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Războiul menit să spele

onoarea neamului românesc s-a

încheiat înainte să înceapă, cu o pace tăvălită prin

piftie, tulburel și caltaboș. Cei ce-și suflau mucii

tristeții în steagul tricolor și jurau să verse sîngele

corporațiilor austriece își fac plinul la OMV și se

îmbulzesc la ghișeele BCR și Raiffeisen să facă

operațiuni cu comision bancar. Setea de răzbunare

se stinge eroic, cu Gluhwein și schnaps, pe pârtiile

din Tirol. Viena a fost la fel de plină de români ca

în anii trecuți, ba chiar mai plină, ceea ce arată că

inamicul a fost urmărit pînă în vizuina sa. Și astfel,

sfînta mînie a jigniților s-a amînat pînă la

următoarea umilință. Dar UE îi dă Ucrainei arme și

bani, zic liderii UE. Da, de cinci ori mai puțin decît

îi dă America. Dacă n-ar fi existat SUA și Marea

Britanie, Putin i-ar fi dus petrol Germaniei direct cu

tancurile. Iluzia boicotului românesc la adresa

Austriei e în ton cu iluzia sancțiunilor UE la adresa

Rusiei. Minciuni fabricate din frică da nevoia unei

jumătăți de adevăr, și al românilor căzuți în

capcana propriei lașități.

Alexandru Diamant

EDITORIAL

O tânără doctorandă
romă reinterpretează
imnul cu un mesaj la care
putem reflecta: „Deș -
teaptă-te, române, din ura
cea de rasă!”

166 de ani
de la
dezrobirea
romilor
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Amor în benzinărie

Războiul menit să spele onoarea
neamului românesc s-a încheiat înainte să
înceapă, cu o pace tăvălită prin piftie,
tulburel și caltaboș. Cei ce-și suflau mucii
tristeții în steagul tricolor și jurau să verse
sîngele corporațiilor austriece își fac
plinul la OMV și se îmbulzesc la ghișeele
BCR și Raiffeisen să facă operațiuni cu
comision bancar. Setea de răzbunare se
stinge eroic, cu Gluhwein și schnaps, pe
pîrtiile din Tirol. Viena a fost la fel de
plină de români ca în anii trecuți, ba chiar
mai plină, ceea ce arată că inamicul a fost
urmărit pînă în vizuina sa. Și astfel, sfînta
mînie a jigniților s-a amînat pînă la
următoarea umilință.    Dar UE îi dă
Ucrainei arme și bani, zic liderii UE. Da,
de cinci ori mai puțin decît îi dă America
Dacă n-ar fi existat SUA și Marea
Britanie, Putin i-ar fi dus petrol
Germaniei direct cu tancurile.  Iluzia
boicotului românesc la adresa Austriei e
în ton cu iluzia sancțiunilor UE la adresa

Rusiei.

Pe scurt

Speranţa de viaţă a romilor e
cu 10-15 ani mai mică decât a
est-europenilor

Potrivit instituţiilor internaţionale,
romii din Europa centrală şi de est trăiesc
într-o sărăcie de 10 ori mai mare decât a
populaţiilor majoritare din regiune.
Speranţa de viaţă a romilor e cu 10-15
ani mai mică decât a est-europenilor, se
arată într-un material realizat de BBC.

UE şi Banca Mondială au lansat mai
multe programe şi iniţiative menite să
îmbunătăţească situaţia romilor. Ultimul
episod al serialului „Romii” examinează
câteva posibile scenarii de viitor – unele
fericite, altele sumbre.

Realități
Între 5 şi 10% din romi ţin obiceiul

căsătoriei timpurii. Cei din comunităţile
tradiţionale, atrage atenţia Delia Grigore,
etnolog. E vorba de o alianţă importantă
social între două familii care decid să se
încuscrească, de preeminenţa binelui
colectiv – regulă în societăţile
traditionale – şi, de fapt, de o logodnă
prelungită, foarte asemănătoare cu o
adopţie a micii, tinerei nore, numită terni
bori.

Presupusele rate înalte ale
infracţionalităţii în rândul romilor se
leagă de fapte cu gravitate relativ mică.
Cei mai mulţi dintre politiştii intervievaţi
au remarcat o proporţie covârşitoare de

furturi de mâncare. Poliţia a încetat să
mai facă publice statistici infracţionale în
care se foloseşte criteriul etnic, în urma
adoptării legii de combatere a
discriminării. Comisarul şef Ştefan
Câmpean, din Inspectoratul General al
Poliţiei, declară că rata criminalităţii
rome nu avea şi nu are nimic special – în
pofida percepţiei generale cu totul opuse.

DRAPELUL SAU BATISTA
VIRGINITĂȚII culturii rrome și
partizanii modernizării ei. O discuție
pe care au avut-o și românii, acum
aproape 2 secole, în bătălia dintre
“tombatere” (autohtoniști,
conservatori) și “filfizoni”
(europeniști, liberali), rămasă, ca și la
rromi, în “coadă de pește” - pentru că
îi lipsea/lipsește reforma morală, ca
“revoluție a minții”, ca schimbare a
mentalităților. Eșecul trecerii de la
comunitate (trib, clan), la societate
(etnie, popor, minoritate națională) a
împiedicat modernizarea culturii
organizaționale rrome, sub presiunea
orientală/verticală a proastei alegeri a
puterii simbolice, acum reprezentată
de regi și împărați, pastori, lideri
analfabeți, “smardoi” și “jupâni
Mărturiile istorice demonstrează că
niciodată nu a fost altfel. În imagine,
detaliu cu o femeie rromă din celebra
pictură venețiană “Furtuna”
(Giorgione, 1500) care va crea o
exagerată modă a femeii rrome, ca”
“macho”, un deputat ales pe viață și,
mai recent, cu zeci de doctori în științe
sfertodocți? Cervantes, în 1613, își
începe nuvela “Ţigăncusa” cu fraza:
“Pare-se că tiganii n-au venit pe lume
decat ca să fie hoți, se nasc din părinti

hoți, cresc copii hoți, invată carte de
hoți si pană la urmă ajung hoți;iar
pofta de a fura si furatul sunt la ei ca
niste insusiri de care nu se pot dezbăra
decât odată cu moartea”. CE E DE
FĂCUT Nu mă îndoiesc că orice
(rr)om își dorește Binele, problema
este dacă și poate, iar puterea/potența
sa este dată de efortul de auto-depășire
depus. În ebook-ul “Furtună și
melancolie”, consider că rromii ar
trebui să filtreze melancolia
“rațiunilor inimii”(trecut) prin
“rațiunile minții Re-nașterea înseamnă
regenerare a identității, nu o identitate
mutantă.

Care este simbolul
identității noastre?

Ce viitor au romii în Europa
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Majoritatea copiiilor romi din
Europa centrală şi de est învaţă adesea
în clase sau şcoli separate de restul
copiilor. În multe ţări, faptul că nu
vorbesc bine limba de stat atrage
plasarea lor în instituţii pentru copii cu
deficienţe mintale, susține un material
realizat de BBC.

În vreme ce acest tip de atitudine e
pe cale de a se schimba, în urma
presiunilor instituţiilor internaţionale,
un raport al Băncii Mondiale
avertizează că în noile state membre
ale Uniunii Europene şi în ţările
candidate există încă între jumătate şi
trei sferturi de milion de copii romi
care nu merg deloc la şcoală.

În întreaga Europă centrală şi de
est, tiparele sărăciei şi perpetuării lipsei
de şanse se repetă. Există totuşi mici
nuanţe locale. De pildă, Slovacia se
distinge prin numărul mult mai mare de

romi – raportat la totalul populaţiei –
care trăiesc în aşezări precare, în barăci
abia înjghebate, în regiunile mai sărace,
din est (un sfert din cei aproximativ o
jumătate de milion).

Organizaţiile pentru apărarea
drepturilor omului au acuzat
autorităţile slovace că îi discriminează
pe copiii romi. Se estimează că în jur
de 80% dintre ei au fost trimişi în
instituţii pentru copiii cu handicap,
fără a fi examinaţi înainte cum se
cuvine.

În ultimii ani, guvernul român a
încercat să tempereze abandonul şi
absenteismul condiţionând acordarea
ajutoarelor sociale de mersul la şcoală.
A fost o măsură care a îmbunătăţit
frecvenţa la ore. Dar, pentru mulţi
dintre copiii romi, orele de curs sunt
urmate de alte ore, lungi, de muncă
sau cerşit.

Copiii romi și
educația în școli

Judeţul Mureș are cei
mai mulţi etnici romi

Cu aproape 2% a crescut populația
rezidentă română a județului Mureș, în
timp ce populația maghiară s-a diminuat
cu 2,5% în ultimul deceniu, arată datele
provizorii ale Recensământului
Populației și Locuințelor.

Pe de altă parte, populația romă este
în creștere, județul Mureș fiind în topul
național, cu 45.000 de etnici romi
declarați. Statisticienii spun, însă, că la
nivel național putea exista o sub-
declarare la acest capitol, având în vedere
că în București, spre exemplu, sunt
declarați doar 10.000 de cetățeni romi la
o populație de 2 milioane de locuitori.

Cert este că structura etnică nu este
foarte clară și din cauză că un procent
mare de cetățeni au refuzat să ofere
aceste informații, a declarat pentru Radio
Tg.Mureș șeful Direcției de Statistică
Mureș, Ioan Matei:

54,4% s-au declarat români și este în
creștere cu 1,8% față de recensământul
precedent. Pe locul doi este etnia
maghiară cu 35,6% care are o scădere de
2,5%, după care vine etnia romă care este
de 9,7% din populație și care este în
creștere față de recensământul precedent.

Trei din cinci candidaţi de peste 45
de ani s-au simţit discriminaţi la
interviul cu privire la vârstă, în timp ce
un recrutor din 3 spune că a selectat
candidaţii pe acest criteriu, reiese din
rezultatele celui mai recent sondaj
realizat de o platformă de recrutare.

80% dintre candidaţii de peste 45 de
ani simt că există o reticenţă a
recrutorilor privind persoanele mai în
vârstă, iar 60% susţin că au participat la
cel puţin un interviu de angajare la care

au fost discriminaţi din cauza vârstei. De
cealaltă parte, unul din trei recrutori
recunoaşte că a refuzat cel puţin o dată
un candidat din cauza vârstei sale,
potrivit BestJobs.

O nouă lege creşte vârsta de
pensionare de la 61 de ani şi 9 luni la 62
de ani, în cazul femeilor, şi vizează
creşterea treptată a acesteia până la 65
ani în 2035, pentru a egala vârsta de
pensionare a bărbaţilor. În prezent,
pensionarii şi beneficiarii de ajutor so -

cial reprezintă 39,5% dintre cei peste
10,8 milioane de cetăţeni români
inactivi eco nomic, potrivit datelor
recensământului.

Trei candidaţi din cinci de peste 45 de ani s-au simţit discriminaţi la interviu cu privire la vârstă
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„ROM (a) NOR
Interferences” este un proiect
cultural implementat de
Muzeul Național al Satului
„Dimitrie Gusti” în
colaborare cu Anno Museum
din Norvegia.

Proiectul are o durată de
24 de luni și va fi derulat în
perioada 1 ianuarie 2022 – 31
decembrie 2023. Acesta
reprezintă o incursiune în
timp și spațiu pentru a
promova, valorifica și
revitaliza patrimoniul cultural
specific etniei rome. Proiectul
se adresează atât minorității
rome în ansamblul său, cât și
publicului vizitator din
România și Norvegia, având
drept scop îmbunătățirea

situației populației de etnie
romă. Pe toată durata
derulării proiectului, Muzeul
Satului beneficiază de
expertiza colegilor de la
Glomdal din cadrul Anno
Museum din Norvegia, care
vor participa activ la
campaniile de cercetare și la
sesiunile de dezbatere privind
revitalizarea și promovarea
meșteșugurilor tradiționale
rome.

„Noi suntem interesați de
etnia culturală romă și sunt
convinsă că multe comunități
de romi vor veni alături de
noi. Încă de acum 20 de ani,
de când discutam despre a
face Muzeul romilor, am
susținut că este important să

scoatem în evidență latura
serioasă a acestei etnii – adică
meșteșugurile în primul rând,
modul de viață și istoria
culturală a acestei etnii”, a
declarat în cadrul conferinței

de presă Paulina Popoiu
directorul general al
Muzeului Satului în calitate
de Manager al Proiectului
Cultural ROM (a) NOR
Interferences.

Muzeul Național al Satului „Dimitrie
Gusti”: „ROM (a) NOR Interferences”

Muzeul Virtual al Holocaustului
Romilor, locul unde pot fi văzute
mărturiile supravieţuitorilor
acestui genocid

Cu ocazia zilei Holocaustului, la Muzeul
Național de Istorie al României a avut loc, la
sfârșitul anului trecut, lansarea oficială a
Muzeului Virtual al Holocaustului Romilor
“Ion Cioabă”.

În cadrul evenimentului, a vut loc și o
expoziție cu fotografii și mărturii ale
supraviețuitorilor romi, care a fost prezentată
invitaților de către Luminița Cioabă,
președinta Fundației Social-Culturale a
Romilor “Ion Cioabă”.

