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Din prea
multă izolare
sau nebăgare
în seamă

Eplină, oricum, lumea de personaje pestrițe, care nu ezită
să proclame cu morgă: „Sînt un domn!” sau „Sînt o

doamnă!”,nu  sînt țigan, îmi este tot mai greu să identific cazuri
de „domnie” autentică. Mă uit la politicieni: sînt, necultivați,
proști vorbitori, de o vulgară suficiență, lipsiți de orice autoritate
în afara autorității funcției lor. Lacomi, șmecheri, rudimentari,
ineficienți. Mă uit la unii profesori: pregătiți mediocru, inculți,
victime garantate ale locului comun, ale unei gîndiri pedagogice
de lemn, ale unei grave carențe de vocație. Mă uit la unii
reprezentanți ai clerului: confiscați de o evlavie standardizată și
de comodități adormitoare, camuflîndu-ș printr-un arogant
discurs despre smerenie, supărați pe Occident, pe cultură, pe
intelectuali, pe catolici, pe budiști pe peticostali  evangheliști  și
pe tot ce e neortodox pe suprafața pămîntului, lipsiți de
subtilitate duhovnicească și încremeniți în docilitate ierarhică,
sub pretext că „fac ascultare”. Mă uit și la unii intelectuali:
„luminați”, adică bucuroși să ignore orice tradiție, 

Poate sînt depresiv.sictirit  ciufut  Poate sînt într-o criză de
iubire a „aproapelui”. find post Dar fapt e că nu prea mai

am cu cine sta de vorbă. Nu pentru că am eu un nivel de
conversație expresa . Ci pentru că nu mai găsesc „oameni cu
care să bîjbîi în același întuneric și care să mă însoțească, în
bîjbîiala mea, ca niște domni. Întîlnesc mai curînd inși zăvorîți
în propriile lor certitudini, autiști inabordabili, figuranti  plictisiti
agresivi, certăreți impenitenți,   perversi  previzibili, scandalagii,
țoape. Mi-am greșit generația…Eu văd în jur ori evlavioși
neînvățați, ori învățați lipsiți de evalavie. Iar despre „domni”,
nici nu poate fi vorba…

Alexandru Diamant

EDITORIAL

O profesoară de limba
romani, felicitată de
autorităţi ”pentru
curajul de a schimba

şi puterea de a lupta”

Povestea unei doctorande
la Sorbona. Ionela Pădure,
femeia a cărei culoare a
pielii i-a pus piedici în
societate
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Critică aspră adusă Sibiului de
către un ziar german: „La doar 30
de kilometri de granițele orașului,
cu centrul său scump și minuțios
renovat, se găsesc mahalale și
locuințele strâmbe ale romilor”

”Die Tagepost”, un săptămânal catolic
care apare în Würzburg, Germania, a făcut o
scurtă incursiune la marginea Sibiului, în
localitățile Hosman și Marpod, în
comunitățile de romi, iar concluzia a fost
desprinsă din cartea lui Orwell, „Ferma
animalelor”: „Toți sunt la fel, doar unii sunt
mai egali”, 

Publicația care apare din 1948 face o
comparație între centrul orașului și
evenimentele culturale și politice pe care le-
a găzduit, cu sărăcia din jurul său.

”Sibiul se află la puțin mai mult de o oră
de zbor de Viena. Metropola românească cu
cei 150.000 de locuitori este încă un centru
al sașilor transilvăneni și a fost una dintre
Capitalele Culturale Europene în 2007 și a
găzduit în 2019 douăzeci și șapte de șefi de

stat și de guvern ai Uniunii Europene.

Pe scurt

București, 16 martie 2023. Cât de
importante sunt achizițiile sociale și de
mediu din perspectiva instituțiilor
publice? Dar din perspectiva mediului
de afaceri? Acestea sunt doar două
dintre temele principale dezbătute în
cadrul evenimentului „Gala Premiilor
cu impact social și de mediu 2022”,
organizat pe 9 martie la București,
prilej cu care a fost prezentat și ghidul
privind achizițiile cu impact social și de
mediu realizate de către companii

Datorită rolului pe care l-au avut
anul trecut pentru acest sector, cu
impact pozitiv pe termen mediu și lung,
trei instituții publice (din cele șase
înscrise) – Primăria Brașov (Premiul

pentru Achiziții cu impact social și de
mediu), Consiliul Județean Cluj
(Premiul pentru Achiziții cu impact de
mediu), Liceul Teoretic „Onisifor
Ghibu” din Sibiu (Premiul pentru
Achiziții sociale) – și patru companii
private (din șapte înscrise) – Ana Hotels
(Premiul pentru Achiziții sociale),
Decomar Logistic (Premiul pentru
Achiziții sociale), Nhood (Premiul
pentru Strategie)”, Distribuție Oltenia
(Premiul pentru Achiziții cu impact de
mediu) – au fost premiate.

„Ne-am propus, prin acest
eveniment, să promovăm instituțiile
publice și companiile care au realizat
achiziții cu impact social și/sau de

mediu. Premiile acordate în cadrul
Galei nu reprezintă doar o recunoaștere
a eforturilor lor în direcția achizițiilor
cu impact social și de mediu, ci și un
exemplu menit să inspire și alte
organizații, instituții și companii”,
declară  Loreta Isac, manager proiect,
Centrul pentru Legislație Nonprofit,
unul dintre inițiatorii evenimentului.

Acțiuni ale serviciului maghiar de
informații pe teritoriul românesc au
avut loc și înainte de 1989, serviciu
care a rămas până astăzi subordonat
serviciilor de informaţii ruseşti, şefii
serviciilor maghiare fiind şcoliţi la
Moscova.

Încă de la începutul revoluției
române din 1989, la data de 20
decembrie 1989, a fost creat UDMR,
în casa lui Domokos Geza din
București, ulterior acesta devenind și
primul președinte al uniunii.

În gara de Vest din Budapesta, pe
zidul nord-vestic al gării este
încastrată o placă memorială pe care
se poate citi: Béla Puczi (1948-2009)
împreună cu alții a apărat
demonstranții maghiari de masele
pregătite de linșaj. Târgu Mureș 1990.
„Maghiari, nu vă temeți, sunt aici
țiganii!”.

Acest rom de etnie maghiară, Béla
Puczi, împreună cu un grup de romi, a
intrat voluntar în luptele violente
dintre maghiarii din localitate și
români. Potrivit relatărilor, sloganul
„Maghiari, nu vă temeți..” a fost

strigătul de încurajare folosit de
grupurile de romi pentru maghiarii
care se aflau în piața centrală.

Trebuie precizat încă de la început
faptul că pentru a-i recompensa pe cei
care au luat parte la revolta
maghiarilor din martie de la Târgu-
Mureș, U.D.M.R a împărțit neoficial
anumite sume de bani unor cetățeni de
etnie romă implicați în acțiunile de 20
martie 1990 alături de maghiari cu
scopul de a induce teroarea în rândul
românilor. După aceste evenimente au
fost condamnate peste 20 de persoane
din rândul romilor pentru violență și
furt.

Ciprian Demeter: ”Martie
negru” sau cruntele
conflicte interetnice 
din Transilvania

Achizițiile sociale și de mediu devin o prioritate în
strategiile de dezvoltare ale companiilor
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Într-o localitate din Constanța, o
comunitate de peste 1000 de persoane,
din care mai mult de jumate sunt copii,
trăiesc sub limita sărăciei, o bună parte
din ei nu știu să vorbească sau să scrie
în limba română și mulți dintre ei nu
au acte de identitate. Sunt romii
horahai, adică romii turci, musulmani,
care sunt excluși atât de comunitatea
romă, cât și de cea turcă (horahai
înseamnă ”turc” în romani, în sensul
de ”ne-rom”). O altă comunitate, de
peste 3000 de horahai (din populația
totală de 10.000) este în Babadag,
Tulcea.

Copiii horahailor nu există pentru
statul român. Se nasc în familii
numeroase, părinții lor analfabeți nu le
fac acte de identitate, nu îi trimit la
școală, băieții devin forță de muncă,
iar fetele sunt vândute spre măritat pe
câteva mii de lei. Astfel, o nouă

generație de horahai o ia de la capăt.
Nici ea nu va exista pentru statul
român.

Părinții horahai nu își trimit copiii
la școală temându-se că acolo vor
”învăța prostii”, așa sunt văzute
emanciparea și alfabetizarea. Alt
motiv este că familiile sărace au
nevoie de ajutor în curte sau la muncă,
așa se face că la nici un metru înălțime
și doar câțiva ani copilașii murdari dar
cu ochi mari, sticloși și curați sunt
adesea văzuți în mormanele de
gunoaie de la oraș sau cu saci de fier
vechi în spate.

În comunitatea din Castelu, copiii
horahailor au început să meargă la
școală prin insistențele și
încăpățânarea ONG-urilor care au
activat în zonă. Unii dintre cei
implicați în școlarizarea copiilor sunt
horahai la rândul lor, care și-au depășit

Copiii fantomă: Horahaii,
excluși de romi și turci,
analfabeți și fără acte

Guvernul a împărțit 
48 de milioane de euro
pentru minorități. UDMR
va încasa, ca organizație,
10 milioane

Peste 236 milioane de lei primesc
organizațiile minorităților naționale în
acest an, o sumă apropiată de cea pe care
o încasează toate partidele parlamentare
din România. UDMR nu primește banii
ca partid, ci în calitate de minoritate
națională, deoarece în acest mod obține
mai multe fonduri de la bugetul de stat.

Decizia privind modul în care se
împart banii pentru minorități, peste 48
de milioane de euro, a fost luată în
ședința de guvern de miercuri. Banii
alocați minorităților naționale se acordă
prin Legea bugetului, votată în
Parlament, dar repartizarea pe fiecare
minoritate se realizează prin Hotărâre de
Guvern. Aceasta a fost aprobată, în primă
fază, și de Consiliul Minorităților
Naționale. Creșteri substanțiale Din
analiza sumelor încasate de minoritățile
naționale se observă că ele au crescut
substanțial în ultimii ani și se apropie de
subvenția încasată de partide.
Formațiunile politice primesc anual peste
250 milioane de lei. Bugetul României
alocă astfel aproape 500 de milioane de
lei anual (100 milioane de euro) pentru
partide și minoritățile naționale.

Populația de romi din țară este în
realitate mai mare decât reiese din
recensământul de anul trecut. Iată ce dă de
înțeles la RFI sociologul Gelu Duminică,
în condițiile în care cifrele oficiale publi -
cate recent de autorități arată că numărul
celor care s-au declarat romi a scăzut cu
aproximativ 50 de mii față de recensă -
mântul anterior din 2011. Mai exact, aproa -
pe 570.000 de persoane au de cla rat acum
că aparțin acestei etnii. Cu toa te acestea,
ponderea în totalul populației a crescut

ușor, de la 3,3% la 3,4%, potrivit INS.
Sociologul Gelu Duminică explică la

RFI ce înseamnă aceste cifre din
recensământ și de ce se feresc unii romi să-
și declare etnia reală: ”0,1% e irelevant,
creșterea asta în pondere, tot am auzit-o ca
mare realizare, este irelevant 0,1%. Vorbim
de cea mai tânără populație din România,
care are o piramidă demografică exact cum
ar trebui să aibă orice societate în
dezvoltare, respectiv cu un vârf reprezentat
de populația în vârstă foarte mic și cu o

bază reprezentată de populația de vârstă
mică, respectiv copii, tineri, adolescenți,
foarte mare. 

A scăzut populația de romi? Nu chiar. Gelu Duminică la RFI: E și o frică de stigmatizare



4
Anul X • nr. 2057

martie 2023Vocea Romilor Social

Am dat din pură
întâmplare peste Valeriu
Nicolae. Să dai peste un țigan
pe stradă, și nu numai aici,
acasă, nu-i mare scofală, dar
pe internet  – nu, nu pe
youtube, ci pe un blog unde
chiar e citit și comentat, asta
chiar pot zice că a fost o
surpriză. Și atât de savuros l-
am găsit, încât vi-l recomand
cu toată inima, așa, cum e ea,
de ne-țigancă. 

“Asa am inceput si cu
Aspen. Tigan care da bine.
Probleme cu tiganii in
Romania– presiune
Americana – trebuia sa dea
bine la raportare – deci am
fost trimis la un seminar
Aspen in Wye. Frumos tare.
Inceputul a fost cam greu –
lumea se prezenta cu nume-
functie – plus universitatea pe

care au absolvit-o. Harvard –
sefa la Microsoft, Cambridge
– vice-presedinte, Oxford
vice-premier , Harvard sef la
CIA, Harvard, Harvard,
Columbia – s-au facut niste
fete cand a zis omul
Columbia de am fost sigur ca
nu sunt singurul tigan,
Harvard, Harvard…
University of Craiova. Is it an
Ivy League ? Nope Daewoo
League am zis. Nu a ras
nimeni.”

