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Adrian Teodorescu*   

O elev\ rom=nc\ a suferit din
partea colegilor de clas\ un “trata-
ment rezervat [i personalizat”.
Colegii n-o accept\ [i au izolat-o
pentru c\ pare diferit\ de ei, nu se
`mbrac\ cu haine de firm\, nu are
telefon la mod\ [i, `n plus, “pute a
rom=nc\”. ~ntr-o zi, pentru a nu mai
merge la [coal\, fata s-a aruncat de
la fereastr\. 

Odat\ la [coal\ te `nv\]au c\ cei
mai am\r=]i trebuie ajuta]i, [i c\
diversit\]ile trebuie respectate. ~n
schimb, ast\zi [coala a devenit un
centru pentru `ndoctrinarea politic\
[i civil\. C=nd se fac sp\l\rile de
creier f\r\ ca apoi s\ se `nlocuiasc\
cu nimic, se ajunge s\ se defineasc\
“bullismo” acte care ar trebui consi-
derate infrac]iuni.

~n ajutorul [colii intervine apoi
restul societ\]ii care `]i indic\ c\
drumul pentru a fi considerat “cine-
va” este cel de a “ap\rea” [i dac\
pentru a face asta trebuie s\ calci
peste al]ii nu are importan]\, pentru
c\ la final cel mai puternic `nvinge.

(continu\ la pag. 6)
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Marginalizat\ de colegii de clas\ pen-
tru c\ “pute a rom=nc\”, o elev\ rom=nc\
de 13 ani din Solesino, provincia Padova,
a `ncercat s\ se sinucid\.

Drama
unei fete:
"Pu]i a
rom=nc\"
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Rasism la [coal\
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Animalele, `n cu[c\
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Radu Maz\re 
se vrea [ef `n PSD   

“Un lider cu sânge, a[a
ca mine”, este solu]ia lan-
sat\ de primarul Constan ]ei
pentru [efia Partidului
Social Democrat.

Mutu, dopaj 
cu repeti]ie       

Fotbalistul a fost depi-
stat pozitiv cu sibutramin\
de dou\ ori `n acest an.
Ata cantul rom=n a fost deja
suspendat de propriul club.
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Se scumpe[te 
din nou m=ncarea 

Taxele impuse de guver-
nan]i pentru a sc\pa buge-
tul de criz\ `i jupoaie de
bani pe rom=ni. Alimen tele
s-ar putea scumpi cu 30%.
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