“Muzeul Virtual al Holocaustului Romilor
Ion Cioabă are ca principal scop combaterea
urii în rândul cetățenilor țărilor unde trăiesc
romii, să prevină genocidele, să consolideze
democrația și să promoveze demnitatea umană
pentru a evita să se mai întâmple vreodată.

Aproape jumătate dintre copii sunt
victime ale cyberbullying-ului;
ponderea fetelor care trec prin aceste
experienţe este cu 12% mai mare decât
a băieţilor.

Doi din cinci copii spun că au fost
jigniţi sau au primit mesaje supărătoare
pe internet, în creştere cu aproximativ
3 puncte procentuale, comparativ cu
anul trecut. Cu toate acestea, doar 17%
dintre copii admit că au trimis altora
astfel de mesaje cu conţinut ofensator.

Ponderea fetelor care afirmă că au
fost jignite pe internet este cu 12
puncte procentuale mai mare decât a
băieţilor care au avut o astfel de
experienţă, iar copiii din mediul rural
afirmă într-o măsură mai ridicată că au
fost jigniţi / deranjaţi pe internet
comparativ cu cei din mediul urban,
arată datele unei anchete realizate de
Salvaţi Copiii România în luna
ianuarie. Organizaţia atrage atenţia că
hărţuirea online, cyberbullying-ul, are
consecinţe socio-emoţionale pe termen
lung şi se adaugă cazurilor de violenţă
fizică din şcoli.

În 2022, numărul de sesizări

primite la linia de raportare esc_ABUZ
se menţine la un nivel ridicat: 8.804
solicitări, dintre care 6.092 cu conţinut
dăunător ilegal: 5.686 fiind imagini sau
materiale înfăţişând abuz sexual asupra
copiilor. Din 2016 până în prezent, mai
mult de 27.000 de sesizări au fost
făcute prin punctul civil de raportare
esc_ABUZ.

Materialele identificate au fost
trimise de către specialiştii Salvaţi
Copiii către IGPR, unde acestea sunt
investigate, urmărind eliminarea
conţinutului de pe internet,
identificarea şi asistenţa oferită
victimei, precum şi anchetarea
agresorilor.

Organizaţia Salvaţi Copiii: Aproape jumătate
dintre copii sunt victime ale cyberbullying-ului
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Ce-i leagă pe Anton Pann, Charlie
Chaplin și Andrea Pirlo. „Să ne
educăm copiii să nu le fie rușine”

Prezentarea personalităților cu origini
rome, cărți oferite, discuții despre valorile
etniei și o recunoaștere a efortului și
performanței copiilor romi și-a propus
Caravana Culturală a Romilor, care a ajuns
și la Slatina.

Copii de etnie romă cu rezultate
extraordinare în anul școlar trecut au fost
premiați, miercuri-seara, la Slatina, în cadrul
Caravanei Culturale a Romilor, organizată
de Centrul Național de Cultură a Romilor
„Romano Kher” și Agenția Națională pentru
Romi.

Educația este singura care va schimba
atât percepția asupra minorității rome, cât și
șansele copiilor de a-și atinge visurile, a fost
concluzia discuțiilor conferinței organizate
înaintea festivității de premiere. „Jegos,
ciorditor, murdar, ne face de râs... Cam astea
sunt apelativele cu care, în bună parte, în
mentalul colectiv din România sunt văzuți
romii, țiganii.

Flash

Expertul antidiscriminare Cezara
David (CRJ) spune că România nu a
înregistrat în ultimii ani pași
importanți înainte în combaterea
discursului urii și a discriminării.

În opinia Cezarei David, în
România se impune cel puțin o
armonizare a reglementărilor, în
condițiile în care legislația în vigoare
nu definește discursul urii. Iar din
partea populației ar fi vital ca nimeni
să nu tacă atunci când vede
manifestări de ură sau aude un discurs
de ură.

„Azi vorbim așa despre femei,
despre romi, despre LGBT, despre
persoane în vârstă, despre migranți,
despre refugiați, despre copii cu
dizabilități. În curând vom vorbi așa
despre toată lumea, vom vorbi așa
despre copilul meu, despre fratele
meu, despre sora mea”, atrage atenția
expertul în antidiscriminare.

1. Europa Liberă: Ce înseamnă
discursul de ură?

Cezara David: Noi nu avem în
cadrul legislativ românesc o definiție a
ce este discursul de ură. Avem diverse
prevederi, în diverse legi sau
ordonanțe, la care ne putem raporta ca

fiind discurs de ură.
Noi, ca organizație neguvernamen -

tală, ne referim în special, și în
raportul acesta, la o recomandare a
Comitetului de miniștri al Consiliului
Europei, care definește discursul de
ură drept toate formele de exprimare
care propagă, incită, promovează sau
justifică ura rasială, xenofobia,
antisemitismul sau alte forme de ură
fondate pe intoleranță, inclusiv
intoleranța care se exprimă sub formă
de naționalism-agresiv și de
etnocentrism, de discriminare și
ostilitate față de minorități, imigranți
și persoane provenite din imigrație.
Asta este ce spune recomandarea.

România și discursul
urii. Cezara David (CRJ):
Fiecare dintre noi
trebuie să i se opună

În ţara noastră există numeroase
cazuri în care cetăţeni români, indiferent
de etnie, nu au respectat regulile de izolare
şi carantină pentru prevenirea răspândirii
coronavirusului, menţionarea etniei este
total irelevantă şi neproductivă şi poate
alimenta ura unor extremişti pregătiţi, în
orice moment, să reacţioneze violent”,
după cum menţionează documentul.

„Ne este teamă de ceea ce ar putea
genera, în perioada următoare, anumite
ştiri cu conţinut discriminatoriu şi chiar
rasist”, concluzionează aceeaşi sursă.

În continuare, redăm comunicatul

remis de Centrul Naţional de Cultură a
Romilor

„Scrisoare în atenţia instituţiilor mass-
media din România privind mesajele cu
tentă discriminatorie

Centrul Naţional de Cultură a Romilor
– Romano-Kher îşi exprimă profunda
îngrijorare faţă de recentele ştiri ce fac
referire la minoritatea naţională a romilor,
în contextul situaţiei de criză din
România, cauzată de COVID-19.

De exemplu, în două articole recent
publicate de Digi24 (300 de romi dintr-un
sat din Suceava s-au întors din Italia de

teama coronavirusului şi au minţit la vamă
că vin din Germania) şi Libertatea (Un
grup de romi trimis în izolare a băgat
spaima în autorităţi, în Argeş),
menţionarea şi asocierea directă a
minorităţii naţionale a romilor cu acţiuni
negative.

Apel de la organizaţia romilor: Menţionarea etniei în ştiri despre oameni care nu
respectă carantina este irelevată şi neproductivă
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Un ziar din Bucureşti a

lansat cu cîteva zile în urmă o

largă campanie în vederea

schimbării oficiale a denumirii

de „romi“ în „ţigani“.

Ziarul şi-a justificat

acţiunea prin faptul că după

cîteva incidente reprobabile din

Italia în care au fost implicaţi

cetăţeni români, populaţia

italiană ar face o confuzie între

români şi romi, considerîndu-i

pe toţi românii drept nişte

potenţiali răufăcători. Pentru

infracţiunile comise în Italia,

sugerează ziarul din Bucureşti,

ar fi de vină, în primul rînd,

romii, adică ţiganii şi nu

românii. Nu este singurul

argument invocat. Imediat

după prăbuşirea regimului

comunist, cînd romii au fost

recunoscuţi ca o minoritate

etnică de sine stătătoare şi cu o

limbă maternă proprie, au

existat primele voci care s-au

opus acceptării denumirii de

rom. La insistenţele

autorităţilor europene, s-a

oficializat denumirea de rom.

Reamintim că în limba

romilor, termenul de ţigan nici

măcar nu există. El este folosit

uneori de către membrii

comunităţii în discuţii cu

persoane de altă etnie, însă ca o

formă de captatio

benevolentiae. Fenomenul se

poate observa şi la alţi

minoritari cînd aceştia folosesc

denumirea primită de către

altcineva în dialogul cu acel

altcineva. Dacă un maghiar stă,

de exemplu, de vorbă cu un

român, şi foloseşte denumirea

de „ungur“ sau chiar termenul

cu o puternică rezonanţă

peiorativă de „bozgor“, asta nu

înseamnă că el şi-a însuşit

această denumire. Cu

siguranţă, el doar a vrut să

capteze simpatia sau atenţia

interlocutorului printr-un gest

verbal de complezenţă.

Trecînd sub tăcere faptul

că, din punct de vedere fonetic,

în diferitele limbi europene nu

prea există similitudini auditive

între cele două cuvinte,

partizanii revenirii la

denumirea de „ţigan“ au impus

şi un monstru lingvistic.

Jurnal de corespondent: Romi, rromi
sau ţigani?

Şi romii se ţigănesc între ei

Supărat săptămâna trecută pe campania

Jurnalului Naţional, deputatul şi şeful Partidei

Romilor, Nicolae Păun, se adresa redacţiei

noastre şi preciza printre altele că “ţigan” şi

“rom” nu sunt sinonime. Anul trecut erau însă

sinonime, din moment ce acelaşi Nicolae Păun

afirma că “Partida Romilor, chiar dacă suntem

ţigani, suntem mai cu cap, aşa, mai liniştiţi”.

Am stat de vorbă anul trecut cu Nicolae

Păun, preşedintele Partidei Romilor, pe

tema fondurilor guvernamentale alocate

acestei organizaţii, modul cum sunt daţi

aceşti bani. Pe parcursul discuţiei, Nicolae

Păun a alternat de multe ori termenul “rom”

cu “ţigan”. “Dacă Partida Romilor are

alocată o sumă de la buget, să spunem un

milion de euro, această sumă este împărţită

pe luni şi această sumă nu se dă...

Mai multe organizații ale

comunităților de romi din Cluj-Napoca

i-au cerut, joi, primarului Emil Boc

scrierea denumirii orașului și în limba

romani pe indicatoarele amplasate la

ieşirile şi intrările în municipiu,

transmite corespondentul MEDIAFAX.

Reprezentantul comunităţii rome în

cadrul Prefecturii Cluj, Dragoş

Roşianu, a declarat că nu înţelege de ce

denumirea oraşului trebuie să fie şi în

limba germană, pe lângă română şi

maghiară, şi nu şi în romani, în

condiţiile în care, la recensământul din

2011, s-au declarat de etnie romă 3.273

de persoane şi doar 544 au spus că sunt

germani.

“Am cerut, joi, în numele mai

multor organizaţii rome, primarului

Emil Boc scrierea denumirii Cluj-

Napoca și în limba romani - Clujo sau

Fhoro - pe indicatoarele care vor fi

amplasate la intrările în localitate.

Considerăm că într-o capitală

europeană a tineretului acest gest de

curtoazie faţă de populația de etnie

romă este absolut necesar, în condiţiile

în care există o comunitate extinsă de

romi în diverse părți ale orașului. Nu

înţelegem de ce denumirea oraşului

trebuie să fie şi în limba germană, pe

lângă română şi maghiară, nu şi în

romani, în condiţiile în care, la

recensământul din 2011, s-au declarat

de etnie romă un număr de 3.273 de

persoane şi doar 544 au declarat că sunt

germani”, a spus Roşianu.

Primăria Cluj-Napoca a anunţat,

miercuri, câştigătorul concursului

organizat pentru “Intrările oraşului -

sistem de comunicare integrat în Cluj-

Napoca”, urmând să fie amplasate, în

acest an, la intrările şi ieşirile din

municipiu, turnuri pe care scrie, pe

lângă denumirea în română, şi

denumirea în limbile maghiară -

Kolozsvar, şi germană - Klausenburg.

Romii din Cluj-Napoca vor ca pe indicatoarele cu
numele oraşului să apară şi denumirea în romani
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Premiu de orginalitate
pentru păpușile marionete

Concursul Naţional pentru Elevi
„Diversitatea – O Şansă în plus pentru
viitor”, a adunat aproape 200 de copii și a
presupus participarea în echipe mixte de
cinci elevi, fete şi băieţi, însă cel puţin un
membru al echipei să aparţină etniei rrome.
Echipele au avut de parcurs o probă
teoretică cu întrebări tip grilă din domeniile
educaţiei civice şi istoria, tradiţiile şi
obiceiurile minorităţilor naţionale, respectiv
o probă creativ artistică.

Echipele câștigătoare au fost alese cu
greu de un juriul format din specialiști în
domeniu, precum Cătălin Zamfir Manea,
secretar general al Partidei Romilor Pro-
Europa, Felix Goldbach – inspector şcolar
pentru minorităţi în cadrul Inspectoratului
Școlar București, prof. Sarău Gheorghe,
consilier limba rromani și rromi
reprezentant al Ministerului Educației
Naționale, prof. Edugenia Jinau – inspector
general adjunct ISJ Argeș, prof. Petre
Livezeanu – inspector minorități din cadrul

ISJ Argeș, Rudy Moca – regizor.

