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Date şi metodologie
Presă scrisă
Au fost selectate pentru analiză articole care au conţinut referiri specifice la indivizi de
etnie romă sau la etnia romă în ansamblu. Selecţia articolelor a fost realizată după cuvintele
cheie ,,rom” şi ,,ţigan” şi derivatele acestora. Publicaţiile monitorizate au fost cotidienele
Adevărul, Evenimentul Zilei, Gândul şi Jurnalul Naţional. În intervalul 1 mai – 30
septembrie 2007 au fost monitorizate câte 52 de ediţii pentru fiecare dintre cele patru
publicaţii, pasul de eşantionare utilizat fiind din 3 în 3 numere ale fiecărei publicaţii.
Televiziuni
Au fost selectate pentru analiză ştirile din cadrul jurnalelor difuzate în prime-time care
au conţinut trimiteri explicite la etnia romă în discursul jurnalistic prin aplicarea aceloraşi
criterii de selecţie ca şi în cazul articolelor din presa scrisă. Televiziunile monitorizate au fost
Antena 1, Pro TV, Realitatea TV şi TVR1. În intervalul 1 mai – 30 septembrie 2007 au fost
monitorizate câte 153 de ediţii informative pentru fiecare dintre cele patru posturi de
televiziune selectate.
În analiza noastră am urmărit să obţinem date referitoare la:
-

Temele abordate de jurnalişti în cadrul materialelor analizate;

-

Atitudinea jurnalistilor faţă de actorii de etnie romă prezentaţi în cadrul materialelor sau
faţă de etnie ca şi întreg - poate fi negativă, neutră sau pozitivă;

-

Respectarea sau nerespectarea prezumţiei de nevinovăţie în cadrul materialelor care au
prezentat cazuri punctuale de infracţiuni. Am considerat nerespectare a prezumţiei de
nevinovătie prezentarea unui individ acuzat de a fi încălcat legea ca şi infractor într-o
situaţie în care nu exista o soluţie judecătorească definitivă;

-

Problematizări ale situaţiilor romilor prezentaţi în materialele analizate - am considerat
aici ca şi problematizare prezentarea în planul discursului jurnalistic a unei stări de fapt
din teren ca fiind o situaţie ce necesită soluţionare;

-

Actorii asociaţi cu acte de discriminare;

-

Actorii asociaţi cu luarea de măsuri împotriva discriminării;
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Concluzii generale
Informaţiile despre infracţiuni şi acte de violenţă au predominat în ştirile de televiziune
şi în articolele din presa scrisă despre romi şi etnia romă (tema “infracţiuni şi acte de
violenţă” a fost prezentă în 36% dintre ştirile analizate şi în 24% dintre articolele de presă
analizate).
Postul de televiziune cu cea mai negativă prezentare în cadrul ştirilor a actorilor de
etnie romă şi a etniei rome a fost Pro TV (27 de materiale informative cu prezentări
negative), în timp ce publicaţia cu cea mai negativă prezentare a romilor în articolele de
presă a fost Gândul (15 articole cu prezentări negative).
Prezumţia de nevinovăţie a fost cel mai adesea încălcată în ştirile difuzate de postul
Antena 1 (15 încălcări identificate în intervalul monitorizat) şi în articolele identificate în
cotidianul Gândul (8 încălcări).
Discriminarea a fost cel mai problematizat element din ansamblul de probleme cu
care se confruntă etnia romă, atât în cazul ştirilor de televiziune cât şi în cazul articolelor din
presa scrisă. Astfel, 16 ştiri de televiziune, respectiv două articole din presa scrisă, au
prezentat discriminarea ca şi problemă importantă cu care se confruntă etnicii romi pe fondul
incidentului dintre Traian Băsescu şi jurnalista Andreea Pană (preşedintele s-a referit la
aceasta cu apelativul ,,ţigancă împuţită”) precum şi pe fondul relatărilor despre incidentul de
la Livorno (patru copii dintr-o familie de migranţi romi şi-au pierdut viaţa într-un incident
presupus a fi provocat de o organizaţie extremistă).
Actorul cel mai adesea asociat cu acte de discriminare în intervalul monitorizat a fost
preşedintele Traian Băsescu, cu 25 de apariţii în articolele din presa scrisă şi cu 24 de
apariţii în cadrul ştirilor tv.
Actorii cel mai adesea asociaţi cu luarea de măsuri pentru combaterea discriminării
au fost organizaţiile neguvernamentale (20 de apariţii în cadrul ştirilor de televiziune şi 15
apariţii în articolele din presa scrisă).
Cea mai vizibilă organizaţie neguvernamentală asociată cu luarea de măsuri
împotriva discriminării a fost, atât în cazul articolelor din presa scrisă cât şi în cazul ştirilor de
televiziune, organizaţia Romani CRISS.
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IMAGINEA ETNIEI ROME ÎN ŞTIRILE TV
În intervalul 1 mai – 30 septembrie 2007, la cele patru televiziuni monitorizate au fost
identificate şi analizate 171 de ştiri1 în care erau prezenţi membri ai comunităţii rome sau
erau prezentate referiri la această etnie.
Postul Antena 1 a difuzat cele mai multe ştiri în care s-au făcut referiri directe sau tangenţiale
la etnia romă (70 de ştiri). Pro TV a difuzat 55 de ştiri, urmat, la egalitate, de posturile
Realitatea TV şi TVR 1 cu câte 23 de ştiri.