“Am stat langa Michael
Jordan. Si langa Blair, si
langa Michael Johnson. Nu in
acelasi timp. Am dat mana cu
Mandela si Albright. Il stiu
bine pe presedintele Comisiei
pentru premiul Nobel, am
vorbit in conferinte langa
castigatori ai premiului Nobel
pentru literatura si pace si as

putea sa ma dau mare cu inca
o gramada de nume de felul
asta. Dar nu vreau sa fiu tigan
strident astazi.

INCA nu reusesc toate
astea. Dar ma chinui sa o fac.
Ma chinui sa imi opresc
tendinta de a cere sa faca altii

ceea ce as putea sa fac si eu.
Sa dau vina pe politicieni,
coruptie , rasism, sistem sau
orice imi este mai comod.

Nu sunt convins ca ceea
ce fac intra intr-un sistem etic
bun. Dar ma straduiesc sa il
fac mai bun. In fiecare zi.

Și eu ce crezi că sunt, suedez deghizat ?

Botez pe malul Dunării. Romii
au organizat o ceremonie
religioasă la plaja Dunărea

Haoleu, doamne ajută să fie bine lu asta
micu care o să fie mare, trăiți ar femelia.
Domnule pastor bagă o slujbă de pandemie
și un botez ca să ne ferească de cele rele și
de miliție. Havem măști că toți românii, ne
place aici șa la tobogane, botezăm pe ăsta
mic. A transmis de la fața locului
corespondentul Romică Pucieanu. Băgăm
subtitrarea că să vă spunem că un pastor a
fost sancționat de jandarmi pentru
organizarea unei procesiuni religioase, cu
încălcarea prevederilor legale.

Dumnealui s-a ușurat de reguli lumești
și a făcut un bine spiritual unei mici
comunități de romi. Adunarea formată din
vreo 50 de suflețele s-a petrecut sâmbătă, pe
malul Dunării.

D-na Muntean îl moștenise de la
o colegă mai exigentă, care îl lăsase
repetent în clasa I, pentru a doua
oară. Ca în bancul cu Bulă,
directoarea școlii îi recomandase
învățătoarei noastre să facă în așa fel
încât să nu-l ia la armată
nealfabetizat.

Era țigan. Țigan-țigan, nu rom.
Până în ziua de azi, pentru mine romi
sunt căldărarii, slătarii, cei care-și
mută șatra de colo-colo în căruțe cu
coviltir. Mai există încă așa ceva, nu
mai demult decât anul trecut și nu
mai departe de comuna Tunari am
văzut cu ochii mei o așezare dintr-
asta pitorească, în plin câmp.

Dar la margine de București, în
blocurile din Baicului, un fel de
ghetou neo-comunist, nu trăiau nici
pe-atunci și nici acum nu prea
întâlnești romi autentici. Doar un soi
hibrid de țigani romanizați, viețuind
în bună înțelegere cu români de-ai
noștri, țiganizați și ei, pour la bonne
convivialité.

Mi-aduc aminte, și-o să-mi aduc
până n-oi mai fi, un recensământ la
care m-a luat diriginta noastră, o

profesoară tânără, în primii ei ani de
apostolat. Am început cu blocurile
muncitorești, de garsoniere confort
IV, în care locuiau și câte două-trei
generații.

Strada se numea frumos, Lunca
Florilor. Mai degrabă s-ar fi putut
numi Lunca Miracolelor. Pe treptele
scărilor, țigăncile mai în vârstă, cu
șorțuri peste fustele crețe și largi,
vindeau și scuipau semințe. Între
blocuri, locuri de joacă unde
leagănele contorsoniate și băncuțele
sfărâmate erau surclasate de
bătătoarele de covoare, de care copiii
se agățau, pe care se cățarau să
exerseze figuri de gimnastică á la
Nadia Comăneci ori pe care le
foloseau drept porți de fotbal.
Florărese.

Lumea țiganilor
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Discriminarea, excluziunea
socială și riscul crescut de
sărăcie sunt printre cele mai
des întâlnite probleme ale
comunităților rome

Organizația Salvați Copiii România

are o vastă experiență în oferirea de

servicii sociale în comunitățile

dezavantajate, fiind prezentă în 59 de

comunități (46.595 de beneficiari -

gravide, mame, copii până în 5 ani).

Salvați Copiii a creat o rețea de

incluziune socială și combatere a sărăciei

prin asigurarea de servicii integrate

(medicale, sociale, educaționale) la nivel

local, astfel ajutând la creșterea accesului

la servicii sustenabile și de calitate pentru

mame, gravide, gravide minore și copii

până în 5 ani.

De asemenea, Salvați Copiii a

dezvoltat, încă din anul 1998, programe

de includere preșcolară și școlară a

copiilor din medii defavorizate, cu

prioritate romi.

Flash

Un vlogger străin faimos a venit

pentru prima dată în România ca să

viziteze un sat locuit în majoritate de

romi. El auzise că aceste sate sunt

periculoase, așa că s-a decis să încerce

această experiență.

„Aparent, satele de ţigani sunt

periculoase, aşa că ne-am gândit să

verificăm“

Simon Wilson (29 ani), fost agent

imobiliar din Ţara Galilor care a

renunţat de două ori la facultate, s-a

lăsat de meserie şi are din decembrie

2016 un canal de Youtube cu aproape

790.000 abonaţi.

Aparent, satele de ţigani sunt

periculoase, aşa că ne-am gândit să

verificăm“.

Simon Wilson (29 ani), fost agent

imobiliar din Ţara Galilor care a

renunţat de două ori la facultate, s-a

lăsat de meserie şi are din decembrie

2016 un canal de Youtube cu aproape

790.000 abonaţi.

Wilson a ajuns în România, în

toamna lui 2019, vizitând Bucureştiul,

Braşovul şi un sat din împrejurimi.

Brașovul i-a plăcut foarte mult,

însă vloggerul își dorea să viziteze un

sat locuit de romi. Acesta povestește

că mulți localnici l-au sfătuit să nu

meargă, mai ales că este străin și se

duce și cu o cameră de filmat. Unii i-

au spus lui Wilson că va pleca de

acolo cu cauciucurile tăiate.

Pentru a ajunge, Wilson și fratele

său Ben, apelează la serviciile unui

taximetrist, ghid local, Gabriel, care le

povesteşte ce a păţit el odată când

turiştii săi au fotografiat o căruţă cu

ţigani. „Dar mie nu mi-e frică de ei“,

spune calm ghidul.

Cei trei merg într-un sat aflat între

Rupea şi Sighişoara, unde sunt primiţi

într-o casă de romi gospodari, care

muncesc la „o fabrică de air bag-uri“,

după cum îi prezintă Gabriel. Galezii

ar vrea să mai meargă la nişte case din

sat, dar ghidul le spune că vecinii sunt

invidioşi că el aduce mâncare familiei

la care i-a dus în vizită, aşa că ar fi mai

bine să evite plimbarea prin sat.

Un vlogger galez faimos
a vizitat un sat de romi
de lângă Sighișoara

Fotograful Mugur Vărzariu, care se

descrie ca fiind “un activist care îi

mulţumeşte lui Dumnezeu ca i-a dat inimă

să simta şi ochi să vadă”, a plecat pentru

câteva săptămâni împreună cu romii la

noua lor „casă” din Paris. Un drum

presărat cu fotografii care au menirea să

arate ce înseamnă cu adevărat exodul

romilor.

De unde interesul tău pentru romii

care au luat calea Parisului?

M.V: Am început proiectul despre

romi pentru că nu pot să accept deciziile

guvernului francez. Nu sunt nici eu de

acord cu cei care comit ilegalităţi,

indiferent de ţara din care provin, de sexul,

religia sau etnia acestora. Pe de altă parte,

nu este normal să aplici măsuri

discriminatorii sau să iei decizii pe criterii

etnice. Trăiesc într-o ţară în care rasismul

este la el acasă. Doar indolenţa este mai

mare decât rasismul. Şi poate că într-un fel

este bine, căci altfel am fi fost de mult o

ţară consumată de războaie interetnice.

Pare că nimeni în România  nu mai are

puterea să facă nimic bun pentru cei din jur.

E foarte ciudat să vezi că au ieşit în stradă,

în sprijinul romilor, oameni din SUA sau

Marea Britanie, în timp ce în România

nimeni nu a mişcat un deget… ba chiar au

fost de acord tacit sau făţiş cu decizia

francezilor. Ce mă doare însă cel mai tare

este faptul că o ţară care ani de-a rândul a

premiat la Cannes spoturi publicitare şi

filme cu protagonişti romi, vine acum să ne

spună că romii sunt buni să trăiască cu

românii (cetăţeni europeni de rang

inferior), dar nu sunt de nasul francezilor.

Exodul romilor
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Alături de cele trei

elemente clasice ale

succesului în creşterea

animalelor - Rasă, Casă,

Masă, mai trebuie cel puţin

două: utilaje moderne şi

multă muncă. Dacă la toate

acestea se adaugă şi

dragostea de animale - reţeta

e perfectă!

Romi Maxim Oşorhean

şi-a dorit dintotdeauna să

aibă o fermă de vaci de lapte.

A început cu vaci reforme

cumpărate din comună

(Sântejude, com. Ţaga, jud.

Cluj), a făcut însămânţări

artificiale, a crescut viţelele,

a folosit material seminal de

la tauri “de top”, inclusiv

material seminal sexat, şi

acum are vaci valoroase, cu

certificat de origine şi

producţii mari de lapte. Totul

cu foarte multă muncă şi

sacrificii, zilnic şi an de an....

aceasta este, foarte pe scurt,

povestea fermierului Romi

Oşorhean. 

Tineret de valoare
Producţia zilnică de lapte

este de peste 500 de litri, de

la 20-22 de vaci mulse.

Efectivul total al fermei este

de 70 de capete, din care 35

vaci mame şi restul tineret

femel. “Cresc foarte mult

tineret şi în cursul anului

vând vaci în lactaţie care nu

au origine şi sunt mai puţin

productive. Am multe viţele

care vin din spate, în fiecare

lună fată cel puţin o junincă.

Banii vin din două surse: din

lapte şi din vânzarea de

animale, în special vaci

adulte, aflate la a treia și a

patra lactaţie”, ne-a explicat

Romi Oşorhean.

Fermierul urmăreşte

evoluţia fiecărui animal şi

face însămânţări artificiale cu

cei mai buni tauri. Fătările

sunt eşalonate pe tot

parcursul anului, pentru a

avea o producţie constantă de

lapte.

Romi Oşorhean își face nutrețul
cu Krone

O carte pentru copii cu
eroi romi, proiect creativ
de includere socială

Iubesc poveştile. Să le ascult, să le citesc

sau să le scriu. Am învățat târziu să scriu,

după ce mulți  ani am crezut că matematica

e super-puterea mea. Acum, după mii de

texte și câteva cărți scrise, știu sigur că viața

mea nu e despre cifre, ci despre cuvinte. Mi-

ar fi plăcut să aflu asta mai devreme, să fiu

ghidată mai din timp.

Azi vă povestesc despre o carte care

acum se naște: un proiect în care povestitori

vor fi copii defavorizați din Ferentari, după

ce vor participa la multe ateliere de scris și

spus. Tot azi vă povestesc și despre nevoia

inițiatorilor acestui proiect de sprijin

financiar și emoțional. Proiectul se numește

“Noii Povestitori” – The New Storytellers:

Diverse books in Romania.

„Proiectul s-a născut din nevoia

tinerilor romi din Răchita care sunt

specifice faţă de nevoile adulţilor. Din

dorinţa ca aceştia să fie reprezentaţi la

nivel local. De asemenea sperăm ca

aceştia să fie implicaţi mai activ în viaţa

comunităţii locale (de unde vin) şi în

societate, în general. Proiectul sprijină

prevenirea şi combaterea prejudecăţilor

şi a tuturor atitudinilor care conduc

către excludere. Prin organizarea

seminarul de lucru “Şi Votul tău

contează”, proiectul dezbate principiile

care stau la baza fondării UE, precum

principiile respectului pentru drepturile

omului şi libertăţile fundamentale”, a

declarat președintele Asociației Non

Profit Răchita, Ilie Catarambă.

Proiectul propus de asociație

urmăreşte participarea activă a tinerilor

în viaţa socială şi civică.

Grupul țintă cuprinde 20 de tineri

romi și nu numai, din comunele

Săsciori şi Cenade cărora să li se ofere

oportunitatea de a se cunoaşte, a lucra şi

învăţa împreună, de a participa la

activităţi comune, proiectul

intenţionează să dezvolte la nivel

comunitar o atmosferă de cooperare şi

întelegere reciprocă, de respect pentru

diversitate. Proiectul cuprinde activităţi

de conştientizare asupra problemelor

tinerilor, principiu european care este

astfel promovat în rândul tinerilor din

România.