Pe scurt

Elevii de la Școala Nr. 2 din satul
Stamate, județul Suceava, au o
„căcăstoare”, cum îi spun localnicii, în
loc de toaletă. Grupul sanitar al școlii e
construit în proporție de 65% și a
rămas așa de trei ani. Primarul promite
că le va face o școală nouă copiilor de
la Nr. 2 și ne invită mândru să vedem
toaletele noi de la Școala Nr .1 din
același sat, acolo unde „e altă
mentalitate”, pentru că nu sunt „copii
romi”.  Ministrul educației, Sorin
Câmpeanu, declara zilele trecute că
dimensiunea procesului de învățare nu

poate fi redusă la statistici sordide și
că, până la urmă, copilul care vrea să
învețe o va face în orice condiții, chiar
și cu o toaletă în curte. În realitate, cei
mai mulți copii din medii defavorizate,
acolo unde școlile au grupurile sanitare
în aer liber, abandonează învățământul
după terminarea a patru clase. Toaleta
e construită la 65% de trei ani 45%
dintre unitățile de învățământ din
județul Suceava funcționează fără
autorizație sanitară, 19 școli sau
grădinițe nu au apă curentă și păstrează
încă toaletele în fundul curții.

Cum a început anul școlar
pentru elevii dintr-un sat
din nordul Moldovei: romii
învață în casă de chirpici, cu
WC-ul în curte, românii, în
școală cu toalete moderne

Țiganii sunt un întreg grup etnic care
are o origine și o limbă comune. Astăzi,
romii trăiesc pe toată planeta, cu excepția
Antarcticii. Nimeni nu știe numărul
adevărat al romilor din lume, pentru că
aceștia nu participă la recensământul
populației, nici nu țin o evidență
independentă. Și unele țări nu știu dacă pe
teritoriul lor există deloc romi, pentru că
mulți dintre ei încă duc un stil de viață
nomad. DE UNDE SUNT EI Extrem de
interes Întreabă De unde au venit țiganii?
S-au realizat mai mult de un studiu pe

această temă, iar astăzi s-a format un
singur punct de vedere - romii sunt din
India. De fapt, acest grup de popoare s-a
format la sfârșitul mileniului I d.Hr. În
acel moment, dominația culturii
musulmane a început în India. Apoi țiganii
au venit în Asia Mică și au zăbovit acolo
în timp ce a domnit Bizanțul.
DISTRIBUTIE LA NIVEL MONDIAL
De unde au venit țiganii? Chiar dacă sunt
strămoșii hindușilor, cum s-au răspândit
aceștia în întreaga lume? Se crede că în
perioada dintre secolul al XIII-lea până în

secolul al XV-lea, romii au fost stabiliți
activ în toată Europa. Până în secolul al
XV-lea, ei au fost percepuți destul de
binevoitor.

Cine sunt ţiganii și de unde au venit?
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Centrul de Advocacy şi

Drepturile Omului (CADO)

reclamă la Consiliul Naţional

pentru Combaterea

Dicriminării (CNCD) o

şcoală din judeţul Suceava,

precum şi Inspectoratul

Şcolar Judeţean, pentru

segregarea şcolară, pe

criteriul etnic, a 44 de elevi

de etnie romă care învaţă într-

o sală de sport.

CADO a transmis către

CNCD o plângere,

semnalând o posibilă faptă de

segregare şcolară, pe criteriul

etnic, din cadrul Şcolii

Gimnaziale Păltinoasa,

judeţul Suceava. Plângerea

are ca reclamaţi şcoala în

cauză şi Inspectoratul Şcolar

Judeţean Suceava.

„Şcoala Păltinoasa are 3

structuri şcolare, printre care

şi o structură cu clase primare

ce deserveşte cătunul

Ţîmpoceni, cu populaţie

majoritară de etnie romă, cu

situaţie economică dificilă şi

izolat din punct de vedere al

transportului inclusiv de

Satul Capu Codrului, de care

aparţine teritorial. Această

structură şcolară a fost mutată

în anul şcolar 2021 – 2022 în

cadrul Structurii Capu

Codrului (şcoala centrală), ca

urmare a dezafectării şi

ulterior a demolării clădirii ce

deservea şcoala (risc ridicat

de siguranţă şi sănătate

publică), cei 44 de elevi de

etnie romă fiind mutaţi în sala

de sport a şcolii, clădire

separată de incinta şolii unde

învaţă elevii majoritari, care

nu este încălzită

corespunzător.

IȘJ Suceava și Primăria Păltinoasa, acuzate
de segregare rasială. Elevii romi au fost
mutați în sala de sport, într-o singură clasă
cu predare simultană

Partida Romilor ”Pro

Europa” dă în judecată orga -

ni zatorii recensământului

populației și locuințelor deru -

lat anul trecut pe motiv că

numărul membrilor etniei

este unul mic.

Liderul organizației de

tineret a Partidei Romilor

Cluj, Dragoș Roșianu, susține

că procentele aferente romilor

sunt mici în mod deliberat,

fiind numeroase cazuri de

familii de romi care nu au fost

recenzate la nivel național,

înclusiv în județul Cluj.

”Suntem nemulțumiți de

procentele pe care le au romii

la recensământ. De exemplu,

în județul Cluj, în 2011 erau

înregistrați 21.000 de romi,

iar acum am ajuns la 17.000,

cifră care nu e reală. Au fost

localități unde familii de romi

nu au fost recenzate, nu a

trecut niciun recenzor să îi

întrebe ceva. Au fost și cazuri

în care anumiți primari au pus

recenzori  apropiați de-ai lor

pentru a încasa bani pentru

recenzarea din teren dar, pe

de altă parte, și de a-i face pe

romi să nu se declare romi”, a

spus Roșianu.

Mie nu mi-e rușine că

sunt rom. Dar au fost mulți

membri ai etniei care fie nu

au fost recenzați și nu au

putut să își declare etnia, fie li

s-a sugerat să nu spună că

sunt romi, ceea ce este

inacceptabil”, a mai spus

Dragoș Roșianu.

La sfîrșitul anilor 1990,

la doar cîțiva ani după

terminarea facultății, ne-am

întîlnit la un eveniment

oarecare un grup de foști

colegi de liceu și buni

prieteni. Așa cum se

întîmplă adesea în astfel de

situații, discuția noastră s-a

concentrat foarte rapid pe

principalele probleme și

atracții pe care le aveam la

„serviciu“ – era vorba de

primul nostru loc de muncă

și eram foarte mîndri de

noul nostru statut, de

oameni responsabili, cu

„carte de muncă“. Cea mai

urmărită poveste a fost cea a

amicului nostru L.B., medic

rezident într-un mare spital

de urgență din Moldova.

Acesta ne povestea, cu mult

calm şi detașare, despre

reacția „ciudată“ (în ochii

lui și ai noștri, încă tineri şi

neobișnuiți cu diferența) pe

care o aveau pacienții săi

romi atunci cînd primeau un

diagnostic grav. Sau despre

comportamentul rudelor

care vegheau muribundul,

în momentul precis al

morții: ţipete, urlete chiar,

smulgerea părului din cap,

lovituri puternice şi

automutilante etc. Un

comportament ritual plin de

dramatism, susţinut de forța

grupului și de solidaritatea

reală de care dădeau dovadă

în momentele dificile ale

trecerii prin spital. Timpul a

trecut, iar cu L.B. am rămas

în continuare în excelente

relații de prietenie și

comunicare.

Romii. Spitalul, suferinţa, moarteaRomii dau în judecată organizatorii
recensământului. În judeţul Cluj nu
au fost recenzate familii întregi
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Majorarea facturilor la
energie, „o chestiune de
viață și de moarte”
pentru romii din Europa. 

„Toată lumea se teme de această
iarnă” Situația stringentă a prețurilor
la energie, în Europa, afectează cel
mai mult persoanele vulnerabile, iar
unele dintre cele mai expuse la risc
sunt cele 12 milioane de romi, se
arată în materialul Politico.  În acest
timp, Uniunea Europeană se
străduiește să găsească o soluție
pentru a limita majorarea prețurilor la
gazele naturale, care a dus la creșterea
în spirală a prețurilor la energie.
Aceste facturi mai mari reprezintă un
dezastru pentru persoanele care
trăiesc deja la limita supraviețuirii.

„Mă afectează foarte tare”, a spus
el, adăugând că familia sa se bazează
pe lemne de foc pentru încălzire și că
nu a primit niciun sprijin din partea
autorităților locale, deși a depus

documentele necesare.

Pe scurt

Sociologul Adrian-
Nicolae Furtună vorbeşte,
într-un interviu pentru
Libertatea, despre istoria
sclaviei romilor şi despre
prejudecăţile pe care le-am
păstrat faţă de această
comunitate.

La 20 februarie 1856,
după aproape 500 de ani
de sclavie, în România a
fost promulgată Legea
pentru desfiinţarea robiei
romilor aflaţi în
proprietatea boierilor. Au
trecut 166 de atunci, dar în
legătură cu istoria
complexă a sclaviei
romilor încă sunt mai
multe întrebări decât
răspunsuri.  Ce-a însemnat
instituţia sclaviei în ţările
române? Ce-am păstrat din
acea perioadă? Şi ce
înseamnă pentru noi,
astăzi, să trăim alături de
membrii unei comunităţi
pe care, pentru cinci

secole, i-am considerat
nedemni de a fi oameni? 

Sociologul Nicolae
Furtună răspunde la aceste
întrebări şi vorbeşte despre
istoria complicată a
romilor pe teritoriile
româneşti.  Nicolae
Furtună lucrează în
departamentul de
Cercetare, documentare şi
educaţie al Centrului
Naţional de Cultură a
Romilor, o instituţie
publică aflată în

subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Romi şi
în coordonarea
Secretariatului General al
Guvernului. A scris,
printre altele, despre
Holocaustul din
Transnistria şi despre
sclavia romilor. Acum,
spune că misiunea lui este
aceea de popularizare a
istoriei comunităţii din
care face parte. E o oglindă
pe care încearcă s-o pună
în faţa lui, în faţa noastră.

166 de ani de la dezrobirea
romilor. Sociologul Nicolae
Furtună: „Erau consideraţi
obiecte, schimbaţi pe un cal,
vânduţi la licitaţii“

Aldessa atrage totuși atenția că sunt
mulți artiști care nu cântă doar despre
bani, valoare și sex sau despre femei, ca
obiecte, ci sunt piese ale artiștilor
acestui gen de muzică ce scot în
evidență, prin versuri, și conceptul
egalității de gen și mișcarea feministă.
Cum rămâne însă cu discriminarea și
rasismul cu care se confruntă
comunitatea romă, comunitate din care
chiar artiștii fac parte?

De fiecare dată când manelele au
încercat să pătrundă în spațiul public, au
declanșat un mare scandal și o creștere a
urii împotriva comunității rome. Artiștii
care sunt la nivel înalt continuă,

probabil, să se confrunte cu chestia asta.
Nu vor să creeze un nou val de ură.
Aldessa: Asta spunea și compozitorul și
producătorul Dan Bursuc în cadrul
festivalului cultural Outernational Days:
„Noi trebuie să ne vedem de treabă.
Suntem niște minoritari, nu ocupăm un
număr mare în țara în care trăim, dar ne
putem da seama de cât ne iubesc oamenii
după numărul de vizualizări. (…) Noi,
țigănușii, ăștia care trăim cum putem, să
începem așa ceva, ce-ar spune lumea:
«Au ieșit ăștia. Nu-și văd de treaba lor?»
Și de aici înțelegeți dumneavoastră mai
multe”, a declarat el în cadrul unei
discuții despre abordarea rasismului în

manele, potrivit publicației Vice. Un gen
de muzică ce a despărțit România în
două Manelele au fost dintotdeauna un
gen muzical care a împărțit cumva
societatea românească în două.

De ce nu auzim manele antirasism? Dincolo de „ce se caută”
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Vor fi numai pene de lebădă
în toată Austria pentru ce au
făcut României. Au cautat-o cu
lumânarea. Romii mei, nu
puteți să le aduceți în țara
lebedele pentru că nu suntem în
Schengen, dar le vom servi la ei
acasă. S-au pus cu cine nu
trebuie. Asta le va durea cel mai
tare”, a scris Dorin Cioabă pe
Facebook.

Autointitulatul rege al
rromilor, Dorin Cioabă, a
reacționat pe Facebook după ce
România, care așteaptă intrarea
în Schengen de 11 ani, nu a
intrat în spațiul european de
liberă circulație nici de această
dată, spunând că Austria va

plăti pentru ce a făcut țării
noastre.

Dorin Cioabă a reacționat
la votul negativ dat de Austria
printr-o postare pe rețeua de
socializare deținută de Meta
printr-o glumă care face referire
de o știre falsă din anii 90, care
a fost reluată și ulterior de
cotidiene britanice. Atunci,
presa vremii relata că mai mulți
romi au mâncat lebede de pe un
lac din Viena.

