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Badea 
C=r]an la
Torino

Un caz de
rasism la
Floren]a

Acid aruncat pe o cer[etoare

Romi la Bologna, vine armata
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«Ni s-a propus s\ angaj\m ]igani. Am refuzat categoric.»;
«Romii continu\ s\ distrug\ imaginea rom=nilor, fie `n ]ar\,
fie `n str\inatate»; «Nu sunt romii principalii vinova]i pentru
imaginea noastr\, sunt rom=ni care se comport\ la fel».

Noi [i romii Ce cred rom=nii din Italia despre
romii care au pa[aport rom=nesc

Imaginea
romilor  
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Sorin Cehan

~n multe ora[e din Italia, romii
sunt printre problemele cele mai
acute. La Vicenza, Mestre,
Verona, Treviso, acum [i la
Bologna, unde primarul vrea s\
aduc\ armata, romii sunt cap de
afi[. {i `n 99% din cazuri sunt pre-
zenta]i drept rom=ni, chiar dac\
nu to]i romii sunt rom=ni. 

Din aceast\ cauz\, s\ recunoa[-
tem deschis, imaginea rom=nilor
are de suferit, nu numai `n Italia,
ci `n toate ]\rile unde sunt comu-
nit\]i mari de rom=ni [i romi. 

Am `ncercat s\ afl\m ce spun
rom=nii din Italia despre romii de
aici. ~i consider\ vinova]i pentru
imaginea noastr\ proast\? Sunt
jena]i de egalitatea rom=ni #
romi? Consider\ c\ italienii au
dreptate atunci c=nd `i alung\ din
locurile unde `[i fac tabere? Au
dat de poman\ vreunuia `n Italia?
Sunt de acord cu afirma]ia c\ `n
Rom=nia sunt discrimina]i? 

(continu\ la pag. 6)

Dan Diaconescu nu
emite de la Vatican

Purt\torul de cuvânt 
al Sf=ntului Scaun a declarat
c\ OTV nu emite dintr-o 
“biseric\ a Vaticanului”, a[a
cum anun]a Diaconescu.

Na]ionala, aproape 
de Mondiale 

Pentru a se califica la
Campionatul Mondial din
Brazilia, de anul viitor, tricolorii
trebuie s\ treac\ de barajul cu
reprezentativa Greciei.
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Nu suntem dori]i 
la munc\ `n Europa

Mai mult de jum\tate 
din popula]ia marilor state 
europene nu aprob\ intrarea
pe pia]a muncii cu drepturi
depline a rom=nilor din 2014.
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