Proiectul vizează promovarea

angajamentului tinerilor pentru o

creştere incluzivă, în special: creşterea

în valoare a tinerilor sau încurajarea

tinerilor pentru a conştientiza şi a se

implica în abordarea acestei teme

pentru o societate mai incluzivă.

Şi votul tău contează”: Un proiect ce urmărește implicarea
tinerilor romi din Răchita și Cenade, în viața socială
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Bucureștiul ar putea avea și
un Muzeu Național de
Istorie și Cultură a Romilor

În București poate fi înfiinţat Muzeul
Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor
din România, în subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Romi, care se află în
coordonarea prim-ministrului, prin
Secretariatul General al Guvernului,
prevede o propunere legislativă susținută
de reprezentanți ai partidelor din coaliția
de guvernământ și de reprezentanții
minorităților naționale din Parlament.
Inițiativa îi aparține deputatului Cătălin-
Zamfri Manea, de la Asociația Partida
Romilor “Pro-Europa”, care invocă în
sprijinul propunerii sale istoria minorităţii
naţionale a romilor în spaţiul românesc, cu
prezență care istoriografic este
documentată de la sfârşitul secolului al
XlII-lea şi este marcată de robia romilor de
peste patru secole şi jumătate, deportarea
în Transnistria şi de masacrarea acestora,
inclusiv în România, în timpul celui de-al
doilea război mondial.

Pe scurt

Parlamentul European a adoptat o
serie de recomandări menite să
îmbunătățească situația precară a
așezărilor romilor din UE.

Principalele probleme cu care se
confruntă cea mai mare minoritate
etnică din UE sunt lipsa unor locuințe
decente și desegregate, inclusiv
accesul la apă potabilă, electricitate,
salubritate, canalizare și tratarea
deșeurilor, precum și discriminarea
persistentă și segregarea copiilor romi
în școli.

Alte probleme sunt lipsa asistenței
medicale, șomajul de lungă durată,
abuzurile poliției și accesul inadecvat
la justiție.

Pentru a remedia această situație,

Parlamentul European a solicitat, într-
o rezoluție adoptată de plenul de la
Strasbourg, strategii pe termen scurt și
lung, sprijinite de fonduri UE și
naționale suficiente, în special Fondul
social european Plus (FSE+), Fondul
european de dezvoltare regională
(FEDR) și planurile naționale de
redresare și reziliență.

Statele membre ar trebui să
distribuie fonduri la nivel regional și
local pentru a răspunde mai bine
nevoilor imediate ale romilor care
trăiesc în așezări din UE. Trebuie
abordate toate obstacolele, inclusiv
formele directe și indirecte de
discriminare, care împiedică utilizarea
eficientă a fondurilor.

Recomandări ale PE
privind eradicarea sărăciei
și a discriminării cu care
se confruntă romii

Un număr de cinci școli din județul
Satu Mare au semnat proiectul „Școala
pentru toți, toți pentru Școală!”, cu
scopul de a include copii romi în
școală, în cadrul Programului de
Educație, Burse, Ucenicie și
Antreprenoriatul Tinerilor în România.

Astfel, Școala Gimnazială Săuca, în
parteneriat cu Școala Gimnazială Doba,
Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul”
din Moftinu Mic, Școala Gimnaziala
Pir și Școala Gimnazială Vetiș au

implementat, pe o perioadă de 16 luni,
respectiv între , proiectul „Școala
pentru toți, toți pentru Școală!”.

Programul contribuie la reducerea
disparităților economice și sociale din
Spațiul Economic European și la
consolidarea relațiilor bilaterale între
statele SEE şi România, având ca
obiectiv general dezvoltarea capitalului
uman și a bazei de cunoștințe în
România, iar rezultate specifice RCIS
(Roma Children Inclusion in Schools)

reprezintă creșterea capacității
instituționale a școlilor de a asigura o
incluziune efectivă a copiilor romi.

Școlile din județ, alături de copiii romi. S-a semnat proiectul
„Școala pentru toți, toți pentru Școală!”
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În vârstă de 19 ani,
Doiniţa Ciurar este studentă
în anul I – învăţământ la
distanţă, la Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine,
Universitatea din Bucureşti.

O tânără profesoară de
limba romani de la singura
unitate de învăţământ cu
predare în această limbă din
Sălaj, Doiniţa Ciurar, a fost
felicitată, luni, de autorităţile
locale şi judeţene „pentru
curajul de a schimba şi
puterea de a lupta”, relatează
Agerpres.

În vârstă de 19 ani,
Doiniţa este studentă în anul I
– învăţământ la distanţă, la

Facultatea de Limbi şi
Literaturi Străine,
Universitatea din Bucureşti,
specializarea romani-hindi şi,
în paralel, sprijină
comunitatea din care face
parte, prin predarea limbii
romani la Şcoala Gimnazială
nr. 1 Pusta – Şimleu
Silvaniei.

Tânăra profesoară a fost
vizitată, luni, la şcoala unde
predă de către primarul
oraşului Şimleu Silvaniei,
Cristian Lazăr, care i-a oferit
un buchet de flori, şi de către
prefectul judeţului Sălaj, Dari
Toma, care i-a înmânat o
diplomă de onoare „pentru

curajul de a schimba şi
puterea de a lupta”

„Deşi provine dintr-o
familie numeroasă, cu 10
copii, Doiniţa a trecut cu brio

primul examen important din
viaţa ei, bacalaureatul, este
înscrisă la facultate şi predă,
astăzi, limba romani la
Şcoala Gimnazială Pusta. 

O profesoară de limba romani,
felicitată de autorităţi ”pentru curajul
de a schimba şi puterea de a lupta”

Romii vor să-l reclame pe
premierul Emil Boc
preşedintelui Barack Obama,
pentru înlocuirea termenului
rom cu ţigan. Ei susţin că
acest apelativ este
echivalentul termenului
american “nigger” (cioroi).

Reprezentanţii unor
ONG-uri care promovează
drepturile romilor ameninţă că
vor reclama puterea de la
Bucureşti preşedintelui
american Barack Obama
pentru că aprobă schimbarea
denumirii de rom în ţigan, fapt

similar, în opinia activiştilor,
cu legiferarea “cuvântului
peiorativ nigger”.

Considerăm că instituţiile
României încalcă în mod
flagrant drepturile fundamen -
tale garantate de Constituţia
României şi tratatele interna -
ţionale la care România a
aderat. Această decizie se
înscrie în registrul acţiunilor
specifice regimurilor auto -
ritare şi totalitare, care
urmăreşte stigmatizarea gru -
pu rilor minoritare şi restrân -
gerea drepturilor civile”, se
arată în comunicat.

Iniţiativa a fost înregis -
trată la Senat în luna
septembrie.

Iniţiativa legislativă a
deputatului propune ca, în
docu mentele emise de ins -
tituţiile din România cu refe -
rire la persoane de etnie romă/
ţigănească, denumirea utiliza -
tă să fie de “ţigan/ţigancă”.

Autointitulatul rege al
romilor Dorin Cioabă a
anunţat, miercuri, că ia în
calcul să îl dea în judecată pe
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române (BOR) pentru a fi
recunoscută robia romilor,
precum şi contribuţia adusă
de aceştia de-a lungul
timpului, la construcţia de
biserici şi mănăstiri,
informează Agerpres.

Anul acesta am ajuns la
167 de ani de la dezrobirea
romilor. (…) Este o parte, să
zicem aşa, neagră a istoriei
noastre, pentru că am stat
atâta timp în robie, iar după
sfârşitul acestei robii a urmat
şi Holocaustul, care practic a
decimat întreaga comunitate
de romi şi a făcut în aşa fel
încât să ajungem în situaţia în
care ne aflăm. Noi vrem,
Organizaţia Internaţională a

Romilor, prin persoana mea,
vrem să solicităm conducerii
Bisericii Ortodoxe Române,
şi rugăm pe această cale pe
Patriarhul Bisericii (Ortodoxe
Române n.r.) să se aplece
puţin spre cererea noastră.
Vrem o recunoaştere din
partea Bisericii Ortodoxe a
lucrurilor care s-au întâmplat
în timpul robiei, în timpul în
care comunităţile de romi au
stat în curţile bisericilor şi au
ajutat la construcţia
bisericilor”, a declarat Dorin
Cioabă.

Regele Cioabă spune că îl va da în
judecată pe Patriarhul Daniel
dacă nu recunoaşte rolul bisericii
în robia romilor

Romii l-ar putea reclama pe
Emil Boc la preşedinţia SUA
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S-a întâmplat în
Ungaria: Reclame
retrase după un
editorial despre romi

Cinci mari companii
internaţionale au renunţat la
cumpărarea de spaţiu publicitar în
cotidianul conservator ungar Magyar
Hirlap după publicarea unui editorial
împotriva etnicilor romi, potrivit
Anularea contractelor publicitare este
rezultatul unei campanii la care au
participat numeroase organizaţii
nonguvernamentale.

Zsolt Bayer, fondatorul partidului
de guvernământ Fidesz şi un apropiat
al premierului Viktor Orban, a
comentat tentativa de asasinare a
unor sportivi unguri, atribuită
romilor, şi a scris: “Majoritatea
ţiganilor nu pot trăi în coabitare. Nu
sunt făcuţi pentru a trăi printre
oameni. Cei mai mulţi sunt animale şi

se comportă ca atare”.

Pe scurt

Să nu judecăm o carte
după coperta sa înainte să o
citim e premisa de la care ar
trebui să plecăm cu toții.
Frumos e să îndrăgim o
carte după ce gustăm din
capitolele sale dulci, mai
ales că ne-am obișnuit cu
faptul că aparențele trădează
și pot fi înșelătoare. Ionela
Pădure, invitata de azi, este
exemplul cel mai elocvent
care scoate în evidență cele
spuse mai sus. A întâlnit
voci în viața sa atât pozitive,
cât și negative, doar că pe
cele din urmă nu le-a luat în
seamă. A pus la suflet și a
mers înainte în viață doar cu
gândurile optimiste pe care
le-a cules de la oamenii care
au învățat-o să dea din aripi,
deși, după părerea altora, cei
din etnia romă din care face
parte și ea, ar trebui să stea
pe locul lor, în cuibul lor, să
urmeze o profesională și să-
și găsească ceva de lucru în
comunitatea lor, nu dincolo
de ea, ca nu cumva să

deranjeze. 
Pe lângă facultatea de

asistență socială  finalizată
în București, a terminat una
și-n Franța, pe lângă master
și doctorat. A predat și limba
franceza acolo. Soțul, cel cu
care s-a măritat la 19 ani, era
profesor la universitatea din
Sorbona. Cu toate acestea,
au hotărât să se întoarcă în
țara lor, să-și lase
contribuția. În comunitatea
Vizurești sunt unii dintre cei
mai importanți piloni. Au
creat o asociație și sub

titulatura asociației, creează
activități remediale pentru
romii de acolo. Și nu doar,
dar mai multe aflăm de la
cea care face subiectul zilei,
Ionela Pădure!

Ionela Pădure:„Eu și
soțul lucrăm voluntar cu
copiii din sat”

Ionela, cum sunteți? Mă
refer la tine și la întreaga ta
familie. 

Foarte ok! Abia ce am
ajuns și eu acasă de la
București, căci eu fac
naveta. 

Povestea unei doctorande la
Sorbona. Ionela Pădure, femeia a
cărei culoare a pielii i-a pus piedici
în societate, s-a întors în România
să ajute copiii de aceeași etnie ca ea

Ministerul Investiţiilor şi
Proiectelor Europene a organizat, ieri,
conferinţa de lansare a proiectului
“Platforma naţională de bune practici
pentru romi – etapa II”. Proiectul, în
valoare de aproximativ 136.000 euro,
va finanţa: îmbunătăţirea platformei de
comunicare online pentru a facilita
dialogul între autorităţile naţionale şi
comunităţile cu romi, precum şi între
PNCR din România şi PNCR din alte
State Membre, asigurând astfel
creşterea nivelului de participare a
cetăţenilor de etnie romă în proiectarea
politicilor publice, potrivit unui
comunicat al Ministerului.

Doamna Corina Atanasiu, secretar
de stat în cadrul MIPE şi coordonatorul
Punctului Naţional de Contact pentru
Romi, a explicat că noul grant va
asigura continuarea acţiunilor finanţate
în cadrul unui proiect anterior, prin care
a fost realizată o platformă pentru
comunicare şi schimb de bune practici
ce ţin de incluziunea romilor.