Vor fi numai pene de lebădă
în toată Austria pentru ce au
făcut României. Au cautat-o cu
lumânarea. Romii mei, nu
puteți să le aduceți în țara
lebedele pentru că nu suntem în

Schengen, dar le vom servi la ei
acasă. S-au pus cu cine nu
trebuie. Asta le va durea cel mai
tare”, a scris Dorin Cioabă pe
Facebook.

De ce nu există restaurante
cu specific romanes, deși romii
sunt mai numeroși decât
italienii, grecii sau chinezii,

etnii care au restaurante cu
specific

Ca număr, romii din țara
noastră sunt peste italieni sau
greci. Cu toate acestea, deși
restaurante grecești și italienești
avem, cele cu specific romanes
nu există la noi (deși sunt în
Spania, Franța, Austria ș.a.).

Dorin Cioabă îi amenință pe austrieci
că îi lasă fără lebede: „Le vom servi la
ei acasă”

Directoarea de școală care n-a
mai tăcut. Elevi dintr-o comună
din Constanţa, abuzaţi sexual de
profesorul lor de română, timp de

mai mulţi ani
Un profesor de

limba română este
acuzat că a corupt
sexual mai mulți elevi
băieți, adolescenți
dintr-o comunitate de
turci romi dintr-o
comună constănțeană.
Îi atingea pe gât, pe
față și în zonele intime

în timpul orelor. Ceilalți copii vedeau, dar au tăcut de
frică. Alți profesori au observat și ei ce se întâmpla,
dar au închis ochii. Apariția unui om nou în școală a
schimbat cursul lucrurilor. 

Fetele i-a copt-o” În urmă cu trei luni, unul dintre
profesorii liceului, Laurenţiu Ciorogaru, care și e
cântăreț de muzică populară, a fost arestat preventiv
pentru coruperea sexuală a minorilor.  Într-o comună
cu 3.000 de locuitori, un astfel de eveniment nu avea
cum să treacă neauzit. Femeile de la cișmea răspund
însă sec. „Nu am auzit”. La o curte din apropiere, un
bărbat pe la 40 de ani spune că a auzit de profesorul
arestat, însă nu crede că el e de vină. „Și fetele de
azi…Acuma știți cum e. Dacă saltă coada, se bagă în
seamă mult cu profesorii. Și el e tânăr…”, explică el.

Față de recensământul din
2011, numărul persoanelor
analfabete a scăzut cu
aproximativ 100 de mii, de la
245,4 mii la 143,6 mii persoane.

Cei mai mulți români care au
absolvit o formă de învățământ
superior sunt cei care s-au
declarat etnicii evrei. Dintre
aceștia, un procent de 61% au
absolvit cel puțin facultatea. Ei
sunt urmați de greci și armeni, cu
52%, respectiv 48%.

Dintre etnicii germani un
nivel de educație superior au
27%, iar în cazul maghiarilor
acesta este de 12%.

17% dintre cei care s-au
declarat etnici români au nivel de
educație superior.

Cea mai mică rată de
absolvire a unei școli de nivel
superior o au romii, 2%.

Peste media națională de
43,5% în ceea ce privește nivelul
mediu de educație se regăsesc 12
etnii declarate la recensământ. Pe
primul loc italienii, dintre care

56% au absolvit o formă de
învățământ postliceal, liceal,
profesional sau tehnic de maiștri.

Sunt urmați de albanezi și
maghiari, cu 53%, respectiv 50%.

Cei care și-au declarat etnia
români au un nivel mediu de
educație în proporție de 47%, iar
germanii în jur de 34%.

Un nivel de educație scăzut au
declarat romii, 82%, turcii - 56%
și croații -50%.

Între etnicii români, 35% au
nu nivel de educație scăzut.

Românii, romii, maghiarii, germanii sau evreii -
care sunt cei mai școliți din România? 



11
Anul X • nr. 2056

februarie 2023 Vocea RomilorCaleidoscop

Una ar fi aceea că
bucătăria italiană / grecească
nu sunt asociate cu
minoritățile etnice din
România, ci cu bucătăria
acestor națiuni care au în
spate o tradiție bazată pe
resursele alimentare din
ecosistemele respective și pe
influențele culturale care le-
au format de-a lungul
istoriei. Plus că, la noi au
apărut ca o imitație a unor
restaurante ”etnice” din alte
țări, deseori pornite de
cetățeni străini care au găsit
aici o piață propice.

O altă explicație, mai
consideră antropologul ține
de faptul că romii au fost
mult timp un popor fie
nomad fie marginal /
subjugat unor societăți
dominante. „În aceste
condiții, nu a apărut o
gastronomie etnică
identificabilă acestei națiuni
ci au preluat și / sau adaptat
mâncărurile populațiilor
lângă care trăiau”, spune

Radu Umbreș.
De asemenea, compo -

nenta culturală romă a
apărut dintotdeauna în zona
de divertisment asociată cu
mesele festive din România,
dar într-un format hibrid
care aducea laolaltă
elemente românești, regio-
nale, și rome.

Umbreș mai spune că
explicația pentru care
restaurante cu specific
romanes există în Spania dar
nu și în România, ține de
imaginea diferită pe care

romii o au în cele două țări.
La noi, după 500 de ani

de robie, potențialul
economic e mai redus, mai
precar decât în alte țări din
Vest. Pe urmă, gândiți-vă că
la recensamânt, jumătate din
romi au recunoscut că fac
parte din etnie, dar cealaltă
jumătate probabil că s-a ferit
să recunoască. De ce?
Pentru că există stereotipuri
în societate iar în România
nu ești avantajat dacă te
declari rom, spune
cercetătorul Nicu Dumitru.

În Spania, imaginea romilor e
asociată cu spiritul boem, cu
stilul de viață nomad, exotic

Operaţiunea „Ţigani
de vânzare“, pe
filiera mafiotă
formată din clanurile
de romi, Securitate şi
Miliţie

Evreii, şvabii şi saşii nu au
fost singurul „produs uman de
export” al comunismului
românesc. Mii de ţigani au
părăsit de asemenea România,
contra unor sume importante de
bani şi aur, în cadrul unei filiere
„mafiote” formate între clanurile
de romi, Securitate şi Miliţie.

Foamea de valută forte şi de
aur a regimului comunsit din
România era atât de mare încât
era dispus să facă orice pentru a
face rost de bani. Vânzarea
romilor a fost un alt subiect tabu
în România. Mii de romi au luat
calea Occidentului, prin filiere
create de Securitate şi Miliţie.
Deşi se ţinea secretă plecarea
romilor, în cercuri restrânse
oamenii discutau despre această
situaţie.

Matei Visniec, dramaturg roman care
traieste in Franta, povesteste intr-un
interviu pentru HotNews.ro cum sunt
perceputi romii din Romania in comparatie
cu cei de alte origini si cum “le cade fata”
unora dintre interlocutorii carora le spune
ca e roman. Vezi in articol cum comenteaza
Matei Visniec controversata campanie a
presedintelui Frantei, Nicolas Sarkozy,
care urmareste evacuarea taberelor ilegale
de romi aflate pe teritoriul national.

Visniec: Romii din Romania sunt atit
de vizibili pe teritoriul delicventei in
Franta, incepind cu cea marunta si
terminind cu unele forme grave, incit pina
si tiganii francezi, les gitans sau les gens de

voyage, cum li se spune, incep sa se plinga
si cer sa nu fie confundati cu romii din
Romania sau Bulgaria.

Secretarul francez de stat pentru
Afaceri Europene Pierre Lellouche este
asteptat in septembrie la Bucuresti pentru a
discuta cu guvernul roman situatia romilor
romani din Franta. “Fran�ta nu
intent�ioneaza sa primeasca 2,5 milioane
de t�igani din România sau noua milioane
de �tigani europeni”  si “Nu mai suport sa
vad trafic cu oameni pe strazile noastre si
nici copii, batrâni sau saraci forțtațti sa
cereasca sau sa comita delicte”

Traiesc din 1987 in Franta si n-am
vazut niciodata, sau foarte rar, cersetori

africani, magrebini, chinezi, vietnamezi,
etc. De ce sunt vizibili in orasele Frantei,
cu mina intinsa, in primul rind tiganii
romani, iata o intrebare care ma deranjeaza
pentru ca ma tulbura.

Matei Visniec despre tiganii romani din Franta: Buba s-a spart! Nu mai poate fi
inabusita cu fraze corecte din punct de vedere politic
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Peste tot, ei “continuă să se
confrunte cu niveluri şocante de
privare, marginalizare şi
discriminare”, afirmă într-un
comunicat directorul Agenţiei
Europene pentru Drepturi
Fundamentale (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 Potrivit FRA, instituţie cu
sediul la Viena, 80% dintre romi
trăiesc încă în sărăcie, faţă de media
europeană de 17%. Cifra este
aceeaşi cu cea din ultimul studiu
realizat pe acest subiect în 2016.
Mai mult de jumătate dintre romi

trăiesc în locuinţe pline de igrasie,
întunecate, fără instalaţii sanitare
adecvate (faţă de 61% în 2016) şi
22% nu au apă curentă (faţă de 30%
în 2016). Rata lor de angajare a fost
de doar 43% în 2020, cu mult sub
media europeană de 72%. Femeile
rome au o speranţă de viaţă de 71
de ani, iar bărbaţii de 67 de ani, faţă
de 82 şi respectiv 76 de ani pentru
populaţia generală.

Situația dramatică a romilor
din Europa. 80% dintre ei
trăiesc în condiții deplorabile
și doar 43% muncesc

Romii din cartierul clujean Pata Rât
au ajuns în presa britanică. Clerici
din Regat îi cer primarului Emil
Boc „să oprească segregarea”

23 de prelaţi britanici, printre care
Arhiepiscopul de Wales, Episcopul de
Manchester şi Salisbury şi Rabinul din
Westminster, i-au scris primarului Emil Boc, la
iniţiativa organizaţiei Amnesty International.
„Ca un om credincios ce sunteţi, vă îndemnăm să
conştientizaţi lipsa de umanitate a acestor acţiuni
şi să faceţi demersuri pentru a reconstrui relaţiile
cu comunitatea romă din oraşul dumneavoastră”,
se arată în scrisoarea deschisă, publicată de
cotidianul Telegraph. Ei îi cer lui Emil Boc să
asigure familiilor de romi locuinţe adecvate. Ca
să vadă cum stau lucrurile la faţa locului,
jurnalişti de la cotidianului The Telegraph au
venit la Cluj. Cu o dronă au filmat de la înălţime
cartierul nevoiaş. În imagini se vede scris pe
pământ: „SOS”. VIDEO, aici.

În Corcova, Mehedinți,
trăiește o comunitate de 300
de romi căldărari.

Fac cazane, tăvi, căldări,
fărașe și sunt renumiți până-n
satele din Vâlcea pentru
meșteșugul lor. Însă viața lor
tihnită s-a stricat în ultimii ani:
obiectele din aramă și alamă
nu se mai vând, iar copiii lor
caută bunăstarea în gropile de
gunoi din Franța și Belgia.

Rodica plânge cu
sughițuri lângă portiera
mașinii. Bărbatul ei, Ilie, își
mușcă buza de jos și-și șterge

fața udă cu umărul. Geo are
nasul și pleopele roșii – își
ține mâinile pe volan și-i
vorbește lui Ilie, tatăl lui, fără
să-l privească. Nevasta lui
Geo, Marina, îl ia pe Ionuț,
fiul lor, din brațele bunicului.
Copilul se zbate și plânge și
cere înapoi. De câteva
săptămâni, băiatul de cinci
ani doarme doar cu Rodica și
Ilie; Ionuț e singurul lor
nepot.

Geo, 20 de ani, plecă
astăzi în Franța cu soția lui,
Marina, 22, și băiatul lor,

Ionuț. Nu au spus la nimeni la
ce oră pornesc. Însă plânsul
Rodicăi s-a auzit până în
curtea de vizavi și i-a anunțat
pe unchiul, mătușa și verișorii
lui Geo că băiatul pleacă.
Femeile o țin pe Rodica de

subsuori, de parcă le-ar fi
frică să nu se-agațe de
mașină. Bărbații tac încurcați.
Dubița portocalie iese din
curtea casei părintești, iar
Marina și Ionuț le fac cu
mâna bunicilor.

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.

Căldărarii din Corcova
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Prima grupă de
grădiniţă pentru
copii romi

Prima grupă de grădiniţă
pentru copii romi a fost înfiinţată
în municipiul Satu Mare începând
cu anul şcolar 2013-2014. Grupa
se află în incinta Grădiniţei “14
Mai” cu sediul pe strada
Botizului şi este frecventată de 15
copii în exclusivitate romi. Gal
Gyongy, inspector şcolar pe
probleme de minorităţi în cadrul
Inspectoratului Şcolar Judeţean
afirmă că şi cadrul didactic care
se ocupă de aceşti copii este de
etnie romă.

Din cauza distanţei mari,
transportul copiilor până la
grădiniţă este singura problemă
cu care se confruntă alţi părinţi de
etnie romă care doresc să-şi
înscrie copiii la unitatea de
învăţământ. Ei ar dori ca Primăria
sau Inspectoratul Şcolar să le
pună gratuit la dispoziţie un
microbuz.