Numărul de știri identificate și analizate,
mai - septembrie 2007
76

55

Antena 1

Pro TV

23

23

Realitatea TV

TVR 1

Cele mai multe materiale relevante pentru această analiză au fost identificate în luna august
(49 de ştiri), iar cele mai puţine în luna iulie (21 de ştiri), media lunară fiind de aproximativ 34
de ştiri2.
Evoluția numărului de știri în perioada monitorizată

49
37

33

31
21

20

17
13
10
9

16

11
7
4

9
5
1

Mai

Iunie
Antena 1

Pro TV

8
3

7
3

Iulie
Realitatea TV

16
14
2

August
TVR 1

Septem brie
Total televiziuni

1

Ştirile au fost identificate în cadrul principalelor emisiuni informative (ediţiile din prime-time) ale fiecărui post
în parte.
2
Media a fost calculată pe toate posturile monitorizate.
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Cu excepţia lunii iulie, postul Antena 1 a fost lider în difuzarea de ştiri legate de etnia romă,
media lunară fiind de 14 materiale.
În luna august s-a înregistrat o creştere a numărului de ştiri tematice în cazul tuturor
televiziunilor monitorizate. Cea mai pronunţată creştere a fost sesizată la posturile
Realitatea TV şi TVR 1.

■ MINORITATEA ROMĂ ÎN AGENDA TELEVIZIUNILOR
Agenda jurnaliştilor în perioada mai – septembrie 2007 a fost dominată de două subiecte
majore: cazul Andreea Pană (jurnalist Antena 1) şi discursul discriminator al preşedintelui
Traian Băsescu, respectiv cazul Livorno şi situaţia cetăţenilor de etnie romă stabiliţi în alte
state europene.
În perioada mai – septembrie 2007, incidentul dintre preşedintele Traian Băsescu şi
jurnalista Andreea Pană a fost unul dintre cele mai mediatizate subiecte în cadrul jurnalelor
de ştiri. Astfel, ştirile în care s-a făcut trimitere directă sau tangenţială la discursul
discriminator3 al preşedintelui au avut o pondere de 17% (28 de ştiri în total). Postul Antena
1 a difuzat cele mai multe materiale pe marginea acestui subiect (16 ştiri). Posturile
Realitatea TV şi TVR 1 au difuzat câte 5 ştiri. Postul Pro TV nu a mediatizat acest caz la
momentul declanşării (20 mai 2007), dar a făcut trimiteri tangenţiale în alte materiale difuzate
pe parcursul lunilor iulie şi septembrie (2 ştiri).
O amploare deosebită a luat şi cazul morţii a patru copii de naţionalitate română în orasul
Livorno (Italia) în data de 11 august. Subiectul a fost tratat de jurnalişti în 17 ştiri (pondere de
10%) deoarece, într-un interval de două săptămâni, cazul s-a dovedit a fi prima manifestare
violentă4 la adresa etniei rome recunoscută şi asumată de o grupare extremistă din Italia.
Posturile Antena 1 şi Pro TV au difuzat câte 5 ştiri legate de acest caz, în timp ce TVR 1 a
difuzat 4 ştiri, iar Realitatea TV 3 ştiri. În cazul acestui subiect s-a constatat că între posturile
monitorizate nu au existat diferenţe semnificative în ceea ce priveşte interesul acordat.