“Acest al doilea grant va finanţa
dezvoltarea platformei, diversificarea
beneficiarilor şi a subiectelor abordate.
În plus, urmează să analizăm
posibilităţile tehnice de conectare a
platformei noastre cu platforme
similare din alte State Membre, astfel

încât să putem extinde nivelul
schimbului de experienţe cu alte
comunităţi de romi”, a explicat doamna
Corina Atanasiu.

Platforma naţională de bune practici pentru romi a fost lansată
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Actriţa şi cântăreaţa Rona
Hartner s-a născut la 9 martie
1973, în Bucureşti. A urmat
cursurile Şcolii Germane
„Herman Oberth” din
Bucureşti (1979-1991), iar din
1992 a început cursurile la
Academia de Teatru şi Film din
Bucureşti.

În 1996 l-a întâlnit pe
regizorul francez Tony Gatlif,
care era în căutarea unei actriţe
pentru filmul „Gadjo Dilo”
(„Străinul nebun”), ce se filma
în România, ea primind rolul
de actor principal şi interpret al
melodiilor din film, potrivit
site-ului amintit. Acest rol i-a
adus mai multe premii, la
diferite festivaluri, precum
„Leopardul de bronz” (Premiul

special pentru interpretare) la
Festivalul Internaţional de
Film de la Locarno, precum şi
o nominalizare la premiile
Cesar.

Rona Hartner s-a stabilit în
Franţa de peste 20 de ani.

Ca artistă s-a orientat şi
spre alte domenii, fiind
deopotrivă, cântăreaţă (jazz,
rock, reggae, rock alternativ,
blues, inclusiv la instrumente –
chitară, saxofon, pian) şi
dansatoare. A jucat, în
continuare, într-o serie de
filme: „Asfalt Tango”
(coproducţie româno-franceză,
r. Nae Caranfil, 1996),
„Nekro” (r. Nicolas Masson,
1997), „Je suis ne d’une
cigogne” (r. Tony Gatlif,

1999), „Cours toujours” (r.
Dante Desarthe, 2000), „Sauve
moi” (r. Christian Vincent,
2000), „Sexy Harem Ada-
Kaleh” (r. Mircea Mureşan,
2001), „Mischka” (r. Jean-
François Stevenin, 2002), „Le
Divorce” (r. James Ivory,

2003), „Le Temps du Loup” (r.
Michael Haneke, 2003),
„Maria” (r. Călin Peter Netzer,
2003), „Madame Irma” (r.
Didier Bourdon, Yves
Fajnberg, 2006), „Poulet aux
prunes” (r. Marjane Satrapi şi
Vincent Paronnaud, 2011) ş.a.

Rona Hartner, supranumită 
de presa franţuzească „Tornada”

Bani pentru fermierii romi.
Un IFN din România anunță
finanțarea ”fără etnie”

Creditele care pot
fi accesate de
producătorii agricoli
si micii antreprenori
de etnie romă, prin
programul Patria
Credit, au valoare de
până la 120.000 de
lei, sunt fără garanții
reale, se acordă pe o

perioadă de până la 5 ani, au o rambursare flexibilă,
în rate egale, sezoniere sau personalizate, cu
posibilitatea de a folosi banii pentru investiții,
finanțarea activității curente și proiecte cu
destinație mixtă.

Patria Credit va angaja un reprezentant de etnie
romă care va facilita și dezvolta relația de
colaborare cu antreprenorii romi sau cei care
angajează romi.

Conform studiului „Romii în 10 țări europene”
realizat de Agentia Uniunii Europene pentru
Drepturi Fundamentale (FRA) în 2021:

• Doar doi din cinci romi din România cu vârsta
cuprinsă între 20 și 64 de ani (41 %) sunt angajați
sau desfășoară o muncă plătită, față de statistica
națională unde procentul este de 71%.

Partida Romilor ”Pro Europa”
Cluj a organizat recent o întrunire
a reprezentantelor rome din
cadrul autorităților locale – unități
școlare, mediatori școlari, cadre
didactice, mediatori sanitari,
precum și a filialelor locale.

Au fost dezbătute câteva
aspecte, precum importanta
femeii rome in comunitate și
relațiile acesteia cu autoritățile
locale (școală, grădinița, unități
sanitare) și  îmbunătățirea
relațiilor de colaborare dintre toți
actorii sociali implicați în
politicile de dezvoltare a
comunitatilor”, arată
organizatorii.

Totodată, a fost aleasă la
conducerea organizației de femei
a Partidei Romilor Pro-Europa
Cluj in persoana Lilianei Chiriac,
actuala inspectoare școlară pentru
romi din cadrul ISJ Cluj.

La finalul evenimentului
președintele organizației județene,
Aurel Roșianu, a felicit echipa și a
transmis un mesaj în care a tras un
semnal de alarma partidelor
politice că Partida Romilor Cluj
este organizată la toate structurile
la nivel județean.

”Nu mai putem accepta să fim
curtați doar în perioada alegerilor.
Suntem sătui de promisiuni și de
minciunile actualilor lideri
politici județeni ai partidelor de la
guvernare”, a spus Roșianu.

Inspectoarea școlară pentru
romi din Cluj, aleasă președinta
organizației de femei a Partidei
Romilor Pro-Europa pe județ
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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”.

Copiii de la Centrul
Social Comunitar «Feren-
tari» au pictat tablourile
expuse, iar Gabriela Firea –
ministrul Familiei, Tinere -
tului și Egalității de Șanse –
nu și-a ascuns emoția după
ce a participat la această
expoziție organizată cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.

Viața copiilor aflați în
grija statului nu este ușoară,
iar un gând bun, o îmbră -
țișare și ajutorul permanent al
statului sunt esențiale.

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, Tinere -
tului și Egalității de Șanse în
mediul online.

Gabriela Firea, prezentă la
expoziția ”Pictează, dăruiește
și primește”: ”Pentru mulți
dintre acești copii, o jucărie sau
o ciocolată sunt lucruri mari”

Activistă pentru
drepturile romilor,
condamnată la
închisoare

Judecătorii britanici au
condamnat o activistă pentru
drepturile romilor, originară din
România, la 2 ani şi trei luni de
închisoare pentru fraudă.

Judecătorii britanici au
condamnat o activistă pentru
drepturile romilor, originară din
România, la 2 ani şi trei luni de
închisoare pentru fraudă, după ce
aceasta a recunoscut că a ajutat
mai mulţi cetăţeni români de
etnie romă să intre ilegal în
posesia unor ajutoare sociale în
valoare de aproape 3 milioane de
lire sterline.

Pentru a beneficia de aceste
ajutoare, imigranţii români din
Marea Britanie trebuie să deţină
dovada unui loc de muncă, iar
femeia a vândut peste 170 de
astfel de documente falsificate.

Președintele Partidei Romilor Pro-
Europa, Nicolae Păun a declarat în
cadrul rubricii „Cu cărţile pe faţă” din
emisiunea „Din Viaţa Romilor”,
realizată de Monica Cornea că, tendinţa
pentru dezvoltarea întreprinderilor mici
şi mijlocii este zero.

„Ceea ce este dramatic, chiar foarte
dramatic, zic eu, e că nu ai nicio
perspectivă. Taxele şi impozitele au
crescut şi cresc pe zi ce trece, tot mai
multe întreprinderi mici şi mijlocii,
societăţi comerciale, se desfinţează.
Dacă te uiţi la Registrul Camerei de
Comerţ a Bucureștiului, nu mai vorbim
la nivel naţional, realizezi că sunt

aproximativ 150.000 de întreprinderi
mici şi mijlocii care s-au închis. Nu mai
rezistă nimeni. În HORECA este
dezastru, foarte puţine hoteluri mai
funcţionează, foarte puţine restaurante
mai fac faţă.”, a declarat Nicolae Păun.

„Pentru a depăşi această perioadă
sunt două lucruri care ar trebui făcute
din punctul meu de vedere, dar cred că
nu se vor face, cel puţin în perioada
următoare de timp. În primul rând
Guvernul României, clasa politică
românească, trebuie să îşi facă socoteala
foarte bine, pentru că are nişte cheltuieli
exagerat de mari. Sunt pe minus undeva
la 35 de miliarde de euro şi nu ştiu de

unde vor scoate aceşti bani. Este greșit
modul în care se face colectarea de taxe,
modul în care se face balanţa de venituri
şi cheltuieli. Veniturile pe care le poate
obţine statul român în 2023, ipotetic
vorbind, ar fi 1000 de miliarde.  Acolo
trebuie să te încadrezi şi cu cheltuielile,
1000 de miliarde, plus/minus 10%.

Nicolae Păun: Tendinţa pentru dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii este zero în 2023
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O familie din localitatea
Valceana  comuna  Racovita sat
Bolovanu  a rămas pe drumuri,
după ce casa le-a fost distrusă
complet într-un puternic incendiu,
izbucnit, se pare, de la coşul de
fum. Flăcările au cuprins imobilul
şi într-o jumătate de oră acesta a ars
din temelii, focul lăsând în urmă
doar scrum. Odată cu casa, focul a
înghiţit şi toate lucrurile pe care le
avea familia Mutu  începând de la
mobilă, electronice, documente
importante şi aşa mai departe. Ei au
reuşit să salveze  copii  și  pe  ia
privind neputincioşi de pe margine
cum toată agoniseala lor din ultimii
ani ardea, fără să mai poată face
nimic. Degeaba s-au luptat
pompierii să mai salveze ceva. Cum
casa era construită din lemn,
aceasta a ars ca o torţă, flăcările
extinzându-se rapid.    Locuinţa lor,

ridicată cu multă trudă, a fost
cuprinsă de flăcări nimicitoare care
nu au lăsat mai nimic în urmă, decât
scrum şi o fundaţie din beton plină
acum de cenuşă

Nu a durat o jumătate de orăşi a
ars tot. Casa a fost distrusă în
totalitate, după cum puteţi vedea.
Nu s-a mai putut recupera nimic,
nici măcar o lingură, niciun bun.
Nimic.

Familia unor romi  are
nevoie de sprijinul nostru,
după ce casa le-a fost
mistuită de flăcări

Premieră într-o biserică din
România: liturghie pentru
romi în limbile romani şi
română, într-un lăcaş ortodox

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 6 aprilie, la
Turda, acolo unde ÎPS Andrei, Arhiepiscopul
Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul
Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a
binecuvântat comunitatea de romi din Parohia
Turda-Fabrici, iar slujba ţinută azi a fost în două
limbi, română şi romani.

Prelatul ortodox a oficiat Sfânta Liturghie,
înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în
Biserica Parohiei misionare pentru romi cu
hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din
zona Turda-Fabrici. Din acest sobor a făcut parte
şi Marin Trandafir Roz, primul preot rom din
judeţul Cluj, hirotonit în luna ianuarie 2019 cu
misiunea de a deservi comunităţile de romi de pe
raza municipiilor Turda şi Câmpia Turzii.

Din februarie 2022
încoace, de aproape un an,
Vladimir Putin este pe moarte.
Ne-o spun serviciile secrete
engleze de cel puțin două ori
pe lună, aducând nenumărate
argumente. Atât de bolnav era
la un moment dat, încât nu
este exclus ca el să fi și murit,
de fapt, de prin primăvara
anului trecut. Îl mai țin
generalii în geam ca să
încaseze tributul de la oligarhi
și-l mai machiază ca pe Lenin
cel din mausoleu, ca să dea
bine la televizor din ,2022 că
Rusia nu mai are: tancuri,

soldați, nave de luptă, avioane,
rachete. Și totuși, zi de zi,
asupra Ucrainei continuă să se
prăvălească rachete, lansate
fie din baze terestre, fie din
avioane sau de pe navele
inexistente.

Rusia nu mai are militari,
pentru că i-a ucis glorioasa
armată ucraineană. Fiecare
soldat ucrainean decedat a luat
cu el minimum 10-15 soldați
ruși. Dacă ne luăm după datele
furnizate de către Ucraina,
numărul este chiar mai mare,
căci victime printre militarii
ucraineni sunt puține, în timp

ce printre ruși curg pierderile
fără număr.     Presă liberă nu
există nici la Kiev, nici la
Moscova. Așa că alte
informații decât cele furnizate
de propagandă nu există în
spațiul public.

Ucraina a indisponi bilizat
2.000 de tancuri rusești. A
distrus 1.200 și a capturat 800.
Cel puțin așa spune varianta
oficială. Avioanele rusești au
fost doborâte, toate, de către
fantoma din Kiev.

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.

Cum am împiedicat asasinarea președintelui Biden azi-dimineață
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Alex Fechete, eroul
din documentarul
„Vin Românii”, în
luptă cu Primăria Cluj
pentru 2.000 de euro.
Modalitatea ciudată
prin care romul a
pierdut banii

Alex Fechete, naratorul
documentarului de pe Channel 4,
„Vin românii”, a fost unul dintre
cei 270 de romi care au dat în
judecată Primăria Cluj-Napoca.
Tribunalul Cluj a condamnat
municipalitatea la plata unei
daune morale de 2.000 de euro,
motivând că Alex şi ceilaţi romi
au fost evacuaţi ilegal de pe
strada Coastei la Pata Rât, în
zona gropii de gunoi. Hotărârea
a fost anulată la Curtea de Apel
dintr-un motiv ciudat.