Viceprimarul Marcela Papici
spune că soluţia optimă nu este
microbuzul, ci abonamentele de
autobuz oferite  gratuit părinţilor
şi refuzate pe motiv că trebuie
schimbate mai multe mijloace de
transport în comun.

Flash

Primăria Sectorului 5, prin Direcția
Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului (DGASP) – în parteneriat cu
Asociația Refuge Center și cu sprijinul
Asociației Partida Romilor Pro Europa -, a
organizat expoziția „Pictează, dăruiește și
primește”

Poveștile copiilor aflați în grija statului, în
centrele rezidențiale, casele familiale sau în
centrele de zi sunt impresionante. De cele mai
multe ori, au nevoie de un sfat, un gând bun
și o îmbrățișare. Pentru mulți dintre acești
copii, o jucărie sau o ciocolată sunt lucruri
mari. Mă emoționează fiecare întâlnire cu
astfel de copii. În același timp, mă motivează
să facem mai mult pentru ei, viitorul nostru.

În preajma Sărbătorilor de iarnă, am
participat cu plăcere la o expoziție în care s-a
pus mult suflet. Tablourile au fost realizate de
copiii minunați care sunt ajutați zilnic la
Centrul Social Comunitar «Ferentari». Vă
spun sincer, am fost impresionată de bucuria
pe care am văzut-o în acești copii și în

tablourilor lor, chiar dacă viața de acasă nu
este chiar ușoară”, scrie ministrul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse în mediul
online.

Gabriela Firea a apreciat eforturile depuse
de specialiștii ”cu suflet mare” de la Centrul
Social Comunitar «Ferentari», administrat de
DGASPC Sector 5, precizând că și părinții au
parte de ”consiliere psihosocială, sprijin în
găsirea unui loc de muncă, suport emoțional
și educație parentală”.

Gabriela Firea, prezentă
la expoziția ”Pictează,
dăruiește și primește”

Dacă acceptăm că fiecare persoană
publică are o menire, atunci liderul
trebuie să fie, fără niciun compromis, în
slujba exclusivă a cetăţeanului, aceasta
este chemarea sa.

Din nefericire, observăm din ce în ce
mai evident goana după celebritate,
populism ieftin şi străveziu din recuzita
personajelor lui Caragiale, înrudite
îndeaproape cu Dandanache, cel “mai
prost decât Farfuridi şi mai canalie decât
Caţavencu”.

Portretul moral al liderului modern ar
trebui să includă, în tuşe puternice,
devotamentul, echilibrul, puterea de a
asculta, toleranţa faţa de opinia celuilalt,

spiritul gospodăriei şi dorinţa fierbinte de
a da România înapoi românilor.

Totul prin prisma dictonului latin
actual încă: acta, non verba – fapte, nu
vorbe!

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.

Mesajul unui român imparţial, de etnie romă, pentru
liderii politici ai zilelor noastre: Iar ne-aţi uitat!
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Cărțile îi sunt cele mai
bune prietene, iar visul ei cel
mare era să devină
bibliotecară. Angela Rădiță a
absolvit studiile și când s-a
întors acasă să muncească a
dat peste dezamăgirea vieții.
Din simplul motiv că era de
orgine romă a fost respinsă de
angajatori. Astăzi, femeia a
învins discriminarea și în
acest moment ocupă funcția
de consilieră locală în satul
Gribova. Povestea Angelei a
fost relatată de UNDP
Moldova cu ocazia Zilei
Internaționale a Romilor. 

Tânăra, care încă de când
era elevă citea la lumina

candelei până în miez de
noapte, a absolvit studiile și s-
a reîntors acasă pentru a
munci în calitate de
bibliotecară. Însă, nu a fost
bibliotecară nici măcar o zi,
fiind respinsă din cauza că era
romă.

„Dacă apare ceva, eu te
voi anunța”, i-a spus șeful de
atunci al secției de cultură
raională Drochia. „Dar acum
nu avem locuri disponibile”.

„Nu am lucrat niciodată în
calitate de bibliotecară. Și
aceasta chiar dacă am învățat
și am muncit din greu. Dar nu
a fost suficient ”, spune
Angela (49 de ani), consilieră

locală în satul Gribova,
raionul Drochia, mediatoare
comunitară și activistă civică
în aceeași localitate. „Am
plâns mult atunci. Pentru

prima dată în viața mea, mă
confruntasem cu atâta
neîncredere doar din cauza
numelui meu, care mi-a
dezvăluit etnia”.

O femeie de etnie romă din Republica
Moldova a învins discriminarea

Romii și propaganda
rusească: cum arată un
spot din Republica Moldova

Propaganda rusească, în modul cel mai
grosolan și banal posibil, folosește
stereotipurile etnice pentru a diviza și,
ulterior, pentru a impune „suveranismul” și
ura față de cei diferiți. Putin nu e vestit doar
pentru că spune că în Rusia nu există cetățeni
gay, ci și pentru că regimul său a dus
propaganda contra „celor diferiți” la cote
periculoase. 

Faptul că Rusia folosește tehnici de război
hibrid pentru a băga „zâzanie” în interiorul
altor state nu mai este o noutate. Atacă pe
toate fronturile folosind prejudecăți etnice,
naționalism și ortodoxism extrem (sau, mai
bine zis, răstălmăcit) pentru a destabiliza
democrațiile (în diverse stadii) europene și
pentru a normaliza discursul xenofob.

Se mai pune de un scandal, care
oricum trebuia să apară la un moment
dat: Biserica a fost deținătoare de sclavi,
prin urmare este vinovată, este o
instituție inumană și, prin urmare,
concluzionează progresiștii, trebuie să
dispară. Înainte de asta însă, trebuie să
plătească, să îi recompenseze pe romii
pe care i-a ținut în robie. Termenul
„rob” este cel folosit la noi, dar, pentru
un impact mai puternic, va fi folosit cel
de „sclavie”. Noii ideologi ai
progresului au material de lucru
abundent, iar succesul lor depinde de
modul în care vor ști să-și inoculeze
ideile în mintea celor care, cu bune
intenții dar neștiind suficientă istorie, se
vor lăsa seduși de discursul
victimizator. O asemenea provocare nu
poate să rămână fără răspuns.

Problema actuală a fost sesizată de
domnul Gelu Duminică, același
personaj care vedea similitudini între
ortodocși și talibani și, chiar dacă acum
este diferită, denotă aceeași „dragoste”
față de creștini. Centrul de Cercetare
Ecumenică din Sibiu se angajase să
participe la o cercetare inițiată de prof.
dr. Andreas Tobler, pastor de origine
elvețiană în cadrul Bisericii
Evanghelice C. A. și se numea: „The

Role of the Romanian Orthodox
Church in Social Integration of Roma
People: Towards a participatory
approach”. Deoarece a sesizat că
abordarea va fi tendențioasă, Biserica a
retras binecuvântarea teologilor
ortodocși implicați, preferând să facă o
cercetare pe cont propriu a unui proces
istoric complicat, mai ales dacă este
privit din perspectivă progresistă și
anticreștină.

Situația dificilă a romilor este
adesea prezentată superficial și
distorsionat. Romii au fost robi mai
mult de cinci secole. O cercetare
corectă din punct de vedere istoric ne
arată că, în acele timpuri, robia a existat
la toate popoarele din jurul nostru:
sârbi, greci, bizantini, turci, habsburgi,
dar și la nivel european, în America
latină, Statele Unite, Franța, Anglia, de
unde a pornit și mișcarea aboliționistă.

De la robie la libertate
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O adolescentă și-a dat
în judecată părinții
pentru că se opun
relației cu un etnic rom

O fată de 16 ani, din județul
Harghita, și-a dat în judecată
părinții, cerându-le judecătorilor
să îi fie recunoscută capacitatea
depline de exerciţiu și să fie
scoasă de sub tutela părinților care
îi interzic să aibă o relație cu un
băiat de etnie romă.

Adolescenta a deschis
procesul în baza articolului din
Codul Civil care prevede că
„pentru motive temeinice, instanţa
de tutelă poate recunoaşte
minorului care a împlinit vârsta de
16 ani capacitatea deplină de
exerciţiu”. În procesul deschis la
Judecătoria Miercurea-Ciuc,
adolesceta a arătat că „s-a văzut
nevoită” să solicite recunoașterea
anticipată a capacității sale de

exercițiu.

Flash

Sute de romi au fost evacuați cu forța
dintr-un sat din vestul Rusiei, a recunoscut
șeful consiliului local, măsura fiind luată
după ce un rus a fost ucis, iar altul este în
comă.

Sergey Fadeev a declarat că ”au fost
aduse autobuze și toți romii care locuiau
acolo au fost duși la Volgograd, unde
diaspora locală a acceptat să-i primească.
Au fost forțați. Acum analizăm dacă era
legal ca ei să locuiască în satul nostru”.

Tensiunile dintre romi și sătenii ruși
din regiunea Penza au escaladat săptămâna
trecută, ducând la conflicte soldate cu
victime, incendieri, evacuări forțate și
chiar acuzații că ar fi mâna americanilor.

Clipuri video realizate în satul
Chemodanovka și postate online arată că
locuințele familiilor rome au fost
incendiate după ce un rus a fost înjunghiat
mortal în timpul unei bătăi generale. Alte
patru persoane au ajuns la spital după
bătaia din stradă ce ar fi pornit după ce
rușii i-au acuzat pe romi de hărțuiri
sexuale.

Apoi, brusc, romii au dispărut de acolo,
lăsând în urmă 90 de case goale.

După ce Fadeev a declarat că sute de
romi au fost evacuați cu forța la
Volgograd, guvernul regional l-a contrazis
și a susținut că aceștia au plecat singuri.
Fadeev nu a mai putut fi contactat, iar
consiliul local a spus că nu are voie să dea
declarații presei. Biroul guvernatorului a
estimat la 650 numărul romilor care au
plecat din Chemodanovka și din satul
învecinat, Lopatka.

După confruntările de joi, aproximativ
1.500 de săteni au ieșit în stradă să ceară
protecție de la guvernul regional, blocând
autostrada federală Ural în semn de
protest.

Sute de romi, evacuați cu
forța dintr-un sat rusesc,
după bătăi generalizate cu
ceilalți localnici și incendieri
de case

Aici locuiesc, în barăci, familii
formate din cinci, şapte sau chiar mai
multe persoane. Mulţi dintre ei nu ştiu
că e ziua lor. Cinci sufleţele, chinuite.

Am vorbit mai întâi cu familia
Călămuz. Într-o baracă din chirpici
locuiesc cinci copii împreună cu
părinţii. Şi încă un micuţ e pe drum.
Copiii au vârste cuprinse între 1 şi 9
ani. Întrebată ce le-a pregătit copiilor de
ziua lor, mama ne-a spus că nu s-a
gândit: „Ne mulţumim că avem o oală
de mâncare. Nu pot să le dau altceva, o
bomboană, o îngheţată sau ce dă bunul
Dumnezeu. Săracii nici nu aşteaptă”, ne
spune aceasta, în timp ce ştergea nasul

unui micuţ cu propria bluză.
Aruncăm o privire în casa sub

acoperişul căreia stau de şase ani. În
hol, câţiva indivizi, se cinsteau cu câte
un pahar de vin. Trecem pe lângă ei şi
pătrundem în singura cameră din
bordei. O fetiţă de un an doarme
liniştită, doar muştele care roiesc
deasupra ei fac singurul zgomot din
încăpere. Din ce trăiesc atâtea suflete?
Ne-a explicat Ion, capul familiei: „Doi
copii merg la şcoală aşa că mai avem
alocaţia lor. Asta nu e o problemă, că de
mers, ei merg la şcoală. Întrebarea e cu
ce îi hrănim? Eu cu soţia nu muncim.
Mai sap după fier vechi, mai adunăm

bidoane de la container sau mergem la
Billa şi cerem căruciorul să scoatem
fisa. Cum facem un ban, cumpărăm de
mâncare pentru copii”, explică acesta,
puţin ameţit de licoarea din paharul pe
care l-a abandonat pe un scaun.

Ziua copiilor fără copilărie
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Primăria Capitalei nu a
făcut niciun kilometru de
piste pentru biciclete 

Abia pe finalul anului a început
amenajarea pistei de biciclete de pe Șos.
Kiseleff, pe trotuar, unde exista și înainte
pistă, însă lucrările nu sunt finalizate. În rest,
lucrările nu au mai început, fiindcă
autorizațiile de construire au expirat. În
2023 ar putea începe lucrările la pista de pe
B.dul Libertății – Piața Constituției – B.dul
Unirii – B.dul Decebal – B.dul Basarabia –
Arena Națională.

Rezultatele recensamantului din 2022
arata că populația stabilă a României a
scăzut cu circa 1,1 milioane de locuitori față
de 2011, până la 19,05 milioane de
persoane. În ultimii 10 ani, de la anteriorul
recensamant, Biserica Ortodoxă a pierdut
peste 2 milioane de credincioși.

