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“Eu `i `ngrop pe englezi”

BBC a prezentat recent un nou
documentar al c\rui subiect sunt
cer[etorii minori rom=ni de pe
str\zile Londrei. Realizatorii
estimeaz\ c\ fiecare copil str=nge
anual £100,000.

George Betianu, fost boxer la Steaua, a venit `n UK `n 1991. A
muncit c=]iva ani ca taximetrist, apoi [i-a deschis propria afacere.
Acum de]ine o companie de taxi, o companie de recrutare persoane, o
companie de cur\]enie [i o companie de turism.

Cum a ajuns George Betianu
patron de companie de taxi

Cli[ee despre romi [i rom=ni

Un rom=n face carier\ `n domeniul ser-
viciilor funerare la Londra: «Din afar\,
meseria noastr\ poate p\rea sinistr\. Cum
te poate afecta un mort? ~]i d\ o palm\, la
figurat, [i `]i aminte[te s\ pre]uiesti via]a.»
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Florin Br\tescu

Cer[etoria din r=ndul copiilor
de romi, aciua]i prin Anglia de
data aceasta, a ajuns iar pe prima
pagin\ a ziarelor. Tam-tam-ul
mediatic provocat de copiii romi
de na]ionalitate ro m=n\ care cer -
[esc pe str\zile Londrei e deja po -
veste clasic\. De-a lungul anilor,
subiectul a ap\rut `n ziarele din
Fran]a [i Italia, `n cele din Belgia
[i Olanda, `n Austria [i chiar [i `n
Bulgaria. Reac]iile provocate
sunt deja cli[ee, auzite de at=tea
ori: “nu se face nimic pentru inte-
grarea romilor”, “romii nu [tiu

altceva dec=t s\ cer[easc\”, “iar
ne fac \[tia de r=s `n Europa”. {i
cam at=t. Dup\ care se las\ rapid
lini[tea, p=n\ c=nd, `ntr-o alt\
]ar\, un alt reportaj va prezenta
din nou “problema” cer[etorilor
romi.

Reportajul prezentat recent de
BBC, intitulat “via]a secret\ a
cer[etorilor rom=ni din UK”, nu a
venit cu nimic nou, cu nimic din
ceva ce nu se [tie. Nici m\car
pentru britanici, care, dup\ cum
se putea vedea [i din reportaj, 
s-au obi[nuit deja cu prezen]a
cer[etorilor `n peisajul Londrei.  

(continu\ la pag. 2)

Documentar BBC
despre romi cer[etori

ACTUALITATE

La cap\tul r\bd\rii

Suntem s\raci 
[i plini de datorii
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Petroli[tii au majorat din nou
pre]urile carburan]ilor. Astfel, un
litru de motorin\ a ajuns s\ coste
1,4 euro, mai mult dec=t benzina.
{oferii, care au ajuns la cap\tul
r\bd\rii, cer Gu vernului s\ inter-
vin\ pentru a stopa cre[terea pre -
]ului la carburan]i, amenin ]=nd cu
proteste de amploare, similare
celor de la `nceputul anului.
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Spadasinele 
[i-au p\strat 
titlul mondial

Mai scump\ dec=t benzina

Pre]ul motorinei 
a ajuns la 1,4 euro
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Bogdan Cristea, director funerar: 
“|n fiecare zi \]i aminte[ti 
cåt de norocos e[ti c` tr`ie[ti”
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