2.000 de euro despăgubiri
morale este suma pe care au
câştigat-o în instanţă, în toamna
anului 2013, cei 270 de romi (64
de familii) mutaţi de pe strada
Coastei din Cluj-Napoca în zona
gropii de gunoi. De asemenea,
Tribunalul Cluj a stabilit mutarea
romilor în alte locuinţe. Printre
aceştia se afla şi naratorul
documentarului „Vin românii”,

Alex Fechete.

Flash

Într-un Cluj în care monumentele
apărute în ultimii ani au, estetic, probleme
foarte mari sau se încadrează în genuri ale
artei secolului XIX, într-un fel de realism
depășit și anacronic, o lucrare-machetă
creată direct cu societatea și oamenii
implicați (romii de pe strada Costei) aduce
un privilegiu orașului dacă e pusă acum în
spațiul public, după 10-11 ani de când
zona pe care o reprezintă nu mai există,
spune artistul  clujean Ciprian Mureșan,
unul dintre artiștii de succes internațional
de la Plan B, ale cărui lucrări au primit
recunoaștere la nivel internațional.  El
transmite primarului Emil Boc că
amplasarea sa în Cluj-Napoca nu rezolvă
problemele comunității rome, dar e un plus
la educarea acesteia.

Mureșan spune că s-a implicat în acest
demers, de a face o machetă-monument a
zonei de pe strada Costei ocupată acum 11
ani de comunitatea de romi strămutată de
Primărie la Pata Rât, groapa de gunoi a
orașului, deoarece susține ceea ce, de fapt,
ar trebuie să facă artiștii, să lucreze cu

societatea și cu oamenii implicați.
„Implicarea aceasta directă îmi place
pentru că are și un efect direct”, spune
artistul.  Iar un astfel de monument
amplasat în spațiul public aduce cu el o
nouă abordare privind modul abstract în
care se decide ce fel de statui și
monumente ajung să fie puse în Cluj-
Napoca.

De ce are nevoie Clujul 
în spațiul public de un
monument al evacuării romilor

În satul transilvănean Apoldu de Sus,
unul din liderii locali ai romilor, Ilie
Ciociu, povesteşte că strămoşii lor erau
cărămidari. Ilie Ciobanu, prieten al
familiei Ciociu, ţine să sublinieze că cei
din Apold sunt diferiţi de căldărarii din
Brateiu.

“Noi suntem ‘ţigani de mătase’ cum s-
ar spune, mai domnoşi, adică am lucrat
lucrurile din care se câştiga bani.
Cărămida, coşuri de nuiele, chestii din
astea. Dar lumea le-a cam uitat, le-a cam
dat deoparte.”

“Nici noi nu ştim, completează dl
Ciociu, suntem de ‘mătase’? Ştim să
vorbim româneşte şi ţigăneşte. Avem
separat cimitire. Aşa a fost din moşi-

strămoşii noştri, să fim separaţi. Şi
nunţile la fel, noi nu chemăm români la
nuntă, numai de etnie romă”.

Ilie “de mătase” scoate din buzunar o
veche carte poştală exotică: o şatră de
nomazi de la-nceput de secol XX: ‘noi n-
am fost aşa; noi n-am prins aşa ceva’ – e
una din concluziile vizitei.

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.

Ţigani de mătase
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Unora dintre jurnaliștii
străini, summit-ul european
de la Sibiu le-a oferit prilejul
de a face o incursiune într-o
lume pe care o cunosc mai
puțin sau chiar deloc. Un
lucru sugerat și decidenților
politici.

Drumul din capitala
regională Sibiu până în satul
Alțâna durează o jumătate de
oră și aduce a călătorie în
timp. Deasupra străzilor
tronează cuiburi de berze,
vechile case țărănești în stil
transilvănean săsesc sunt
vopsite în culori pastelate, iar
în mijlocul intersecțiilor îți ies
în cale căruțe trase de cai. La
periferie, la capătul unui
drum înnămolit, în vârful

unui deal, se află așezările
romilor. O mizerie clar
delimitată.  

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

Casa familiei Pricop este
aproape de finalizare, dar nu
mai există bani și pentru
aranjamentul interior.
Cosmin, tatăl, lucrează în

prezent cu fratele său.
Romii formează cea mai

importantă minoritate din
Europa. Fiecare stat membru
trebuie să prezinte un plan de
acțiune destinat integrării și

promovării lor. În mod
regulat, capitalele europene
sunt avertizate să depună mai
multe eforturi la acest capitol,
pentru că încă se înregistrează
o mulțime de abuzuri.

Suferința romilor din Sibiu

Megaciorbă ucraineană 

Zece bucătari și mai mulți voluntari
români vor prepara o tonă de ciorbă de pește
la un festival din Capitală.

Cu cele aproximativ 3.000 de porții
încearcă să doboare recordul de anul trecut,
când au fost făcute 2.000 de porții. Pentru
asta va fi nevoie de circa 200 de kilograme
de pește și aproximativ 200 de kilograme de
legume. Profitul din vânzarea ciorbei va fi
donat copiilor ucraineni refugiați și
familiilor lor.

Ciorba, care ar trebui să doboare
recordul, va fi preparată cu o zi înainte de
sărbătoarea Floriilor, după o rețetă
ucraineană. Va fi folosit pește din Deltă și
din Marea Neagră, iar voluntarii se vor pune
pe treabă. Ideea de a doborî un record
național este a unei asociații, „Frăția
Ceaunelor”, aceiași oameni care au gătit și
în Vama Siret ca să îi ajute pe refugiați.

În jur de 50 de romi care locuiesc pe
strada Coastei au protestat, astăzi, faţă
de măsurile luate de Primăria Cluj-
Napoca privind mutarea lor în
locuinţele modulare special construite
din zona Pata Rât.

Oamenii se arată nemulţumiţi de
faptul că vor fi mutaţi departe de centrul
oraşului, iar copiii nu vor putea
frecventa şcoala. Pe strada Coastei
locuiesc 56 de familii de romi, dintre
care 18 fără forme legale. Evacuarea
romilor din locuinţele improvizate de
pe strada Coastei ar urma să înceapă
mâine dimineaţă.

Protestul reprezentanţilor celor 56
de familii care locuiesc pe strada
Coastei a început în jurul orei 13.00.

„Ce face Primăria nu e o integrare
în societate. Daca aceste familii vor fi
mutate, copiii nu vor putea merge la
şcoală. Intervine analfabetizarea în
rândul comunităţii. Nu e o soluţie ca
oamenii să rămână aici, însă ar trebui
create condiţii mai bune acolo unde se
vor muta. E discriminare. Vom protesta
şi vom înainta demersuri oficiale către
Guvern, Preşedenţie şi Consiliul
Europei“, a declarat Aurel Pascu,
vicepreşedinte al filialei clujene a
Partidei Romilor şi reprezentant al

comunităţii romilor de pe strada
Coastei.   

Unii protestatari au anunţat chiar că
vor trece la proteste radicale, în cazul în
care mâine, autorităţile locale vor trece
la evacuarea lor.

„Eu vreau sa rămânem aici. Nu
vrem să ne pună ca pe porci într-o
cameră de 3 X 4. Hitler o eliminat
jidanii, românii elimină ţiganii“, a
exclamat un rom nemulţumit.

Un alt cetăţean a ameninţat că îşi dă
foc. „Nu aş dori să plec pentru că nu ştiu
unde plec. Cum să ieşim în stradă acum
înainte de Sărbători. Cum să fiu trecut
în acte ca fără adăpost dacă eu plătesc
chirie. Plătim 52 de lei pe lună pe o
cameră şi bucătărie. Eu îmi dau foc
mâine dimineaţă dacă ne mută“, a
afirma Carol Sebeşi, locatar de 20 de
ani pe strada Coastei.

CLUJ: Revoltă pe strada Coastei
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Amnesty International
SOMEAZĂ FRANȚA:
Încetați evacuările
forțate ale taberelor
de romi

Autoritățile franceze trebuie să
înceteze evacuările forțate care
afectează anual mii de romi și au
consecințe dezastruoase asupra
stării de sănătate, nivelului de
educație și posibilității acestora de
a-și asigura un standard de viață
corespunzător, arată Amnesty
International într-un raport.

Dat publicității joi, raportul
„Chased away: Forced evictions
of Roma in the Ile-de-France”
(Goniți: Evacuările forțate ale
romilor în Ile-de-France), axat pe
zona din jurul Parisului, relevă
impactul negativ pe care îl au
evacuările forțate asupra vieții
romilor nomazi și eșecul
autorităților franceze de a ține cont
de standardele internaționale

privind drepturile omului.

Flash

Cotidianul britanic Daily Telegraph scrie,
pe pagina sa de internet, despre obiceiul
ţiganilor de a-şi căsători/logodi copiii din
fragedă pruncie, folosind fără rezerve
termenul “ţigani” (Gypsies), şi nu “romi”
(“Roma people”). Victor şi Maria, scriu
jurnaliştii britanici, şi-au unit destinele printr-
o ceremonie grandioasă, la care a lipsit
preotul, dar au fost prezenţi toţi ţiganii
căldărari din zona Sibiului.

Familia lui Victor Căldăraru i-a aranjat
viitorul micuţului în vârstă de şase primăveri.
Părinţii i-au găsit o consoartă în vârstă de
numai patru ani. Totul s-a organizat după o
lege nescrisă a ţiganilor - copiii sunt logodiţi
şi căsătoriţi la vârste foarte fragede. Deşi
astfel de alianţe se practică în comunităţile de
romi din România, ţara cu cea mai mare rată
de ţigani din lume (între 5 şi 10% din
populaţia ţării), societatea civilă le condamnă
cu duritate, scrie Daily Telegraph.
Ceremonia a fost una simplă - organizată în
curtea casei din Sibiu. Copiii nu au ştiut de ce
s-a strâns atât de multă lume şi au primit
atâtea cadouri. “Mai târziu le vom spune
(despre acest eveniment - n.r.) şi, când vor
ajunge la 16 şi respectiv 18 ani, se vor
căsători”, povesteşte Traian Căldăraru,
unchiul micuţului Victor. Familia băiatului a
scos din buzunar 10.000 RON şi toţi ţiganii
căldărari au fost invitaţi la marele eveniment.

Victor şi Maria nu ştiu ce responsabilităţi

au ca soţ şi soţie, dar, pentru părinţi, logodna
reprezintă “poliţa de asigurare” că ei vor
rămâne în comunitatea sibiană a căldărarilor.
Odată aranjamentele făcute, copiii sunt legaţi
pe viaţă. Dar, dacă unul dintre ei va dori la un
moment dat să rupă relaţia, va trebui să scoată
bani buni din buzunar, scrie Telegraph.
“Răscumpărarea” libertăţii este de trei ori mai
mare decât valoarea iniţială a dotei, la care se
adaugă inflaţia şi dobânzile bancare. În cazul
băiatului, situaţia ar putea fi dezastruoasă, de
vreme ce părinţii lui au plătit 50.000 RON
pentru mâna fetiţei. Pe de altă parte, Maria va
fi dezonorată şi cu greu va mai găsi pe cineva
să se însoare cu ea. “În comunitatea noastră
nu le lăsăm pe fete să iasă din casă şi nici să
meargă la şcoală mai mult de clasa a patra. 

Gipsy la Londra,
rom la Bucureşti

La începutul acestuia, a publicat
chiar și o secvență în care se înțelege cu
baronul romilor moldoveni pentru un
interviu. Discuția cu Artur Cerari l-ar fi
costat 250 de euro, transmite Știri.md
cu referire la

„Orașul Soroca deseori este descris
ca o capitală a țiganilor din Moldova.
Aici sunt sute de case luxoase, tot aici
locuiește un om care se numește
baronul țiganilor din întreaga țară. Cu 5
ani în urmă (2016) m-am văzut cu el,
iar în prezent am decis să văd ce s-a
schimbat în Soroca și în viața
baronului. Să te întâlnești cu baronul
țiganilor nu este așa de ușor. Trebuie să
te înțelegi din timp, ceea ce am și făcut.

Și încă lui trebuie să-i plătești”, a
povestit Varlamov în introducerea
video-ului.

– Bună ziua, mă numesc Ilia
Varlamov. Sunt jurnalist rus. Am fost
câțiva ani în urmă la dvs. în ospeție. Și
foarte mult îmi doresc să vin încă o
dată. Noi filmăm un film scurt despre
Moldova, despre ce se întâmplă aici și
fără dvs. istoria nu va fi integrală.