Pe scurt

Mica Unire” de la 1859  a fost
primul pas important  pe calea
înfăptuirii statului național unitar
român, iar dubla alegere a lui Cuza a
fost o mutare strategică pe tabla de șah
a istoriei. Un act de vizionarism
politic, de patriotism și, nu în ultimul
rând, de curaj 

Unirea face puterea!”, spunea
Mihail Kogălniceanu, iar elitele acelor
vremuri au înţeles că binele unei
întregi naţiuni este mai presus de
intrigi şi interese mărunte. Dar această
zi este şi o lecţie a prezentului.

Unirea lui Cuza, ni se par
adevărate miracole istorice. Într-o
lume a fragmentării și disoluției, sună
parcă dezarmant de naiv și anacronic
apelul romantic, animat de idealul

unirii, al lui Alecsandri: „Hai să dăm
mână cu mână / Cei cu inima
română…

La 24 ianuarie,  de Ziua Unirii,
înainte de a ne înlănțui în „Hora
Unirii”, ar trebui să reînvățăm Spiritul
Unirii, destinului nostru istoric: Cuza,
Kogălniceanu, Regele Carol I,
Maiorescu, Eminescu, Regele
Ferdinand, Regina Maria, Ionel
Brătianu și alții. Cărora li se adaugă
cei care au înfăptuit marile idealuri
istorice „Unirea face puterea!”164 de
ani de la Unirea lui Cuza, avem câteva
teme de meditație cu privire la situația
României de azi.

Să fim români, să fim români
europeni. La mulți ani tuturor
românilor!

Deputatul Cătălin Manea,
reprezentantul romilor în Parlament,
consideră că nu au fost recenzați toți
romii din România, deoarece foarte
mulți primari și-au angajat pentru
recensământ propriile rude, în loc de
recenzori romi, care să meargă în
comunitățile de romi.

„Unii primari și-au angajat rudele și
apropiații pentru a face recensământul în
comunitățile de romi, în loc să angajeze
recenzori romi, care erau din acele
comunități. Am primit numeroase
sesizări în acest sens. Din această cauză,
foarte multe comunități de romi au

rămas nerecenzate, pentru că recenzorii
nu au fost în acele comunități. Din cele
650 de persoane care au fost identificate
de Partida Romilor la nivel național,
care și-au depus dosarul de recenzor
îndeplinind toate condițiile legale, doar
354 au fost acceptate de către primării.
Ceilalți au fost refuzați fără temei legal”,
declară deputatul Cătălin Manea.

Reprezentantul romilor în Parlament
consideră că sute de localități care au
avut astfel de primari nu și-au recenzat
toți romii. Inclusiv în București au fost
refuzați recenzorii romi. Cu excepția
Sectorului 5, în toate celelalte sectoare

nu au fost recenzori romi, care să
meargă în comunitățile de romi.

„Pe parcursul desfășurării
recensământului, conducerea Partidei
Romilor a sesizat toate aceste probleme
și abuzurile comise de unele primării.
Din păcate, cele mai multe dintre
sesizările noastre nu au fost
soluționate”, a adăugat deputatul Cătălin
Manea.

Deputatul Cătălin Manea: Primarii și-au
angajat propriile rude, în
loc de recenzori romi

Spiritul Unirii de la 24 ianuarie 1859
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Maria Dumitru Ruiz, o
tânără doctorandă romă,
activistă pentru drepturile
omului, în prima sa opinie
publicată în ziarul
Libertatea, însoțită de o
poezie de protest antirasist.
Maria deține un master în
studii de gen de la
Universitatea Centrală
Europeană (CEU) și se află
în prezent în primul an de
doctorat la Universitatea
Norvegiană de Teologie,
Religie și Societate MF,
unde cercetează sclavia
romilor dintr-o perspectivă
de gen. Rasismul antirom
are rădăcini extrem de
adânci în societatea
românească. Pornește încă
din 1385, de când romii au
ajuns în Țările Române și
au fost atestați pentru
prima oară ca proprietăți

ale unei mânăstiri, adică
sclavi. De-a lungul istoriei,
romii au îndurat tortură,
dezumanizare și repudiere. 

Deși această sclavie,
care a durat aproape 500
de ani, s-a încheiat,
efectele persistă în
mentalul colectiv român,
în instituțiile române și în
fiecare dintre noi. Ne
naștem și socializăm într-
un sistem rasist și

patriarhal. Întrebările la
care nimeni nu mi-a dat un
răspuns  La 19-20 de ani
am aflat despre sclavia
romilor. Nu știam absolut
nimic înainte, însă multe
au început să se lege.
Există o liniște absolută
atât în sistemul de
educație, cât și în afara
acestuia.  De ce nu am
studiat această istorie (la
școală)?

O tânără doctorandă romă
reinterpretează imnul cu un
mesaj la care putem reflecta:
„Deșteaptă-te, române, din
ura cea de rasă!”

Câți dintre noi
știm că până în
1818 toții copiii
născuți dintr-o
mama romă erau
și ei sclavi la
rândul lor? 

Nu învățăm nici despre cum
exploatarea femeii rome a
continuat.  Astăzi, în România,
femeile rome sunt expuse la
riscuri mult mai mari de a deveni
victimele violenței, sărăciei,
traficului uman și prostituției,
comparativ cu alte femei.  Este și
Ziua Națională a romilor? Așadar,
ce sărbătorim de 1 Decembrie?
Este și pentru noi, femeile rome,
și bărbații romi, Ziua Națională?
Este imnul național și imnul
nostru? Cu siguranță ați auzit
spunând: „înapoi în India cu
ț*ganii” sau „ț*ganii nu sunt
români” ș.a.m.d.  Ce-i drept, în
prezent, nu suntem tratați,
deseori, ca naționali, ci ca străini,
ca fiind cei răi, cei devianți, cei
criminali. Nu generalizez, însă
mergem în istorie și aflăm că nu
noi suntem cei răi, nu noi am ținut
sclavi 500 de ani o comunitate, nu
noi am dezumanizat, deportat,
persecutat și scris zeci de legi
persecutorii împotriva unui grup,
ci o parte a majoritarilor.  M-am
gândit la toate acestea atunci când
mi-am așezat durerea într-un
poem activist reinterpretat și
inspirat de imnul național
„Deșteaptă-te române“.

Primăria Sectorului 1 îşi propune să
dezvolte un sistem integrat şi inovator de
servicii de calitate care să asigure
creşterea incluziunii şi abilitarea
persoanelor de etnie romă în comunităţile
de romi identificate în Sectorul 1.

În acest scop, implementează,
începând cu 1 mai 2023, Proiectul
„Facilitarea accesului la servicii integrate
de educaţie, sănătate, ocupare şi abilitare
pentru persoanele vulnerabile din Sectorul
1”, cod PN1044. Acest proiect este
finanţat de Islanda, Liechtenstein şi
Norvegia prin Granturile SEE în cadrul
Programului „Dezvoltare locală,
reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii
romilor”.

Proiectul urmăreşte creşterea
accesului la servicii de educaţie, sănătate,
ocupare şi asistenţă socială pentru 600 de
persoane în situaţii de vulnerabilitate, din
care cel puţin 400 de etnie romă, din trei
cartiere: Giuleşti Sârbi, Chitila/Chitila
Triaj şi Străuleşti.

Proiect cu fonduri europene pentru incluziunea şi abilitarea
persoanelor de etnie romă din comunităţile Sectorului 1
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Nicolae Păun, președin -
tele Asociației Partida
Romilor Pro-Europa, va da în
judecată conducerea
Institutului Național de
Statistică (INS), deoarece
consideră că angajații acestei
instituții nu eu efectuat corect
recenzarea romilor din
România.

„Rezultatele recensă -
mântului în ceea ce privește
populația romă din România
sunt eronate, inexacte. Asta
deoarece recenzorii de la INS
nu au recenzat toate
comunitățile de romi din
România. În perioada
recensământului, colegii mei
din teritoriu mi-au atras
atenția asupra faptului că

recenzorii refuză să intre în
comunități, să recenzeze
romii. Am propus conducerii
INS să colaborăm, în sensul
să-i ajutăm pe recenzori să
meargă la fiecare familie de
romi în parte, dar am fost

refuzați. Am spus încă din
perioada recenzării că datele
vor fi inexacte, după ce mi-au
fost semnalate aceste
nereguli, dar conducerea INS
nu a luat nicio măsură. Prin
urmare, săptămâna viitoare

voi contesta în instanță
rezultatele recensământului,
deoarece sunt eronate, nu
reflectă situația reală,
numărul adevărat al romilor
care trăiesc în România.
Repet: zeci de comunități de
romi din România au cerut să
fie recenzate, au dorit să-și
asume apartenența etnică, dar
recenzorii INS nu au vrut să-i
recenzeze. Asta deși le-am
oferit ajutorul prin colegii mei
din respectivele comunități.
Cer renumărarea romilor din
România, a gospodăriilor și a
situației lor sociale, pentru a
face o radiografie reală a
membrilor acestei etnii”, a
declarat Nicolae Păun,
președintele APRPE.

Nicolae Păun dă în judecată INS,
deoarece nu au fost recenzați toți romii

Femeile taximetrist din
Vâlcea sunt respectate 

Pentru că este pasionata de
autoturisme și oameni, s-a decis ușor.
NICOLETA  MARIA   sa fie șofer de taxii
pe  propia masina   Când intri în Loganu
Nicoletei, din prima clipă te simți
confortabil, mașina curată lună, șoferul
îngrijită, amabil și zâmbitoare. „Unde
mergem ?”  Își vede viitorul în taxi,
pentru că aici se simte libera și îi place să
facă lucruri bune pentru oameni. 

Chiar dacă recunoaște că zilnic aude
multe cuvinte bune: mașina e foarte
curată, nu mână aiurea, este respectuosa,
calma și educată.

Are necesitate de conversație sau nu.
Pentru că emoțiile pasagerului sunt mai
importante decât ale mele.

Membrii comunităților sinti şi
roma trăiesc pe teritoriul Europei de
secole întregi şi totuşi au rămas grupuri
etnice independente, cu o limbă
proprie vorbită în paralel cu limba ţării
în care s-au născut. Cu toate că
romanes nu este o limbă omogenă, ci
include numeroase dialecte, s-a
constatat că aceasta derivă din
sanscrită. Încă din secolul al XVIII-lea
s-a presupus că roma şi sinti şi-ar avea
originile în India.

Membrii comunităților sinti şi
roma trăiesc pe teritoriul Europei de
secole întregi şi totuşi au rămas grupuri
etnice independente, cu o limbă
proprie vorbită în paralel cu limba ţării
în care s-au născut. Cu toate că
romanes nu este o limbă omogenă, ci
include numeroase dialecte, s-a
constatat că aceasta derivă din
sanscrită. Încă din secolul al XVIII-lea
s-a presupus că roma şi sinti şi-ar avea
originile în India.

Conform unui studiu, publicat în
paginile revistei „Current Biology”,
romii din Europa sunt descendenţii

unei caste inferioare din India. „Studiul
a adus atât profunzime teoriei conform
căreia aceste minorităţi se trag din
India, cât şi indicii privind regiunea din
care a început migraţia acestora către
Europa”, afirmă Manfred Kayser, unul
dintre autorii studiului.

Oamenii de ştiinţă cred că strămoşii
celor două etnii şi-au părăsit locurile de
baştină (nord-vestul Indiei) în urmă cu
aproximativ 1400-1500 de ani. ” După
aceea, în Europa, se pare că ar fi avut
loc o împărţire a romilor – acum
aproximativ 900 de ani, în regiunea
Balcanilor”, adaugă Kayser.

Roma și sinti, grupuri etnice
independente
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Cele sfinte cu cele sfinte, cele lumești
cu cele lumești… Cam așa sună o zicală
veche după care romii veniți în aceste
zile la Iași se ghidează. Din toate
colțurile țării, romii cu frică de
Dumnezeu au venit să se închine la racla
Sfintei Parascheva, dar nu oricum. Au
pus pe ei cele mai spectaculoase haine,
și-au umplut mâinile de inele și brățări,
iar în jurul gâtului și-au înfășurat cele
mai mari și mai grele salbe, kilograme de
aur strălucind

Nici hainele cu care s-au îmbrăcat
romii veniți la Iași nu sunt de lepădat.
Bărbații au geci de piele, iar femeile,
haine de blană. În picioare, pirandele
poartă încă sandale, iar bărbații, pantofi
de lac.

Kilograme de aur, etalate de romii
din toată țara

Printre miile de pelerini care au venit
la Iași cu ocazia hramului Sfintei
Parascheva, romii din toată țara au reușit
să iasă în evidență prin kilogramele de
aur pe care și le-au etalat, stând la coada
kilometrică care duce spre raclă. Nici

soții nu s-au lăsat mai prejos, ghiulurile
și hainele de piele fiind nelipsite.

Femeile din familia Stănescu s-au
prezentat la pelerinaj cu ruj roșu și salbe
care mai de care mai prețioase.

Așa e la noi, la țigani… În zile de
sărbătoare, ieșim cu ce avem mai bun și
ne punem aurul. Asta este bogăția
noastră, din moși strămoși, nu de acum.
Aurul. Suntem de la Buzău, am venit la
Sfânta Parascheva să ne rugăm. Am luat
și copiii cu noi. Ne rugăm pentru
sănătate, ajutor… Așa se face”, a spus
unul dintre romii veniți să se închine la
racla Sfintei Parascheva.

