu totul din oraș cele
peste 400 de persoane cazate înainte de
alegerile locale în spațiile fostului
combinat. Și nu doar pe ei, ci și pe cei din
blocurile sociale din strada Horea, imobile
în jurul cărora anul trecut a fost construit
un zid de beton, înalt de aproape doi metri
pe care acum primarul vrea să îl dărâme.
Aici ar uma să fie locuințe de serviciu
pentru personal medical, din învățământ

sau familii tinere, spune primarul.
Toți cei care locuiesc în blocurile sociale

și nu-și plătesc chiriile și au restanțe, anul
viitor vor fi mutați într-o zonă socială pe
care vrem să o construim undeva, probabil
în mediul rural, ca să le dăm posibilitatea să
se și întrețină să aibă o gospodărie.

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.

Primarul unui oraș din ROMÂNIA vrea SĂ SCOATĂ ROMII AFARĂ
din localitate. Pentru moment i-a mutat într-o zonă contaminată
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Romii și Biserica - o
abordare științifică

Patru sute de pagini, 997 de note

de subsol, 67 de anexe, 38 de pagini

de bibliografie, 431 de surse

documentare. Așa arată o adevărată

teză de doctorat. Titlul ei:

„Particularitățile misiunii Bisericii

Ortodoxe Române în comunitățile

romilor căldărari”. Autorul este

Marius Căldăraru, un tânăr

absolvent de Teologie, iar

îndrumător i-a fost pr. conf. dr.

habil. Radu Petre Mureșan, parohul

Bisericii Mavrogheni din Capitală.

Marius Căldăraru s-a născut în

28 ianuarie 1980 în Bucureşti, într-o

familie cu șase copii ai căror părinți

provin din familii de căldărari (ta tăl

- de unde și numele), respectiv

ursari (mama), dar care au ales să se

considere români și atât. De altfel,

nici n-ar fi putut să se căsătorească

dacă tatăl n-ar fi fost născut și

crescut în afara unei comunități de

căldărari, căci aceștia nu acceptă

uniunile intercomunitare. Simpatic

e că, deși părinții vorbesc româ -

nește, treceau în dialect dacă aveau

ceva de ascuns față de copii!

Flash

România are mai bine de jumătate de

milion de cetățeni care nu au acte de

identitate. Cei mai mulți ar vrea să intre

în legalitate dar se lovesc de faptul că nu

au o adresă stabilă. Printre ei sunt mulți

tineri. Unii nu au nici certificat de

naștere. Alții au dar au fost lăsați în voia

sorții de părinți, crescând la diverse rude

care nu pot sau nu vor să le ofere o

adresă de buletin.

Este povestea lui Robert (este un

nume fictiv pentru a-i proteja identitatea)

un adolescent de 17 ani din județul

Brașov. La vârsta la care alți băieți de

vârsta lui își petrec ultimii ani de liceu,

se pregătesc pentru Bacalaureat sau

admiterea la facultate de peste un an, el

caută soluții disperate să își găsească un

loc de muncă pentru a-și întreține

familia. Situația ne-a fost adusă la

cunoștință de un ONG.

Tată la 16 ani are nevoie de tată
pentru a-și face buletin

La 16 ani, Robert a devenit tată.

Iubita lui este tot minoră. Cei doi fac

parte dintr-o comunitate de romi săracă.

Nu poate să se angajeze legal pentru

că nu are buletin. De ce este în această

situație? Pentru că, fiind minor, pentru

acest document trebuie să se prezinte

măcar cu unul dintre părinți la poliție.

Tineri români care
nu există. Cazul fără
soluție al unui tată
minor fără buletin
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Deunăzi, Consiliul Naţional al
Audiovizualului a publicat structura
acționariatului societăților deținătoare de
licențe audiovizuale. Din județul Vâlcea se
remarcă următoarele: TELEVIZIUNEA
VTV – deţinătoarea licenţei audiovizuale
este societatea VEZI TELEVIZIUNE SRL,
ai cărei asociaţi sunt SC Marmobica SRL
(asociat unic Bică Ilie Virgil) – 99,6% şi
Băiaşu Octavian Petre – 0,4%. Radio
VÂLCEA 1 – deţinătoarea licenţelor
audiovizuale este societatea REGAL SRL,
al cărei asociat unic este Mocanu Nicolae
Paul. Despre Antena 3 Vâlcea nu se
menționează nimic la acționari sau asociați.
Reamintim că CNA a publicat lista
completă cu acţionarii posturilor TV şi
canalelor de radio, după ce aceasta a fost
„ţinută la secret” începând cu 2019,
invocându-se, la vremea respectivă,
legislaţia pentru Protecţia Datelor de Interes
Personal (GDPR).

Vrăjeli... 
adevărate!

Nicolae Păun i-a felicitat pe profesorii Gheorghe Sarau și
Delia Grigore, pentru 30 de ani de
predare a limbii romani la Universitate

De 30 de ani, un român îi învață pe romi limba
literară rromani, la Facultatea de Limbi și Literaturi
Străine a Universității din București. Este vorba
despre profesorul univ. dr. emerit Gheorghe Sarău,
care a învățat singur limba romani. El a deschis
primul curs de predare a limbii romani, la
Universitatea București, pe 22 octombrie 1992.

Muzeul Satului: Atelierele
„Ucenicii lui Moş Crăciun”

Muzeul Naţional al Satului
„Dimitrie Gusti” organizează, în
perioada 13 – 27 noiembrie, atelie -
rele „Ucenicii lui Moş Crăciun”, în
care copiii cu vârste între 6 şi 12 ani
sunt aşteptaţi să cunoască obiceiurile
şi tradiţiile de iarnă.

UniFEST”, cel mai mare festival
studenţesc, în perioada 4-14
noiembrie, în opt oraşe din ţară

Proiectul ”UniFEST’ va avea loc în
Arad, Oradea, Timişoara, Cluj-Napoca,
Craiova, Iaşi, Suceava şi Bucureşti.

Proiectul ”UniFEST”, cel mai mare
festival studenţesc organizat de Uniunea
Studenţilor din România, va avea loc în
perioada 4-14 noiembrie în Arad,
Oradea, Timişoara, Cluj-Napoca,
Craiova, Iaşi, Suceava şi Bucureşti.

Prezentare carte la Târgul Gaudeamus
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