– Clar. Spuneți-mi, vă rog, ceva se
planifică pentru fondul nostru?

– Cum veți spune. Spuneți-ne cum
va fi corect.

– Știți că doar sunt unele greutăți
mari. Ele au fost, sunt și vor fi, dar
acum sunt și mai multe. Mă gândesc că

va fi normal undeva – 500 de euro. Și
eu vă ajut deplin.

– Dar dacă un pic mai dumnezeiesc,
că pandemia și de noi s-a atins?

– Eu înțeleg, dar la voi țara este cu
perspective, dar la noi este sărăcie.

– Noi am mizat maximum pe 200.
– 250. În jumătate.

Vlog despre romii de la Soroca: Cât l-a costat pe Varlamov interviul cu baronul
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„Noi, comunitatea romă
dorim să facem un
parteneriat cu guvernul”

Majoritatea copiilor de etnie romă din
Republica Moldova rămân în afara școlii
și, după cum pare, și în afara unor
statistici care să prezinte o imagine
autentică a stării de lucruri în această
privință.

Coaliția Vocea Romilor, o uniune a
mai multor organizații
neguvernamentale, a prezentat o serie de
rapoarte de monitorizare a felului în care
autoritățile Republicii Moldova au
realizat pe parcursul anului trecut
prevederile Planului Național de
Susținere a Populației de Etnie Romă
pentru anii 2016-2020. Amplu și
consistent pe hârtie, planul se regăsește
anemic și fără un impact pe potrivă în

Pe scurt

Conacele extravagante deținute
odinioară de romii bogați
contrastează puternic cu casele
tradiționale modeste din Soroca din
nordul Moldovei.

Într-un cartier cunoscut sub
numele de „Dealul romilor”, membrii
comunității de romi au construit case
care seamănă cu Teatrul Bolșoi din
Moscova sau cu Capitolul SUA din
Washington pentru a-și etala averea
într-una dintre cele mai sărace țări
din Europa.

Dar multe dintre aceste case sunt
acum abandonate, după ce
proprietarii lor au părăsit orașul în
căutarea unui viitor mai prosper.

„Proprietarii au murit sau au
plecat peste mări”, a spus un localnic.

Stilurile arhitecturale reflectă
destinațiile pe care le-au frecventat
proprietarii.Stilurile lor arhitecturale
diverse reflectă destinațiile pe care
comunitatea le-a frecventat în drumul
spre găsirea unui loc de
muncă.Dintre cele aproximativ
treizeci de case mari care alcătuiesc
cartierul, doar câteva dintre ele sunt
locuite.

Unele construcții au început în

anii 1980, când Moldova era încă
parte a Uniunii Sovietice. Alte
conace mai recente nu au fost
niciodată finalizate, după ce
proprietarii au rămas fără bani sau au
plecat, potrivit spuselor locuitorilor.
Casele sunt văzute ca o expresie a
„prestigiului și a succesului” și sunt
presărate în tot estul Europei, potrivit
arhitectului român Rudolf Graf.

Proprietarii concurează uneori
construind turnuri sau coloane
suplimentare.

Dar în Soroca, perdelele sunt
trase în majoritatea caselor uriașe și
nu există semne de viață.

Mai bine de jumătate de mileniu,
romii/țiganii sunt stabiliţi pe teritoriul
Republicii Moldova. Ei sunt aşezaţi cu
traiul aproape în fiecare localitate.
Majoritatea populației posedă anumite
cunoștințe despre această minoritate, în
raport cu alte grupuri etnice conlocuitoare:
credincioși ruși de rit vechi (lipoveni),
ucraineni, belaruși, găgăuzi, bulgari, evrei,
polonezi etc. Totuşi, în pofida faptului că
romii/țiganii din Republica Moldova
constituie o comunitate etnică destul de
cunoscută, investigațiile romologice în
acest spațiu au fost instituționalizate abia în
anul 2004.

Din păcate, la nivel de percepție,
informaţiile despre romi de care dispune
fiecare reprezentant al populației

majoritare deseori sunt sau inexacte, sau
false, sau marcate de prejudecăți. Ce-i
drept, mai multe trăsături caracteristice
romilor sunt predispuse la o preconcepție
statornicită, rareori cineva se hotărăşte să
se apropie de ei şi să afle realitatea
obiectivă cu care aceștia zilnic se confruntă
și care își găsește explicația în modul de
viaţă tradițional ţigănesc.

O comunitate etnică cu o istorie
contorsionată

Romii o perioadă îndelungată au trăit
izolat, fapt ce a fost determinat în mare
parte de maniera fi rească a acestora de a
duce un mod de viaţă nomad în mijlocul
unei populații majoritare sedentare. Ei s-au
deprins imperativ cu atitudinea suspicioasă

a populaţiei majoritare, precum și a
autorităţilor, suportând această situaţie
discriminatorie din generaţie în generaţie.
Consecinţele unui mod de viaţă cvasi-
nomad au lipsit populaţia romă de
aspiraţiile legate de practicarea unor
ocupaţii social-comunitare durabile. 

Chișinău, orașul meu

Cum arată palatele romilor din
Moldova. Un bulibaşă şi-a făcut o
copie a Capitoliului, apoi a abandonat-o
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Drumul principal din
comuna Mihăilești, județul
Buzău, trece pe lângă
școală. La prima vedere
pare o școală ca oricare
alta. Pentru o instituție din
mediul rural poți spune că
arată chiar bine, proaspăt
zugrăvită și cu geamuri
termopan. Cum intri însă
în clădire îți dai seama că
nu e o școală oarecare.

În comuna Mihăileşti,
abandonul şcolar a fost
redus de la 25% la 7%.

Aproximativ 70% din
localnicii din comuna
Mihăileşti sunt romi.

Școala din Mihăileşti a
format un mediator şcolar
care se ocupă de integrarea
elevilor romi în
comunitate.

Elevii activează în
Taraful din Mărgineanu şi
în Ansamblul folcloric
“Spic de grâu”.

Cum a fost posibil

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

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

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

Romi din comunități
vulnerabile din
Bacău și Neamț,
ajutați să-și ia
credite pentru
renovarea
locuinței- proiect
pilot

Comunitățile de romi
marginalizate din Bacău, Neamț și
alte județe din țară vor putea accesa
micro-credite pentru renovarea
locuințelor în care trăiesc. Inițiativa
face parte din Housing and
Empowerment for Roma (HERO),
inițiat de partenerii europeni, care
vine în sprijinul comunității de romi
din țară prin îmbunătățirea
condițiilor de locuit și educație
financiară. Mai exact, este vorba de
580.000 de euro care vor merge
către 120 de persoane din
comunitățile marginalizate.

Proiectul va fi aplicat la nivel
local prin intermediul Centrului de
Resurse pentru Comunitățile de
Romi (CRCR), Habitat for
Humanity Romania și BCR.

Dacă în Slovacia proiectul se
axează pe construcția clădirilor, în
România se va centra, mai degrabă,
pe recondiționare locuințelor
existente. Pentru ca acest proiect să
fie un real succes, e nevoie de
politici publice care să meargă mai
departe de problemele legate de
condițiile de trai ale romilor, explică
președintele Agenției Naționale
pentru Romi, Iulian Paraschiv.

Există cazuri în care au fost
construite locuințe la marginea
orașului, însă acum persoanele
respective nu au acces la utilități
tocmai din acest motiv.

Singurele comunități etnice înrobite
din Țara Moldovei în secolele XIV–XV
au fost romii, tătarii și bulgarii. Cel puțin
asta ne arată documentele descoperite și
studiate până acum.  

„Mulți cercetători menționează că
problema robilor romi nu este într-atât de
studiată în prezent, pentru că sunt puține
surse despre istoria lor în ansamblu”, scrie
Ecaterina Oprea în introducerea unui
studiu în care și-a propus să pună în
discuție narativele despre etnicii romi și
tătari din Moldova medievală.  

Dar să le luăm pe rând. Ce trebuie să
știm despre istoria romilor? În ajutor ne-a
venit Ion Duminică, cercetător la
Institutul Patrimoniului Cultural despre

problemele cu care se confruntă
comunitatea romă din Moldova. 

Prima atestare indirectă a
romilor/țiganilor în Țara Moldovei (2
august 1414).

Documentul care atestă indirect
prezența istorică timpurie a romilor în
Țara Moldovei a fost emis la Suceava,
domnitorul Alexandru cel Bun.

Robie, emancipare, genocid / 7 lucruri pe care să le știi
despre istoria  
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Organizația neguver -
namentala Agenția de Dez-
voltare Comunitară Împreună a
lansat o campanie prin care îi
îndeamnă pe cetățenii români
de etnie romă să nu își mai
ascundă rădăcinile deoarece
acest lucru adâncește și mai
mult ideea în societate că tot ce
ține de etnia romă înseamnă că
este „ceva rău”, în timp ce
oficial puține persoane declară
oficial care este etnia lor.

În România, conform
datelor oficiale, locuiesc peste
600.000 cetățeni români de
etnie romă, însă numărul
neoficial este cuprins între 1,8 -
2,5 milioane, deoarece mulți
aleg să ascundă etnia de frica
stigmatizării și a rușinii,

potrivit organizației neguverna -
mentale Agenția de Dezvoltare
Comunitară Împreună, care a
lansat sâmbătă proiectul
”Cunoașterea (r)omului de
lângă noi”

În România, conform
datelor oficiale, locuiesc peste

600.000 cetățeni români de
etnie romă, însă numărul
neoficial este cuprins între 1,8 -
2,5 milioane, deoarece mulți
aleg să ascundă etnia de frica
stigmatizării și a rușinii,
potrivit organizației neguverna -
mentale Agenția de Dezvoltare

Comunitară Împreună, care a
lansat sâmbătă proiectul
”Cunoașterea (r)omului de
lângă noi”.

”Oricât de mult ar durea,
dacă alegem să ne ascundem,
ștergem cu buretele tot ce a
pătimit neamul nostru, tot ce
înseamnă familia noastră și
toată grija pe care ne-o dau, tot
ce înseamnă tradițiile și cultura
noastră, tot ce însemnăm cu
adevărat. Dacă ne ascundem,
devenim invizibili. Iar
singurele voci care să
vorbească despre noi, rămân
ale celorlalți”, susține Agenția
de Dezvoltare Comunitară
Împreună, care îi îndeamnă pe
etnicii romi să dea măștile jos și
să își recunoască originile.

”Să dăm masca jos”. Un ONG derulează
o campanie anti-stigmatizare a romilor

Cineastul Danis Tanovic: „Ce naiba
stiti despre tigani? Ce stiu eu
despre tigani? Tot ce stim despre ei
e ca ne spala parbrizele sau ca
cersesc in strada”

„Un episod din viata unui culegator de
fier vechi”, un semi-documentar cu o familie
de tigani bosniaci care isi joaca propriile
roluri. Filmat in noua zile, in 5D, cu o
camera ieftina. Buget de 30.000 de euro.
Doua premii la Festivalul de la Berlin 2023–
Grand Jury Prize si Premiul de interpretare
masculina. Un film sincer, autentic,
impresionant, si un interviu la fel de sincer
cu autorul sau, realizat in februarie, la Berlin.
Filmul intra la noi in 9 august.

D.T.: Am vreo patru prieteni cu care imi
beau cafeaua in fiecare dimineata. Uneori
vorbim, alteori fiecare e cu ale lui si citim .

Am citit de două ori cartea lui
Mirel Bănică. Și efectul a fost același:
mi-a venit să ies în stradă și să umblu
de nebun după țigani, romi, cum vor ei
să-și zică, și să le spun: te înțeleg! Da,
te înțeleg, țigane! Te înțeleg când furi,
când dai în cap, când îți însoțești omul
la spital cu șatra, când te fălești cu ale
tale. În sfârșit, te înțeleg țigane, în
România asta, în care mi-a fost
injectată ura, în care sunt furat urât de
tot și zilnic de români ca mine! În
sfârșit, după decenii te înțeleg în care
mi se vând sendișuri cu țigănie media,
da, omule, te înțeleg. Cu dragoste.
Cartea lui Mirel Bănică, o cercetare,
până la urmă, privind religia țiganilor,
așa mișto este scrisă că așa entuziasm
și coeziune stârnește. Cine se ia de
acum de țigani și de Mirel, are de-a
face cu mine! Dece? Mirel Bănică m-
a miruit cu puțintică știință privind
destinul țigănesc, în fapt, destinul meu
în lumea asta.

Domnu’, mâine, când veniţi la noi
în localitate, să fiţi îmbrăcat frumos!
Frumos şi aranjat. Costum, cravată, tot

dichisul. Ca la nuntă, tot ce aveţi mai
bun în şifonier. Altfel nu vă respectă!”,
mi-a spus, mai în glumă, mai în serios,
doamna Rodica, asistentă socială şi
responsabilă cu problemele romilor
într-o localitate din judeţul Brăila.