Kilograme de aur, 
etalate de romii veniți 
la pelerinajul Sfintei
Parascheva! „Așa e la noi,
pe bogăție

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 .

Zilnic, in traficul Vâlcean se intampla
mii de cazuri de discriminare.

Subcomisar  FLORIN MARASCU
un profesionist în domeniul Circulatie  și
Lucrează non stop pentru siguranţa
cetăţeanului, sunt integri moral atât în
familie, cât şi în societate, cu alte cuvinte
sunt exemple demne de urmat     de
Marascu     Rata acidentelor de circulatie
la Valcea  este ce mai mica din Romania
prin prevenire, nu prin amenzi si luare de
premise.  Cel mai corecta purtator de
chipiu alb de la Rutieră. Lam căutat o
imediat  sa scriem    la gazeta

subcomisaru Marascu  să-i dăm un premiu
pentru curaj. Orasul Ramnicului  Din
cauza ca semafoarele sunt sincronizate ca
un cur, la propriu, se fac niste coziI uriase.
Ei bine, aici ar fi trebuit sa intervina
politistii. Ca asta e meseria lor, si anume
sa ii sprijine pe soferi, sa le vina in ajutor,
sa fluidizeze traficul si 

De fapt, tot ce inseamna trafic in judet
este un mare haos, o mare jungla, o mare
mahala in care trebuie sa supravietuiesti
cum poti. Nu mai publicam articole cu
povesti menite sa sensibilizeze, nici nu
mai enumeram proastele obiceiuri
marlanesti ale 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 erup. Fa, proasto!, pitipoanco,
blonda proasta, loganistule, cioroiule,
tataie, taranule, si asa mai departe?

Subcomisarul Florin Mărăscu, un Cattani al poliţiei vâlcene

Ghicitul în cafea

AC – recunoastere , admiratie
ANCORA – cruce, Isus, stabilitate,

statornicie, la partea de jos inseamna
intunecat , inconstanta

ARIPI – mesaje , fiinte cu aripi
AVION – calatorie , daca rupt

inseamna pericol de accident , poate
insemna , de asemenea, o crestere in
pozitie

BALANTA – aspecte juridice , in
cazul in care este echilibrata rezultat dorit,
daca dezechilibrata inseamna rezultat
nedrept

BARCA – drum in viata, vizita la un
prieten, protectie

BIJUTERII – perle, diamante, cadouri
BROASCA – critica, de obicei

benefica, cu miscare lenta
BUFNITA – barfa, scandal, strainii  
CAINE – prieten, zeul egiptean,

Anubis

Ghicit ºi
descântece
þigãneºti
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Țările Române au susținut sclavia
cîteva sute de ani înainte de eliberarea
țiganilor din robie în 1855 în Moldova,
respectiv 1856 în Țara Românească (la 7
ani după ce proclamațiile revoluționarilor
din 1848 stabileau asta). Foștii robi au fost
ținuți la periferia societății românești, fără
a fi integrați, iar asta se vede chiar și în
zilele noastre (în atitudinea și
comportamentul multor români, ceea ce a
dus la încercarea de înlocuire a termenului
de țigan cu rrom / rom – o chestie complet
ineficientă atîta vreme cît nu se schimbă
atitudinea care a dus la folosirea peiorativă
a termenului țigan).

Repetă chestia asta, ca s-o ții minte:
Țările Române au susținut sclavia cîteva
sute de ani înainte de eliberarea țiganilor
din robie. În Țara Românească primii robi
țigani au fost menționați în documentele
cancelariei voievodale la sfîrșitul secolului
al XIV-lea iar în Moldova la începutul
secolului următor.)

Biserica Ortodoxă Română a fost unul
dintre cei mai mari proprietari de sclavi din
acea perioadă, folosindu-i la tot felul de
munci în preajma bisericilor și
mănăstirilor.

Sfântul Sinod, organul colectiv de
conducere al Bisericii Ortodoxe Române,
a interzis participarea teologilor ortodocși
români la un proiect ce are ca temă rolul
bisericii în robia romilor, potrivit unui
document consultat de G4Media.ro.

Proiectul de cercetare a sclaviei
țiganilor a fost inițiat de prof. dr. Ștefan
Tobler, pastor de origine elvețiană în
cadrul Bisericii Evanghelice, și urma să fie
realizat de Centrul de Cercetare
Ecumenică din Sibiu, din care fac parte și
profesori de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Sibiuiar anul trecut
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a
depus proiectul pentru finanțare din fondul
de cercetare oferit de EEA Grants.

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

Romii din comuna braşoveană
Tărlungeni, care au fost separaţi de restul
satului printr-un gard de bolţari, pregătes o
revoltă.

La 10 kilometri de Braşov, bine
ascunsă între dealuri, legată de lume doar
printr-un drumeag solitar, se află
localitatea Tărlungeni.

Un sat mic, în care convieţuiesc
laolaltă 7.000 de români şi maghiari. Şi o
puzderie de ţigani. Se vede de la distanţă
tabăra lor, căci, de aproape un an, satul
este “rupt” în două de un zid înalt de peste
doi metri. Parapetul din bolţari construit de
primar pentru a-şi împrejmui o proprietate
recent achiziţionată separă cele două lumi.

Romii din Tărlungeni ameninţă:
„O să dărâmăm zidul!”

Berbec 
Horoscopul lunii spune că iubirea vindecă

orice rană, iar Berbecii vor experimenta acest
lucru pe pielea lor.

Cu toate că vor consuma multă energie în
drumul către înțelegerea sentimentelor de iubire,
nativii sunt sfătuiți să se bucure de proces.

Taur
Taurii care sunt într-o relație vor avea

conversații lungi de purtat cu partenerul de viață.
Conform previziunilor astrale, partenerul este
deranjat de timpul puțin pe care nativii îl
păstrează pentru ei. Restul de timp liber îl petrec
cu prietenii lor.

Gemeni
Gemenii se gândesc ce să facă cu viitorul

relațiilor lor amoroase. Se pare că nativii vor să
vadă și alte laturi ale partenerului, creativitatea,
de exemplu, și nu doar atașamentul și atingerile
dintre ei. O discuție sinceră și serioasă va scoate
la iveală exact ce își doresc.

Rac
Racii primesc o cantitate enormă de

încredere în sine, pe care o distribuie în cele mai
importante locuri.

La muncă nu se mai ascund după degete și
vor interveni ori de câte ori vor considera că este
nevoie. Astfel, persoanele din jurul lor vor
descoperi puterea de convingere pe care o au.

Leu
Astrele recomandă nativilor născuți în

această zodie să gândească rațional până la
finalul lunii și să pună ideile ingenioase pe care
le au în aplicare. Leii vor fi destul de introvertiți
și se vor concentra pe nevoile personale.

Fecioară
Începutul anului 2023 le aduce Fecioarelor o

nevoie de faimă și validare din partea celorlalți.
Din nefericire pentru persoanele din jurul lor,
nativii se vor aprinde din orice mic inconvenient,
chiar și dacă nu sunteți de acord cu ei. Fecioarele
au nevoie de un timp de libertate.

Balanță
Superiorii de la muncă au văzut gradul de

profesionalism și implicare al Balanțelor, iar
acum vor să profite de acest lucru. Astfel, nativii
vor fi copleșiti de multiple sarcini pe care nu le
vor putea duce până la capăt, din cauza timpului
mult prea scurt.

Scorpion
Comunicarea va fi punctul forte care va

defini Scorpionii în luna februarie 2023. Nativii
se vor folosi de acest atu și la locul de munca,
unde vor obține rezultate remarcante, ceea ce va
stârni invidie printre colegii de muncă.

Săgetător
Săgetătorii vor primi exact ce și-au dorit încă

de la sfârșitul anului 2022: forță interioară și
echilibru. Aceste două calități îi vor ajuta să
bătătorească drumul pe care se află cum și să
treacă cu bine peste greutăți.

Capricorn
O mulțime de prieteni vor apela la o

persoană apropiată care este zodia Capricorn.
Astfel, nativii vor deveni persoane importante în
viața celorlalți, mai ales că vor încerca să rezolve
problemele cu care se confruntă.

Vărsător
Luna februarie 2023  este una profundă, din

punct de vedere sentimental, pentru Vărsători.
Veți trăi mai intens orice eveniment care se va
întâmpla în viața personală. Sfatul astrelor este să
se concentreze pe legăturile cu partenerul de
viață și să încerce să condimenteze relația.

Pești
Peștii au grijă de sănătatea lor și de

semnalele în neregulă pe care le transmite corpul.
Sfatul Universului este să renunțe la câteva zile
de ieșit în oraș și distracții pentru a se concentra
pe investigațiile medicale aferente.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Ca număr, romii din țara noastră sunt
peste italieni sau greci. Cu toate acestea,
deși restaurante grecești și italienești
avem, cele cu specific romanes nu există
la noi (deși sunt în Spania, Franța,
Austria ș.a.). În ultimii 70 de ani, romii
sunt singura etnie care a crescut ca
pondere în totalul populației, toate
celelalte etnii înregistrând un recul. Am
stat de vorbă pe această temă cu
antropologul Radu Umbreș și cu
etnologul rom Delia Grigore.

Ca pondere în populație, romii au
urcat de la puțin peste 100.000 în 1956,
la circa 570.000 în 2022. Ca pondere, de
la 0,6% sunt acum la circa 3%. Cu toate
acestea, nu există un restaurant cu
specific romanes, deși artiști și/sau
dansatori care să performeze acolo ar fi
cu duiumul.

În Spania, imaginea romilor e
asociată cu spiritul boem, cu stilul de
viață nomad, exotic. La noi este asociată
mai repede cu stereotipuri negative

Pot fi mai multe explicații, spune
antropologul Radu Umbreș:

Una ar fi aceea că bucătăria italiană /
grecească nu sunt asociate cu

minoritățile etnice din România, ci cu
bucătăria acestor națiuni care au în spate
o tradiție bazată pe resursele alimentare
din ecosistemele respective și pe
influențele culturale care le-au format
de-a lungul istoriei. Plus că, la noi au
apărut ca o imitație a unor restaurante
”etnice” din alte țări, deseori pornite de
cetățeni străini care au găsit aici o piață
propic

Nu au existat investitori la noi pentru
această idee, spune într-o discuție cu
HotNews Delia Grigore, etnolog,
profesoară, scriitoare, activistă pentru
drepturile rromilor.

De ce nu există restaurante cu
specific romanes, deși romii
sunt mai numeroși decât
italienii, grecii sau chinezii, etnii
care au restaurante cu specific

Sărbătoare mare, la amiază, în
cartierul Valea Rece. Primăria a
inaugurat două blocuri de apartamente în
care s-au mutat, de astăzi, primele 24 de
familii de romi.

N-a fost niciodată bucurie mai mare
ca astăzi în cartierul ţiganilor. Două din
cele patru blocuri sociale dn Valea Rece
au fost inaugurate astăzi, iar 24 de familii
de romi şi-au primit noile locuinţe. Tot
cartierul a venit să vadă minunea, să vadă
cum arată un apartament nou şi curat de
la bloc.

„Am primit un apartament cu o
cameră.  Vom sta zece persoane în el, dar
măcar vom fi la căldură. Trei dinte copii
merg la şcoală şi mă bucur să le pot face

o baie caldă. Mobilă încă nu am avut
posibilităţi să cumpărăm, dar cu timpul  o
să ne luăm“, spune cu lacrimi de fericire
în ochi, Virag Ana, 40 de ani.

Vecinul ei, Otvos Peter, de 29 de ani,
e şi mai fericit că începe o viaţă nouă, la
bloc. „ Ne-am cumpărat deja aragaz şi
mobilă şi ne bucurăm că primim casă
nouă. Am cinci copii 

Complexul de locuinţe sociale din
cartierul Valea Rece cuprinde patru
blocuri, a câte 12 apartamente cu o
cameră fiecare, dotate cu instalaţii de
apă-canal, electricitate şi gaz metan,
invetiţia totală fiind de circa 6 milioane
de lei.

Însă nu oricine poate primi o locuinţă

aici, ci doar aceia care au acceptat să îşi
dărâme cocioabele de chirpici sau lemn,
ridicate ilegal în cartier. Cu timpul, romii
îşi vor putea cumpăra locuinţele sociale.
Tot ce trebuie să facă este să-şi trimită
copiii la şcoală.

Târgu-Mureş: Romii din Valea Rece s-au mutat la bloc

Mâncare țigănească
Mămăligă în straturi (la cuptor) –

Cu brânză de oi, ouă ochiuri și cârnați
de porc – O bunătate de zile mari
Ingrediente necesare:
1,2 L apă (pentru mămăligă)
350-400 g făină grișată de porumb
4 ouă
Cârnați de porc de casă
1 linguriță sare
400 g brânză de oi în saramură
1 praf de piper (pe fiecare oi ochi)
Punem apa într-o oală și când începe

să fiarbă adăugăm sarea. Adăugăm și
făina, amestecând continuu.

