
Între 13 şi 18 iunie, Torino a găzduit un
grup de aproximativ 40 de copii români,
printre care mulți de etnie rrom, însoțiți de
doi reprezentanți ai asociațiilor „Sportul
pentru toți” din Ilfov şi Suceava, Doru
Traşcă şi Mihai Androhovici. Vizita acestora
a avut loc în cadrul proiectului european
IRIS, “Integrarea rromilor prin intermediul
sportului”, ideat şi organizat de UISP (Uni-
unea italiană sportul pentru toți) Settimo
Cirie Chivasso, sub conducerea
preşedintelui Roberto Rinaldi, care ne-a de-
clarat că „Sportul este un instrument foarte
important pentru integrare, pentru că, prin
intermediul lui, cei tineri şi mai puțin tineri
pot învăța respectarea regulilor şi respectul
față de ceilalți. Cu acest spirit am dat viață
proiectului IRIS”.
Roberto descrie situația rromilor spunând
că „Rasismul este foarte accentuat. Cei de
etnie rrom sunt considerați ca fiind hoți,
persoane care refuză şcoala şi orice altă in-
struire: sunt stereotipuri înrădăcinate în
mentalitatea persoanelor comune şi alimen-

tate de anumite părți politice. Noi încercăm
să facem mici paşi spre ajutorarea lor, dar
este evident doar o picătură într-un ocean.”

Vor însă rromii să se integreze în societate?
Iată părerea lui Doru: „În Ilfov avem câteva
localități în care comunitatea rromă este
destul de bine reprezentată: Ciorogârla,
Pantelimon, Vidra, Cernica şi Ștefăneşti.
Acolo rromii sunt aproape integrați, au pro-
priile gospodării, dar situația nu este chiar
atât de bună, întrucât copiii abandonează
şcoala la vârste fragede, iar comportamen-
tul populației majoritare este unul reticent
față de ei. Eu cred că prin sport putem să
schimbăm mentalități cel puțin la nivelul co-
piilor, care mai departe vor ajuta părinții să
înțeleagă acest fenomen la adevărata sa va-
loare.”
Mihai îl completează susținând că „din inte-
riorul comunității lor semnalele sunt pozi-
tive: au dovedit prin diferite activități,
inclusiv prin sport, că vor să se deschidă, să
se integreze în societate. Foarte mulți dintre

ei au ajuns să lucreze în străinătate şi se în-
torc acasă, forțați sau nu, cu exemple de
bună practică. Îşi dau seama că se poate
ajunge la o bună conviețuire cu restul
populației doar muncind legal, trimițând co-
piii la şcoală şi dezvoltându-se ca şi familie.”
Și când vine vorba de rromi, deseori se
trece de la o extremă la alta: „Ponderea
celor care dețin bogății este destul de mică.
În județul Ilfov nu sunt mai mult de 20% din
total: unii le-au făcut pe cale cinstită, alții
mai puțin. Dar cei mai mulți dintre ei au o
situație destul de proastă, deşi muncesc.
Sub 40% dintre cei care cerşesc sau spală
geamuri în Bucureşti sunt rromi. Pe de altă
parte, un angajator, între un bun meseriaş
de etnie rrom şi un român mai puțin price-
put, încă preferă românul.”, subliniază
Doru. Mihai justifică totul prin nivelul de in-
struire: „Cei care au ajuns să aibă palate au
avut acces la anumite informații, ceea ce
presupune un anumit grad de cultură: au
ştiut să citească, să scrie, au putut deci să-
şi ia o maşină şi să dezvolte afaceri. Cine nu

este instruit tinde spre ilegalitate pentru
supraviețuire.”

Abandonul şcolar este foarte răspândit în in-
teriorul acestei comunități.”Sunt probleme
la nivelul clasei a 8-a. Mulți sunt retraşi de
la şcoală pentru a-şi susține familia. Din pă-
cate situația de viață îi duc la o maturizare
mult mai rapidă. - continuă Mihai - Legea
prin care se suspendă alocația pentru prea
multe absențe a dus la o schimbare: îşi tri-
mit copiii la şcoală pentru a nu pierde banii.
Cu timpul vor conştientiza că pe noi, ca so-
cietate, ne interesează să-i avem ca buni
concetățeni. Trebuie să ne pese de soarta
lor şi trebuie să-i aducem la nivelul nostru
de cultură şi bunăstare.”