Țigan, rom, gitan, oricum vrei tu să-ți zici, da,
te înțeleg-iubesc! - notații pe marginea cărții
“Bafta, devla și haramul” de Mirel Bănică
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Daniel Petrilă a răzbit în viață cu
multe sacrificii, reușind să demonstreze
că visul poate deveni realitate, indiferent
din ce mediu provii, câte preconcepții ai
de înfruntat sau ce tradiții ești nevoit să
ocolești. Tânărul Daniel Petrilă are 29 de
ani și a știut întotdeauna ce vrea de la
viață. S-a automotivat și a luptat singur
pentru a-și croi o carieră. Chiar dacă nu a
fost susținut decât de bunica maternă, el
nu s-a lăsat învins de prejudecăți și de
indiferență.

„În perioada 2012-2015, am studiat
limba și literatura romani - limba și
literatura română la Facultatea de Limbi
și Literaturi Străine a Universității
București, iar în perioada 2015-2017 am
urmat un master în domeniul Studiilor
literare la Facultatea de Litere din cadrul
aceleiași universități. În prezent sunt
formator de limba și cultura romani la
Centrul de Formare și Perfecționare a
Polițiștilor «Nicolae Golescu» Slatina“,
povestește tânărul pentru „Weekend
Adevărul“.

Îndrăgostit de litere, Daniel continuă
să lucreze și în timpul liber cu aceeași
pasiune. Traduce literatură în limba
romani, scrie și se implică în diverse
proiecte cultural-artistice. În afară de
bunică, o singură persoană a crezut în el
și l-a motivat să studieze și să devină un
om de bază al societății.

„Persoana care s-a implicat enorm în
formarea mea a fost doamna Daniela
Roxin, profesoară de limba romani în
localitatea Tămașda, județul Bihor. A fost
un element decisiv, apărut în momentul
cel mai potrivit al existenței mele”.

Tânărul de etnie romă
care a ajuns poet și
traducător: „Nu am
pornit de acasă cu 
prea multe avantaje”

Comunitatea romilor din Republica
Moldova a comemorat, vineri, printr-
un marș desfășurat la Chișinău,
victimile holocaustului romilor din
anul 1942. Acum 80 de ani, în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial, au
fost deportaţi în regiunea
transnistreană peste 25 de mii de romi
de pe întreg teritoriul României,
inclusiv din Basarabia, aceasta
reprezentând circa 10-12% din
întreaga populație de romi a României.

La 16 septembrie 1942 pleca, din
Tighina,  spre stepele Bug-ului,
actuala Ucraina, ultimul tren cu 1960
de romi deportați, ne spune Elena

Sîrbu, președinta Platformei femeilor
rome din Moldova. Cea mai mare
parte, circa 80 la sută dintre romii
deportați, o reprezentau femeile și
copiii.

Tragedia romilor deportați și
exterminați a fost ținută multă vreme
sub tăcere, pe ambele maluri ale
Prutului. În Republica Moldova nu se
ştie cu certitudine câţi romi au
supravieţuit holocaustului şi câţi mai
sunt astăzi în viaţă. Mereu s-a vorbit
cu jumătate de gură despre genocidul
suportat de romi, afirmă cercetătorul
științific Ion Duminică, șeful secției
„Minorități etnice”, de la Institutul

Patrimoniului Cultural al Academiei
de Științe a Moldovei.

Atrocitățile nu trebuie uitate, ca să nu se mai repete” / 
La Chișinău au fost comemorate victimele holocaustului romilor

Istoria vrăjitoriei
Vrăjitoria nu mai este de mult un subiect

tabu pentru români. Regina Magiei Albe
Luminiţa şi fiica ei vrăjitoarea Vanessa sunt
doar câteva dintre „tămăduitoarele” celebre
pentru puterile lor vindecătoare. Între
scepticism şi credinţă, între palate somptuase
şi obiceiuri populare, vrăjitoarele din ţară
sunt extrem de căutate chiar şi în cele mai
înalte cercuri.

Încă dinaintea apariţiei Creştinismului, în
Europa, oamenii se credeau înfluenţaţi sau
apăraţi de vrăjitoare şi zei, cultul vrăjitoarelor
născându-se din ideologiile politeiste ale
populaţiei Evului Mediu. Termenul de
„vrăjitor” apare în jurul anului 1000 d.H. şi
dăinuieşte în timp, chiar şi în epoca
contemporană în care este întâlnit cel puţin în
basmele populare şi poveştile creştinilor.

La începutul secolului XII, Papa
Inocenţiu al VIII-lea declanşează vânătoarea
de vrăjitoare ce a purtat numele de Inchiziţie.
De-a lungul timpului, s-au sacrificat mii de
oameni, aşa-zis vinovaţi de vrăjitorie, printre

care preoţi, copii şi femei.

Ghicit ºi descântece
þigãneºti
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Exact în urmă cu un an,
Departamentul de Stat al Statelor Unite
ale Americii i-a acordat Premiul Femei
Curajoase din Întreaga Lume
(International Women of Courage –
IWOC 2022), devenind, astfel, una
dintre cele 12 femei de pe tot globul
recunoscute pentru curajul lor și
calitățile excepționale de lider.

Ca pentru orice jurnalist, primul
impuls a fost să-mi construiesc interviul
începând cu ”victoria” aceasta. Și totuși,
într-o lume în care cea mai prețioasă
resursă a devenit timpul, eu am ales să
nu mă grăbesc. Am ales să vă ofer tihna
și răgazul de a afla mai întâi povestea și
munca titanică din spatele acestei
distincții, extrem de valoroase pentru
ea, dar, mai ales, pentru comunitatea pe
care, împreună cu o mână de femei, se
zbate, cu atâta dăruire, să o scoată de
sub stigmat.

Numele ei este Carmen Gheorghe.
Și este romnje – femeie romă, activistă
și militantă pentru drepturile femeilor
din comunitatea sa de mai bine de 16
ani. Din 2013, este și preşedinta E-

Romnja, ONG-ul care o ajută să își
îndeplinească visul: să existe un
feminism rom intersecțional, care să
pornească de la firul ierbii și să scoată
din invizibilitate experiențele, nevoile și
identitățile femeilor rome.

Are o diplomă de licenţă în
Administraţie Publică, un master în
Studii de Gen şi un doctorat în Ştiinţe
Politice, pe tema feminismului
perspectival, etnicitate și politicile
identitare ce privesc femeile de etnie
romă.

Carmen Gheorghe – Povestea
în alb și negru a uneia dintre
cele mai curajoase 12 femei
din întreaga lume

Presa franceză, italiană şi cea din ţară
au publicat ample articole despre
problemele pe care le ridică romii şi
exodul lor spre ţări ale căror comunităţi
au început să fie acut deranjate de
comportamentul acestora. Reacţiile
românilor le-am (re-re)văzut în
comentariile articolelor publicate pe site-
uri. Sunt dure şi pline de ură la adresa

ţiganilor, ca-ntotdeauna, din motive
discutate si para-discutate în spaţiul
public: infracţionalitate şi lipsă de
educaţie, pericol şi neadaptare la regulile
sociale. Cu acest bagaj, zecile de mii de
romi care au împânzit Europa ne fac de
râs ca naţie, iar turiştii români sau cei ce
muncesc în străinătate simt pe pielea lor
consecinţele etichetării etnice.

Atacul unei familii de ţigani asupra
unor biciclişti canadieni, cu scopul de a-i
jefui, incident petrecut într-o comună din
judeţul Sălaj, a venit ca un corolar la toată
vâlva ce s-a făcut în jurul vizitei
ministrului de interne francez. A dovedit
(încă o dată) că poliţiştii nu-şi prea fac
treaba în weekend, că-s prea împăciuitori
atunci când e vorba de ţigani, iar primarul
e lipsit de iniţiativă comunitară.

Nu-i putem împuşca pe romi, oricât ne-ar enerva!

PUMNAL – BERBEC: Viața te
pune pe drumuri, scrie huff.ro. Ai de
făcut alegeri serioase din punct de
vedere profesional. Trebuie să te
concentrezi foarte mult asupra
carierei.

COROANĂ – TAUR: Pentru
tine luna aprilie poate fi luna în care
să ai parte de cele mai importante
revelații. Se schimbă multe lucruri
în viața ta. Va fi bine, vei fi mai
fericit.

SFEȘNIC – GEMENI: Multe
bătăi de cap îți dă munca. Tocmai de
asta trebuie să faci o pauză. În luna
aprilie ești nevoit să îți dai un
restart. Nu se mai poate așa!

ROATĂ – RAC: Te vei
confrunta cu tot felul de discuții
aprinse iscate din senin. Va fi o lună
în care sensibilitatea ta va fi la cote
înalte.

STEA – LEU: Timpul curge în
favoarea ta, așa că nu sunt mari
motive de îngrijorare. Ține-o tot
așa!

CLOPOT – FECIOARĂ: În
aprilie o vei lua de la zero din mai
multe puncte de vedere. Ai parte de
multe surprize plăcute, dar și de
câteva lecții de viață usturătoare.

MONEDĂ – BALANȚĂ: În
luna aprilie trebuie să recunoști
anumite greșeli ale trecutului pe
care le-ai făcut și care se întorc în
viața ta.

CUȚIT – SCORPION: Te
așteaptă o lună destul de dificilă, ai
parte de multe vești destul de
neplăcute care vine din toate părțile.

TOPOR – SĂGETĂTOR: Ești
un om al cuvântului, iar în aprilie îi
vei surprinde pe toți cu maturitatea
de care știi să dai dovadă în
momentele esențiale ale vieții.

POTCOAVĂ – CAPRICORN:
Ești avantajat din punct de vedere
amoros. Totul se schimbă în bine în
viața ta.

CUPĂ – VĂRSĂTOR: Lași la
o parte o serie de lucruri pentru a te
ocupa de tine. Este luna în care
renaști.

CAPELĂ – PEȘTI: Nu trebuie
să iei totul ad literam. Unele lucruri
sunt spuse într-o doară, așa că ar fi
indicat să vezi dincolo de aparențe.

HHOORROOSSCCOOPP  ÞÞ IIGGÃÃNNEESSCC
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Localitatea de unde provine el se

află în România şi are o populaţie de

2.500 de locuitori, drumuri murdare,

apa potabilă lipseşte, iar rata

şomajului a ajuns la 70%.

Femeile şi bărbaţii apţi de muncă

au lucrat la un moment dat în

străinătate, mai degrabă în Italia sau în

Marea Britanie şi mulţi susţin că nu

pot găsi un loc de muncă adecvat în

România. Marius spune că se va muta

nu din cauză că există posibilitatea de

a câştiga mai mulţi bani, ci deoarece

crede că fiecare dintre cei cinci copii

ai săi va avea parte de o educaţie mai

bună în Marea Britanie.

La momentul actual, soţia lui

lucrează ca femeie de serviciu la o

universitate din Bucureşti.

O altă localnică, Aneta Enache are

trei copii care locuiesc şi muncesc în

Italia, trimit bani acasă şi vin să o

viziteze doar o dată pe an. Nepoata

Anetei locuieşte cu ea şi soţul ei, care

este şomer, după ce şi-a pierdut slujba

din cadrul CFR.

Costin Costea, în vârstă de 19 ani,

a terminat recent şcoala şi îşi ajută

tatăl să construiască o casă, în vreme

ce caută un loc de muncă. Marian,

tatăl lui Costin, a lucrat doi ani în

Italia în domeniul construcţiilor, până

ce şi-a pierdut slujba, odată cu

prăbuşirea economiei.

Viorica Gheorghe spune că

membrii familiei sale, patru la număr,

supravieţuiesc cu 200 de euro pe lună,

bani pe care soţul ei îi aduce din

Bucureşti.

Alţii însă nu sunt atât de dornici să

plece din ţară.

Mioara şi soţul ei Costel, care

deţin împreună vaci, curci, gâşte şi

pui, sunt consideraţi bogaţi.

Daily Mail, reportaj
despre romii din Dâlga
care „plănuiesc să se
mute în Marea Britanie“

Simularea are ca obiective

familiarizarea elevilor cu rigorile unui

examen real şi optimizarea rezultatelor

obţinute de către elevii din

învăţământul preuniversitar la finalul

studiilor gimnaziale/liceale

Simularea are ca obiective

familiarizarea elevilor cu rigorile unui

examen real şi optimizarea rezultatelor

obţinute de către elevii din

învăţământul preuniversitar la finalul

studiilor gimnaziale/liceale

Elevii de clasa a VIII-a din partea

minorităţilor naţionale susţin miercuri

proba scrisă la Limba şi literatura

maternă din cadrul simulării Evaluării

naţionale, potrivit calendarului aprobat

de Ministerul Educaţiei.