Punem capacul și dăm focul la minim.
Lăsăm pe foc 15 minute, timp în care
amestecăm de 3 ori.

Ungem un vas cu 1 lingură de untură
de porc. Umezim o lingură mare și luăm
din mămăligă, punem în vas cam jumătate
din cantitate.

Uniformizăm mămăliga, punem
brânza de oaie și acoperim cu mămăliga
rămasă.

Cu o lingură mai mică formăm
adâncituri în care punem câte un ou.

Înfigem și cârnații, punem piper peste
ouă și brânza rămasă deasupra.

Dăm la cuptorul preîncălzit la 200 de
grade pentru maxim 10-12 minute.

Sã halim bine
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Elena Motaș, consilier în cadrul
Prefecturii Iași pe problemele romilor,
este cercetată pentru pornografie
infantilă. Anchetatorii de la combaterea
criminalității organizate o acuză că ar fi
deținut și arătat mai multor persoane un
film în care iubita minoră a fiului ei
apărea în ipostaze indecente.

Consilier la Prefectura Iași, Elena
Motaș a fost implicată, în vara lui 2019,
într-un scandal public cu Inspectoratul
Școlar Iași, după ce soțul ei, Viorel
Motaș, a pierdut postul de inspector
școlar pentru minorități.

Potrivit unor surse judiciare, în
cursul anului 2021, Elena Motaș a intrat
în vizorul polițiștilor Brigăzii de
Combatere a Criminalității Organizate
Iași. Anchetatorii ar fi intrat în alertă
după ce o persoană ar fi denunțat faptul
că Elena Motaș deține un film
pornografic cu o minoră, pe care l-ar fi
arătat mai multor persoane.

Sursele citate au precizat, pentru
Gândul, că Elena Motaș a fost chemată
atunci la audieri, iar filmarea a ajuns și
în posesia anchetatorilor. După ce au
analizat imaginile, polițiștii au stabilit,

după primele cercetări, că victima este o
fostă iubită a fiului Elenei Motaș.

Filmul este expertizat criminalistic
Consiliera a fost citată și audiată în

calitate de suspect, în timp ce părinții
fetei au mers la Poliție în calitate de
martori. Conform polițiștilor, dosarul
este în curs de cercetare, în condițiile în
care imaginile găsite în telefonul Elenei
Motaș fac încă obiectul unei expertize.

Contactată de Gândul pentru un
punct de vedere pe marginea acestui
dosar, Elena Motaș a refuzat să
comenteze. „Eu nu știu nimic despre
asta, întrebați la DIICOT”, a răspuns
consilierul pentru problemele
minorităților din cadrul Prefecturii Iași.

Consiliera pentru minorități
din Prefectura Iași,
cercetată de DIICOT într-un
dosar de pornografie
infantilă

Gheorghe Sarău, 66 de ani,
este profesorul care a scris
istoria de 30 de ani a
departamentului de romani de
la Universitatea din București.
L-a înființat în cadrul
Facultății de Limbi și
Literaturi Străine, după ce a
învățat de unul singur limba.
Înainte de 1989, când nu
existau cărți sau cursuri, își
întreba elevii de etnie cum se
traduce câte un cuvânt.
Datorită lingvistului Sarău,

România a devenit a treia țară
din Europa care oferă cursuri
de romani la nivel universitar. 

Profesorul străbate cu un
pas elastic clarobscurul
holului. Poartă un rucsac negru
în spate și deschide cu sfiala
unui student ușa cabinetului,
după un ciocănit fin. Cinci
studenți îngrămădiți la o masă
lungă îl întâmpină cu un
zâmbet: „Intrați, domnule
profesor!”. Încăperea cu pereți
de cărți de jur-împrejur are mai

mult aerul unei sufragerii decât
al unei săli de curs. Comple -

tează această atmosferă și dis -
cuțiile relaxate ale studenților.

Patradi bahtale! – Paşte Fericit!
Dobroituca – Bună Ziua
Socares? – Ce mai faci?
Socares prala? – Ce faci frate?
Sohalean? – Ce ai mâncat?
Ciplecealma tuta – nu pot sa te

sufar
Cyumydaptu ando muy te

dilearaptu pho tan – te pup direct în
bot să te zăpăcesc de tot

Ciplecealma tuta – nu pot să te
sufăr

Mai bes hatan – Stai puţin (sau:
Mai stai un pic)

Mishto – Bine
Jeav manta ando parko? – Mergi

cu mine prin parc?
Haida jas manta ando foro? –

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

ne plimbăm
Camis te jas manta? – Vrei să

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

afară
Na mai des duma acate k dikel

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

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

Haida care – Hai acasă
Sar busos? – Cum te cheamă?
Chechibars satu? – Câţi ani ai?
Motomanga – Spune-mi şi mie
Na dara – nu te teme/ nu-ti fie

frica/ nu te ingrijora
Cai san? – Unde eşti?
Cai sans? – Unde ai fost?
Magma an pace – Lasă-mă în

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

ceasul?
Sukar san – Ce frumos eşti
Merav anda tu – Mor de tine

Dicþionar româno-rrom

El e profesorul din București care a introdus la facultate o limbă
veche de mai bine de o mie de ani, dar cu alfabet aprobat de 32 de ani
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Medic rezident din
Turda (25 ani), arestat
preventiv pentru
agresiune sexuală,
persoana vătămată fiind
un băiețel de 12 ani! 

Un medic rezident din Turda,
care profesează la Cluj-Napoca, a
fost arestat preventiv zilele trecute,
fiind acuzat de ultraj contra bunelor
moravuri și agresiune sexuală,
victima fiind un minor de 12 ani!

Tânărul turdean de 25 de ani
(peste o lună va împlini 26 de ani),
Horațiu Potîrniche, a fost reținut de
organele legii, iar apoi a primit
arestare preventivă pentru 30 de
zile, începând cu data de 11 iunie
2022, conform unei decizii a
Judecătoriei Luduș.

”Admite propunerea Parchetului
de pe lângă Judecătoria Luduş, şi
raportat la art. 223 alin. 2 Cod
Procedură Penală coroborat cu art.
202 alin. 1 şi alin. 3 Cod Procedură
Penală, dispune arestarea
preventivă a inculpatului PH,
cercetat pentru săvârşirea a 2
infracţiuni de ultraj contra bunelor
moravuri, fapte prev. şi ped. de art.
375 alin. 1 C.pen. şi unei infracţiuni
de agresiune sexuală, prev. de art.

219 alin. 1 și alin. 2.

Flash

Serviciul de noapte cu Maria Țoghină
a analizat fenomenul segregării școlare și a
identificat soluții de combatere a acestuia.

285 de școli din 805 aflate în 11 județe
monitorizate înregistrează cel puțin o
formă de segregare, potrivit raportului
prezentat recent în Parlamentul României
de către Asociația Centrul de Avocacy și
Drepturile Omului (CADO).

Forma de segregare preponderentă,
conform raportului, este segregarea etnică,
66.4% segregare per clase din cele 125 de
școli identificate cu pondere minimă de
elevi romi (3%).

“Comunitatea romă este al doilea grup
discriminat în România după comunitatea
LGBT, relevă datele raportului. Ca
urmare, atitudinea și percepția pe care care
o are majoritatea față de un grup minoritar
se reflectă în toate domeniile, inclusiv în
educație”, a spus Cerasela Bănică, fost
președinte CADO, proaspăt membru în
Consiliul Național al Combaterii
Discriminării.

Primul caz de segregare
documentat în România

În România, segregarea în educație a
fost constatată pentru prima oară în 2003,
cazul fiind documentat oficial și adus în
atenția Consiliului Național pentru
Combaterea Discriminării de către
organizația Romani Criss.

Pe scurt, 94 de copii romi din Pusta
Valea, județul Sălaj, învațau în clasele V-
VII în școala Cehei-Șimleul Silvaniei în
clase separate de elevii români.

Veneau pe jos kilometri buni pentru că
nu aveau transport și învățau în două clase
aglomerate dintr-o anexă a școlii, cândva
magazie de lemne, unde nu se făcea
niciodată focul.

Ministerul Educației reacționează în
2004 și emite notificarea de interzicere a
segregării, actualizează și îmbunătățește
cadrul legislativ, astfel încât în 2007 este
emis un ordin de interzicere a segregării.

În 2006, Ministerul Educației
coordoneză un program național de
amploare de identificare a cazurilor de
segregare, iar în 2016, extinde definiția
segregării de la criteriul etnic la alte
criterii, cum ar fi dizabilitatea, situația
socio-economică a familiei, performanța
școlară și mediul de rezidență, dar care se
aplică în special la elevii din învățământul
liceal.

Astfel, constituie segregare școlară pe
criteriul etnic separarea fizică a ante-
preșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor
aparținând unui grup etnic pe clădiri,
grupe, clase, ultime bănci.

Segregarea școlară,
între realitate și
prejudecăți
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Călugărul Ilarion Dulca Ion,
bănuit că l-ar fi înegistrat pe ÎPS
Irineu în timp ce încerca să-i
convingă pe monahii de la Frăsinei
să semneze pentru închiderea
„bisericii din vale”, a fost mutat la
Mănăstirea Dintr-un Lemn. Acolo îl
aşteaptă maica Emanuela, severa
stareță care nu îngăduie neascultarea.
Vorba unui avizat: „Îl rupe pe
genunchi”.

t
Radu Bărăscu, viceprimarul

stațiunii Băile Govora, a demarat cu
mult curaj acțiunea de sancționare a
proprietarilor de clădiri lăsate în
paragină. Și sunt nepermis de multe,
majoritatea, construcții de
patrimoniu ce aparțin SC Băile
Govora SA. Și cum a început
Bărăscu inventarierea și
fotografierea acestor ruine, cum
„cineva” mare din primărie a și
anunțat conducerea SC Băile
Govora. Așadar, în loc să elibereze
stațiunea de acest dezastru tolerat de
zeci și zeci de ani, acel„ cineva” îl
întreține. Impardonabil!

t
În contextul reducerii numărului

de locuitori, deputatul PNL de
Vâlcea, Laurențiu Cazan, a pus ochii
pe postul de senator pe care îl ocupă
Claudia Banu. Cu alte cuvinte,
Cazan ar vrea să candideze anul
viitor la Senat, pentru că are mai
multe șanse. Ba chiar a avut loc o
discuție cu Claudia Banu, căreia
Cazan i-a propus rocada. Evident,
Banu s-a prins de șmecherie.

Vrăjeli... 
adevărate!

NU PUTEM

CONTA PE EI -

ÞIGANII

SÃPTÃMÂNII
Florian
Marin

Achim 
Băluță

Andrei
Gheorghiu

Constantin
Neagoe

Victor
Stănculescu

Prezentarea personalităților cu
origini rome, cărți oferite, discuții
despre valorile etniei și o recunoaștere a

efortului și performanței copiilor romi
și-a propus Caravana Culturală a
Romilor, care a ajuns și la Slatina.

Copii de etnie romă cu rezultate
extraordinare în anul școlar trecut au
fost premiați, miercuri-seara, la Slatina,
în cadrul Caravanei Culturale a
Romilor, organizată de Centrul
Național de Cultură a Romilor
„Romano Kher” și Agenția Națională
pentru Romi.

Ce-i leagă pe Anton Pann, Charlie Chaplin și Andrea
Pirlo. „Să ne educăm copiii să nu le fie rușine”

Raport european: 80 % din romi
sunt expuși riscului de sărăcie

Familiile lor sunt adesea excluse din societate,
sunt supuşi unor situaţii de discriminare șocante
arată raportul Agenției pentru Drepturi
Fundamentale a Uniunii Europene. 80 % din romi
sunt expuși riscului de sărăcie, relevă un raport
european. Viața romilor este puternic afectată de lipsuri pe toate planurile. Familiile
lor sunt adesea excluse din societate, sunt supuşi unor situaţii de discriminare
șocante, iar copiii lor, cu o educație precară, nu au nicio perspectivă de viitor.

Expoziţie de documente
despre trecutul romilor 
din România

PARI project în parteneriat cu
Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor
Naţionale ale României şi Biblioteca
Judeţeană ASTRA Sibiu organizează
expoziţia de documente istorice
intitulată „Robia romilor. Mărturii
documentare din secolele XVIII-XIX”.

Expoziţia are loc în foaierul Bibliotecii
Judeţene ASTRA Sibiu (str. George
Bariţiu, nr.7, Corp B), între 26 octombrie
şi 6 noiembrie, accesul publicului fiind
liber, între orele 8:00-20:00.

Aplauze pentru artiști
români de etnie romă ai
Filarmonicii din Roma

Patru artiști români de etnie
romă ai Academiei Filarmonice din
Roma aplaudați de mii de
spectatori.

De la salsa la flamenco, de la
muzica techno la cea lirică, de la
blues la tango, până la exotice
sonorități arabe și africane se
regăsesc în spectacolul “Carmen”
după Georges Bizet pus în scenă de
Orchestra Piazza Vittorio de la 22
Octombrie până la 8 Noiembrie la
Teatrul Olimpico din Roma.
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