De specificat că la proiect au participat şi
un grup de alți 40 de copii şi însoțitori din
Bulgaria, țară care se confruntă cu aceeaşi
situație.

Anca Manolea
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IRIS – o floare pentru integrarea rromilor
Sportul poate fi o bună soluţie pentru a combate prejudecăţile

ȘTIRI PE SCURT

Zece jucători ai naționalei României U-19 au
fost sancționați drastic după numeroase acte
de indisciplină săvîrşite înaintea meciului cu
Serbia, anunță Gazeta Sporturilor.

În urma raportului întocmit de Marian Mihail, direc-
torul tehnic al FRF, potrivit căruia o parte din jucători
s-au îmbătat și au făcut ravagii, șapte jucători au fost
suspendați timp de un an de la "națională", iar alți
trei timp de șase luni.
“Majoritatea jucătorilor au respectat programul, doar
cinci, respectiv Vaștag Andrei, Puțanu Ionuț,  Dobro-
savlevici Alin, Popescu Ștefan și Gavra Cristian, s-au
întors la ora 23.45, într-o suspectă stare de ebrietate.
Au fost așteptați de antrenorul principal și staff-ul

medical, care nu i-au informat pe ceilalți membri ai
conducerii delegației, tăinuind săvârșirea acestei
grave abateri”, scrie Marian Mihail în raportul său.
Din raport mai rezultă și că în seara dinaintea meciu-
lui cu Serbia o parte din jucători consumau bere
liniștiți la un restaurant din Nuovi Sad și că ar fi făcut
scandal în hotelul erau cazați.
Iată sancțiunile dictate de Federație:
1. Jucătorii Andrei Vaștag, Ionuț Puțanu, Ștefan Po-
pescu, Cristian Gavra, Laurențiu Brănescu, Alin Do-
brosavlevici și Alexandru Ioniță au fost suspendați
timp de 1 an de la orice acțiune a loturilor naționale.
2. Jucătorii Andrei Manole, Cristian Iancu și Alexandru
Buzbuchi au fosr suspendați timp de 6 luni de la orice
acțiune a loturilor naționale.
3. Antrenorului Ovidiu Stângă, care a favorizat prin
deciziile luate săvârșirea acestor abateri disciplinare
grave și nu a informat niciun membru al conducerii
delegației în acest sens, nu i se va reînnoi contractul
de muncă cu FRF, scadent în luna august a.c.
4. Medicul Constantin Bârsan și masorul Dan Bucu-
roaia, care au avut cunoștință de aceste evenimente,
dar, la recomandarea antrenorului principal, nu i-au
informat pe membrii conducerii delegației, au fost
sancționați cu avertisment scris și vor avea o redu-
cere a diurnei cu 50% timp de un an.
5. Antrenorul coordonator, Ștefan Iovan, care a dorit
să supervizeze întregul program stabilit, fără să co-
laboreze cu toți membrii staff-ului administrativ și nu
a reușit să preîntâmpine săvârșirea acestor abateri
disciplinare, a fost sancționat cu avertisment scris și
va avea o reducere a diurnei cu 50% timp de un an.
6. Directorul tehnic al loturilor naționale de juniori,
Miodrag Belodedici, și managerul echipei, Romulus
Chihaia, au fost sancționați cu avertisment scris și cu
reducerea diurnei cu 50% timp de șase luni.
România a luat bătaie de la Serbia cu 5 la 0.

Naționala de rugby a României a câştigat tro-
feul IRB Nations Cup pentru prima oară în isto-
rie, după ce a învins Italia A, scor 17-13,
duminică, pe stadionul Arcul de Triumf din Bu-
cureşti, informează Mediafax.

În alte două meciuri de la IRB, Argentina Jaguars a
trecut de Rusia, scor 33-9, iar Portugalia a fost în-
vinsă, scor 35-7, de Uruguay.

Echipa Steaua Bucureşti a terminat la egali-
tate, scor 1-1 (1-0), cu formația georgiană Tor-
pedo Kutaisi, în primul meci amical din cadrul
stagiului de pregătire din Austria, informează
Mediafax.

Steliștii au deschis scorul prin Rusescu, în minutul 35,
georgienii reușind egalarea prin Gotsiridze, în minu-
tul 58. Următorul meci amical al Stelei va avea loc
sâmbătă, de la ora 15.00, împotriva campioanei El-
veției, FC Basel.

Alina Harja
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