DEZROBIREA RROMILOR ÎN
ÞARA ROMANESC A
Eliberarea rromilor din sclavie a fost un proces
care s-a desfãºurat in mai multe etape datorita opoziþiei
marilor boieri ºi a monastirilor care nu acceptau sa-si piardã
sclavii. Mãnãstirea Cozia, construita de voievodul Mircea
cel Bãtrân, a avut cei mai mulþi sclavi. Total 11446 de familii
au fost dezrobite in anul 1847.
La 8/20 februarie 1856. in Tara Romanesca a
fost adoptata „Legiuire pentru emancipaþia tuturor
þiganilor din Principatul Romanesc". Articolul 1
prevedea astfel:" Robia este desfiinþatã. Ori'care þigan
se afla astãzi in aceasta categorie se elibereazã si se va
inscri intre dajnicii Statului" Ziua de 8/20 februarie a
devenit „ziua de solemnitate". In amintirea sfârºitului
sclaviei rromilor.

„Romii reprezintã acest pol opus confruntând
lumea din jur cu diferenþa lor, diversitatea lor,
eterogenitatea si flexibilitatea identitãþilor, cu jocul
identitãþilor - si obligând pe cei din jur sa tina continuu
de acest lucru."
Nicolae Gheorhe, sociolog

In acest fel a fost desfiinþatã sclavia rromilor
particularilor, stãpânii primind despãgubire 10 galbeni
pentru fiecare individ.
„Pentru proprietarii care vor aduce o ofranda,
dãruind eliberarea þiganilor fara despãgubire, se va tine
dosebita condica in care se vor înscrie numele lor cu litere de
aur, si se va pãstra in împãtrit exemplar: unul la Mitropolie
in arhiva, iar celelalte trei la episcopii.
O zi de solemnitate publica se va hotãra in care sa
se celebreze pe fiecare an in eternitate acest Articol: al
desfiinþãrii sclaviei din principat.
In aceasta zi se va face slujba in toate bisericile se vor citi
numele tuturor acelor binefãcãtori care vor fi dãruit
libertatea sclavilor, chemanadu-se pentru dansii
binecuvântarea cerescului Pãrinte".
(art.7" Legiuire pentru emancipaþia tuturor þiganilor
din Principatul Romanesc")
„Poporul roman leapãdã de sine neomenia si
ruºinea de a tine robi,si declara libertatea þiganilor
particulari. Cei care au suferit pana acum ruºinea pactului de
a avea robi sunt iertai de Poporul roman; din vistieria a va
despãgubi pe oricine va reclama ca a avut paguba de la
acesta fapta creºtineasca." (Proclamaþia revoluþionara de
la 11 iunie 1848)
Toate acestea sunt amintite pentru a nu se mai repeta!
OpreRoma!

Multiculturalitate
Eterogenitatea este o experienþa hotãrâtoare
pentru oameni la sfirsitul secolului XX.
Multiculturalitatea se manifesta prin diferenþe
culturale, de identitate si politice. Aceste diferenþe
sunt hotãrâtoare îndeosebi in centre migrationale, dar
in acelalºi timp nenumãrate grupuri reduse la tãcere,
încearcã sa-si dobindeasca recunoaºterea: indigeni,
minoritãþi etnice, femeile (miºcãrile feministe),
minoritãþi sexuale. Conform lui D. Miller termenul de
multicultural sau multiculturalism nu are inteles clar
stabilit. Se poate referi la pluralitatea grupurilor
culturale distincte sau la concepþi despre diferenþe
culturale si in acelaºi timp la rãspunsurile politice si
individuale date la aceste problema. Pentru W.
Kymlicka - considerând termenul de cultura ca
sinonim al termenilor naþiune sau naþie - termenul de
multiculturalitate implica diferenþe etnice si naþionale.
Insa, cum spune chiar Kymlicka, aceasta este doar o
parte a unei problematici mai largi, care include si alte
aspecte (feminism, minoritãþi sexuale, etc.).

Cugetare
“Fiecare om, are de facut o datorie
Datora lui intreaga
Si nu intereseaza, cine a facut datoria
Ci datoria care a facut-o”
Nicolae Iorga

Editat de Primãria orasului Copsa Micã
cu sprijinul
Compartimentul Consilierului pe Problemele Romilor

20 februarie
“Ziua de solemnitate”
In amintirea sfarsitului sclaviei
romilor.

„Prin Dezrobire, astãzi poporul roman va sta
mândru þi egal înaintea Europei; dar egalitatea nu
stã numai în egalitatea materialã ci, mai vârtos în
egalitatea sentimentelor!"
A. Papadopol - Calimah
Rajalen thaj Ranjalen,

Asociatia pentru Emanciparea Romilor
din Orasul Copsa Mica

Reprezentant: dl. Rotar Nicolae
1 Decembrie, bl.P 23, ap.22, Copsa Mica
E-mail: rotar.nicolae@yahoo.com

Vã informãm cã pe 20 februarie, 2007 romii
din România celebreazã, "ziua de solemnitate" în
amintirea sfârþitului sclaviei romilor.
Cu acesta ocazie Biroul local pentru romi,
Petroþani þi organizaþiile neguvernamentale ale
romilor din Valea Jiului organizeazã simpozionul
cultural intitulat "Dezrobirea Romilor", ce va avea loc
în data de 20-02-2007 în Sala de Marmurã a
Primãriei Municipiului Petroþani începând cu orele
14.00.
Simpozionul va avea invitati:
Reprezentantii autoritãþilor locale si centrale.
Reprezentanti ai instituþiilor desconcentrate,
Organizatii nonguvernamentale ale romilor si
ne-romilor, Mass-media.
Baxtalipe! Toate cele bune!

20 Februarj
“O dive Te das amen godj” KO
vaht kana samas amen
sklavurja.