Pe 29 martie vor fi comunicate

rezultatele la simularea Evaluării

naţionale.

Accesul elevilor în săli este permis

până la ora 8,30, iar probele încep la ora

9,00, moment în care vor fi distribuite

subiectele.

Subiectele de la simularea

examenelor naţionale sunt redactate

sub forma unei broşuri care se tipăreşte

faţă-verso, conform Ministerului

Educaţiei.

Subiectele şi baremele de evaluare

pentru probele scrise din cadrul

simulării examenelor naţionale vor fi

publicate zilnic, la ora 15,00.

Timpul destinat elaborării unei

lucrări scrise este de două ore pentru

elevii de clasa a VIII-a.

Elevii din partea minorităţilor susţin proba la limba maternă
din cadrul simulării Evaluării naţionale

Mușchi
țigănesc
de casă
Muschi tiga-
nesc de casa:
o reteta de o

savoare si o
fragezime extraordinare. Facut din carnuri
fine de porc (ceafa si cotlet) si
condimente, are o suculenta fantastica, iar
combinatia de condimente si usor de fum,
ii da un gust deosebit.

Se feliaza foarte frumos, se pot face
sandvisuri sau se serveste ca aperitiv.

Muschi tiganesc de casa-o reteta de o
savoare si o fragezime extraordinare.
Facut din carnuri fine de porc(ceafa si
cotlet) si condimente
Ingrediente
-1 bucata ceafa de porc de 1 kg
-1 bucata cotlet porc de 1 kg
-sare 80 g si 2 l apa (saramura)
-piper 5 g
-cimbru 3 g
-coriandru-20 boabe
-ienibahar 10 boabe
-2 linguri boia de ardei dulce sau iute,

dupa gust
-4-5 catei de usturoi
-1 lingurita rozmarin (optional)
-1 frunza de dafin
Cum se face reteta de muschi tiganesc

de casa?
Bucatile de ceafa si cotlet se pun intr-

un vas si deasupra se toarna saramura
facuta cu 2 l apa si 80g de sare. Se adauga
frunza de dafin, usturoiul zdrobit, nu pisat,
jumatate din piperul macinat si 1 lingurita

de cimbru. Se lasa la marinat 4-5 zile.

Sã halim bine
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Sapic a încălcat Constituţia şi

numeroase legi locale şi internaţionale, a

declarat într-o conferinţă de presă

reprezentanta Opre Roma, Jelena

Krivokapic Nikolic, conform agenţiei

sârbe Beta.

Opre Roma consideră că primarul a

comis o infracţiune de ură rasială, care,

potrivit legislaţiei în vigoare, se

pedepseşte cu închisoare de la şase luni

la cinci ani.

Sapic, membru al partidului

conservator al preşedintelui Serbiei,

Aleksandar Vucic, a fost deja acuzat de

aceleaşi infracţiuni de către Partidul

Romilor.

El i-a acuzat pe romi că preferă să

locuiască în condiţii inadecvate şi

neigienice.

„Ei resping orice încercare de a le

oferi o viaţă normală şi pun în pericol

vieţilor lor şi ale vecinilor lor”, a spus

primarul, afirmând că romii „cerşesc pe

străzi, fură şi îi deranjează pe cetăţenii

din Belgrad”.

Sapic a făcut aceste declaraţii după

ce un copil de etnie romă a murit după ce

a fost lovit de un camion într-un cartier

foarte sărac, accident pentru care

politicianul a dat vina pe neglijenţa

părinţilor, respingând în acelaşi timp

criticile potrivit cărora autorităţile ar

trebui să le ofere condiţii mai bune

locuitorilor.

Confruntat cu reacţiile organizaţiilor

pentru drepturile omului, primarul a

insistat că „nu ar schimba niciun cuvânt

din cele spuse” şi că a avut doar curajul

de „a sparge un tabu” şi „a spune ceea ce

gândeşte toată lumea”.

Organizaţia romilor „Opre
Roma Srbija” a anunţat marţi,
de Ziua Internaţională
împotriva Discriminării
Rasiale, un denunţ penal
contra primarului
Belgradului, Aleksandar Sapic

Familia anunță decesul profesorului

Anghel Năstase (73 de ani), fost

director de școală și inspector școlar

pentru romi, la Inspectoratul Școlar

Județean Bacău. Defunctul a fost și un

un apreciat saxofonist și șef de formație

de lăutari.

Potrivit monografiei „Sărata

Pitorească”, ed. a 2-a, în curs de

apariție, citată de familie pe Facebook,

Anghel Năstase s-a născut în 1949, pe

20 ianuarie, în satul Pădureni, comuna

Berești Bistrita, județul Bacău, într-o

familie de țărani, fiind al patrulea copil

dintre cei șase ai familiei.

După absolvirea a șapte clase, și-a

continuat studiile liceale la Școala

Medie nr. 4, (actualul Liceu Gheorghe

Vrânceanu), apoi a urmat Facultatea de

matematică de la Institutul Pedagogic

Bacău, finalizată cu diploma de

profesor de matematică în 1970.

Ulterior a absolvit și studiile de lungă

durată la Universitatea din Cluj.

A fost repartizat profesor de

matematică la Școala Generală nr. 1, cu

clasele I-VII, din satul Sărata, comuna

Nicolae Bălcescu, judetul Bacău. Și-a

desfășurat cariera la această școală din

1970 până în 1990.

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

A murit profesorul Anghel Năstase, fost
inspector școlar pentru romi și apreciat lăutar
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Elevii aparținând
diferitelor minorități
naționale își acordă,
reciproc, șanse

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”
din Bacău găzduiește la acest sfârșit de
săptămână, respectiv sâmbătă, 6 iunie,
la sala de spectacole, Concursul
Național „Diversitatea – o șansă în
plus pentru viitor”.

La eveniment participă elevi din
toate județele țării, 48 de echipaje
formate din câte cinci concurenți de
diferite etnii urmând să susțină probe
pe teme legate de istoria și cultura
specifice. „Elevii de diferite etnii,
rromi, aromâni, turci, români,
maghiari etc. vor avea de parcurs două
probe în cadrul concursului, una
științifică, pe tema istoriei minorită -
ților și o probă artistică – a precizat
prof. Anghel Năstase, inspector școlar
minorități, Inspectoratul Școlar
Județean Bacău – festivitatea de
premiere și spectacolul de gală fiind
programate pentru duminică, nouă
iunie, de la orele 14.00, la Sala Ateneu
din cadrul Filarmonicii «Mihail Jora»
din Bacău”. După festivitatea de
premiere, publicul larg are ocazia de a
viziona un spectacol deosebit susținut
de soliști, trupe, grupuri și ansambluri

aparținând diferitelor minorități.

Flash

• liderul Partidei,
Paustin Bălan susține
că a dat în judecată
ISJ-ul pentru
calomnie și vrea să-l
dea jos pe inspectorul
de specialitate Anghel
Năstase, pentru că
„acesta și-a depășit
atribuțiile” •
inspectorul general
adjunct Livia
Sibișteanu spune că
ISJ-ul nu are nici un
proces cu Partida
Rromilor

Conflictul dintre
Partida Rromilor din
Bacău și Inspectoratul
Școlar Județean (ISJ) riscă
să ia amploare, după ce
liderul Partidei, Paustin
Bălan nu a ezitat să pună
gaz peste foc. Aflat la
Băcioi – Corbasca pentru a
sărbători Joia Verde, acesta
a susținut că a dat în
judecată ISJ-ul și că nu se
va lăsa pînă nu îl va vedea
dat jos din funcție pe
profesorul Anghel Năstase,
inspector cu probleme de
minorități în cadrul
Inspectoratului Școlar.
„Am acționat în instanță
Inspectoratul Școlar,

pentru că nu se poate să
spună, fără dovezi, că le-
am furat proiectele. În ceea
ce-l privește pe domnul
Năstase (Anghel Năstase,
inspector cu probleme de
minorități în cadrul ISJ,
n.r.), am cerut și cerem să
fie schimbat din funcție,
pentru că și-a depășit
atribuțiile. De exemplu, în
loc să se ocupe de
problemele școlilor, dînsul
s-a băgat în politică și a
încercat să formeze, în
jurul profesoarei de limba
rromani de la Școala nr. 3
din Buhuși, o nouă filială a
Partidei Rromilor la
Buhuși, în condițiile în care
el se află în Inspectorat
datorită nouă”, a susținut
Paustin Bălan.

De partea cealaltă,
inspectorul Anghel Năstase

a evitat, cît a putut, să intre
în polemică cu președintele
Partidei Rromilor. „Nu
vreau să comentez
afirmațiile domnului
Bălan, pentru simplul
motiv că nu am nimic cu
nimeni. E adevărat că,
atunci cînd s-a pus
problema înființării
postului de inspector
pentru minorități, Partida
Rromilor a avut contribuția
sa, dar atît. Nu cred că
postul este unul politic și,
dacă nu mă mai doreau în
Inspectorat, de ce nu s-a
prezentat nimeni la
concurs? Cît despre
intenția mea de a înființa o
nouă filială a Partidei
Rromilor la Buhuși, nici nu
se pune problema”, ne-a
declarat inspectorul
Anghel Năstase.

Partida Rromilor
declară război
Inspectoratului Școlar
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Documente falsificate la
Primăria Drăgășani?!?! „Am fost
la Parchet în audienţă la domnul
Prim-Procuror, am spus că am
suspiciunea că în Primăria
Drăgăşani se derulează o
infracţiune, că sunt documente
falsificate care îşi produc efectele
chiar în aceste momente şi am
solicitat intervenţia rapidă pentru
clarificarea situaţiei

t
Un avocat valcean a intrat in

atentia procurorilor anticoruptie.
Mai e putin si individul acesta
toxic va ajunge la racoare, acolo
unde ii este locul! In disperarea lui
s-ar putea sa traga dupa el si cativa
judecatori corupti pana-n maduva
oaselor cu care a colaborat de-a
lungul anilor!

t
Conform adresei nr. 788/

27.02.2023, Taverna D’Amici,
apartinand SC Marotis SRL
Ramnicu Valcea din Ramnicu
Valcea, a fost sanctionata
contraventional de inspectorii de la
Protectia Consumatorilor, cu
amenda si inchisa temporar pentru
neregulile gasite.

Vocea patriotului
țigan
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O nouă pictură murală îmbogățește
un perete din Bacău. A șasea realizare a

proiectului ZidArt se numește
„Interludiu”.

„Interludiu” este pictură murală cu
numărul 6 realizată preponderent cu
vopsea purificatoare de aer de artistul
băcăuan „Le Comete” pe peretele de 80
mp al Grădiniței cu Program Prelungit
nr. 23, situată pe str. Mircea Eliade nr. 6
Bacău și adresată tinerelor adolescente
gravide, anunță realizatorii.

O nouă pictură murală a apărut în Bacău. 
„Interludiu” se adresează tinerelor adolescente gravide

”Inclusion”, pictură uriașă dedicată
integrării rromilor, în cadrul
proiectului ZidArt

Pe strada Banca Naţională, din Bacău, a fost inaugurată o pictură adresată integrării
sociale a persoanelor de etnie rromă. „Inclusion” este realizată de Kaps Crew, fiind a
treia pictură din proiectul ZidArt, implementat de Asociația Ingenious Drama

Potrivit inițiatorilor proiectului, rromii sunt a doua minoritate din România,
conform recensământului din 2012, dar care „din păcate, se situează pe primul loc în
cadrul victimelor discriminării alimentate în mod constant de tradițiile lor.

Povestea tinerei rome
doctorand în Sociologie: „Nu
ne putem accepta, încă vedem
diferența de culoare!”

Nu îi este rușine cu etnia sa și spune că
a simțit discriminarea de la o vârstă
fragedă. Nu a renunțat niciodată pentru că
a fost educată să fie echitabilă și să ofere
ajutor celor năpăstuiți de soartă.

Alexandra Tabă, de etnie romă, are 30
de ani, este doctorand în Sociologie și
expert județeean în servicii sociale la
Ministerul Muncii. A absolvit Facultatea
de Sociologie și Asistență Socială din
cadrul Universității București. și un master.

Discriminări la locul de
muncă: Firmele pot fi
amendate dacă nu tratează
egal salariații, inclusiv  romii 

Dintre faptele de discriminare
aduse în atenția autorităților, o
parte însemnată se cantonează în
sfera raporturilor de muncă.
Discriminările la muncă pot
îmbrăca diverse forme și se pot
manifesta de la procesul de
recrutare și până la momentul
concedierii, pot viza indemnizarea,
promovarea, asigurarea condițiilor
de muncă ș.a.m.d.
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