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Vota]i, dac\ vre]i
ajutor din Rom=nia!

Comisia European\ a amenin-
]at c\ va trimite Regatul Unit `n
fa]a Cur]ii Europene de Justi]ie
dac\ nu renun]\ la testul care sta-
bile[te dac\ cet\]enii comunitari
au dreptul la ajutoare social\.

Irina a venit la Londra acum un an ca s\-[i continue studiile. Cum
trebuia s\ se `ntre]in\ [i-a deschis `ntre timp propria afacere: se ocup\
de face-painting, pictur\ pe fa]\, pentru copii. "Z=mbetul copiilor este
cea mai pre]ioas\ recompens\", spune Irina.

Business-ul meu? Pictez
copii pe fa]\ la petreceri

B\t\lia pentru diaspora

~n perioada 30 septembrie - 1 octombrie a avut loc la Bucure[ti Forumul Rom=nilor de
Pretutindeni. Circa 200 de reprezentan]i ai asocia]iilor rom=ne[ti din lume au fost bombarda]i de ofi-
cialii rom=ni cu tot felul de apeluri, pentru a se prezenta la vot anul viitor. Votul prin coresponden]\
ar fi, `n opinia Bucure[tiului, solu]ia miraculoas\ la toate problemele diasporei. Eugen Tomac, [eful
DRP, a spus c\ dac\ rom=nii din diaspora vor vota, statul rom=n `i va sprijini mai mult. pag. 3
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Sorin Cehan

Mai este peste un an p=n\ la
alegerile din 2012, dar deja politi-
cienii rom=ni au `nceput b\t\lia
pentru diaspora. La Forumul Ro -
m=nilor de Pretutindeni de la
Bucure[ti, organizat de DRP, cel
mai important subiect pentru orga-
nizatori a fost votul prin corespon-
den]\. 

Ministrul de Externe, Teodor
Baconschi, sus]ine c\ a fost inun-
dat de emailuri de la rom=nii din
str\in\tate care doresc s\ voteze
prin coresponden]\. Pre[edinta
Camerei, Roberta Anastase, vede

`n acest sistem de vot o “repara]ie”
moral\ pentru rom=nii din
str\in\tate, ca [i cum votul ar anula
motivele pentru care au emigrat
milioane de rom=ni: s\r\cie,
[omaj, lips\ de perspective. Eugen
Tomac, [eful DRP a avut curajul s-
o spun\ pe [leau: Vota]i, dac\ vre]i
ajutor de la statul rom=n. 

A[a cum rechinii simt de la ki -
lometri distan]\ mirosul s=n gelui,
a[a simt politicienii rom=ni miros
de voturi `n diaspora. Mai ales c\
la ultimele alegeri, pre[edinte a
fost ales cel care a avut mai multe
voturi din str\in\tate. 

(continu\ la pag. 6)

Europa critic\ Londra:
Discrimina]i str\inii!

ACTUALITATE

De ce emigr\m?
Rom=nia e s\rac\,
mizer\ [i corupt\
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Conform ultimelor statistici,
românilor le e din ce `n ce mai
greu. Salariile, care oricum sunt
foarte mici, se diminueaz\ de la
o lun\ la alta. Salariile au con-
tinuat s\ scad\ [i `n luna august.
~n con di]iile `n care au fost
anun]ate noi scumpiri, puterea
de cump\rare a oamenilor scade
dramatic.
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UDMR blocheaz\
votul prin 
coresponden]\

Scad salariile,cresc pre]urile

Mai s\raci de la 
o lun\ la alta
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