3

Titluri ilustrative: ”Tupeu de preşedinte” (Antena 1 – 20 mai); ”Pumnii în gura presei” (Pro TV – 3
iulie); ”Băsescu, avertizat pentru discriminare” (Realitatea TV – 23 mai); ”Regrete publice” (TVR 1 – 21
mai).s
4
”O scrisoare incendiară” (Antena 1 – 19 august); ”Copii ucişi de flăcări” (Pro TV – 11 august);
”Ultimatum extremist pentru romii din Italia” (Realitatea TV – 19 august); ”Dezbateri aprinse în Italia”
(TVR 1 – 16 august). Aceste titluri sunt orientative.
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PRINCIPALELE TEME IDENTIFICATE ÎN ŞTIRILE TV
Principalele teme identificate în știrile tv,
mai - septembrie 2007
Infracțiuni și acte de violență

36%
29%

Migranți în Europa
Discriminare

23%

Cultură și tradiții
Programe sociale

11%
4%

Cazuri sociale

4%

Altele
0%

13%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

*Notă: suma procentelor este mai mare de 100% deoarece pentru acelaşi material au putut fi
înregistrate mai multe teme. Mod de citire: ,,tema discriminare a fost prezentă în 23% dintre
materialele analizate”.

Actorii de etnie romă prezenţi în ştiri au fost asociaţi cu infracţiuni şi acte de violenţă
în 36% dintre ştirile analizate (62 de ştiri în valori absolute).
Infracţiunea cu care au fost asociaţi cel mai adesea actorii de etnie romă prezenţi în
ştirile tv a fost „furtul”, acţiune asociată etnicilor romi în 24 de ştiri. Actele de violenţă fizică
care au înregistrat cea mai mare expunere în asociere cu actorii de etnie romă au fost
,,conflictele cu forţele de ordine” şi „bătăile”, fiecare cu câte 6 apariţii în intervalul monitorizat.
Actele de violenţă verbală care au înregistrat cele mai multe apariţii în ştirile analizate au fost
,,scandalurile” (17 apariţii).
Posturile Antena 1 şi Pro TV au difuzat cele mai multe materiale în care au fost
prezentate altercaţii, lupte de stradă sau alte forme de violenţă în care actorii erau etnici romi
(Antena 1 – 20 de ştiri; Pro TV – 18 ştiri). Realitatea TV şi TVR 1 au difuzat 3, respectiv 2
ştiri de acest gen în intervalul monitorizat.
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Acţiune

Infracţiuni

Acte de violenţă fizică

Apariţii

Furt

24

Distrugeri

5

Crimă

4

Sechestrare

2

Tulburarea ordinii publice

2

Alte infracţiuni

20

Conflicte cu forţele de ordine

6

Bătăi

6

Confruntări cu arme de foc

3

Înjunghiere

2

Alte acte de violenţă fizică

13

Scandaluri

17

Alte acte de violenţă verbală

7

Acte de violenţă verbală

În 36% dintre ştirile analizate, etnicii romi au fost prezentaţi în asociere cu tema
migraţiei în ţări ale Uniunii Europene. Cea mai mare pondere în rândul acestor ştiri au avut-o
cele referitoare la incidentul de la Livorno, în Italia, unde patru copii dintr-o familie de etnici
romi şi-au pierdut viaţa într-un incendiu. Alte ştiri au relatat despre etnicii romi expulzaţi din
Irlanda sau evacuaţi din tabere din Italia precum şi despre condiţiile de viaţă ale romilor
migranţi în Franţa, Spania, Marea Britanie sau Elveţia. Dintre cele 50 de ştiri care au
prezentat etnici romi în contextul migraţiei în afara ţării, 16 au asociat migranţii cu infracţiuni
sau acte de violenţă comise în afara ţării.
Antena 1 şi Pro TV au difuzat cele mai multe ştiri relevante pentru tema ,,migranţi în
Europa” (Antena 1 – 17 ştiri, Pro TV – 10 ştiri). Posturile Realitatea TV şi TVR 1 au difuzat 6,
respectiv 4 materiale despre cetăţenii români de etnie romă stabiliţi în străinătate.
Un număr de 40 de ştiri analizate în intervalul mai – septembrie 2007 (26% din total)
au relatat despre fenomenul discriminării sau despre cazuri specifice de discriminare. Dintre
aceste ştiri, cele mai multe au relatat despre episodul în care preşedintele Traian Băsescu a
numit o jurnalistă ,,ţigancă împuţită” (17 materiale). Alte materiale în care tema discriminării a
fost prezentă în contextul declaraţiilor politicienilor au fost cele care au prezentat afirmaţiile
prim-ministrului Călin Popescu Tăriceanu referitoare la presupusele infracţiuni ale etnicilor
romi din afara ţării (3 materiale).
Temei ,,discriminare” i-au fost subscrise şi referirile la diferite atacuri xenofobe
îndreptate împotriva etnicilor romi din afara ţării prezentate în 15 materiale informative la cele
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patru posturi de televiziune monitorizate (ameninţările unui grup extremist la adresa romilor
din Italia, respectiv atacurile la care au fost supuşi romii care trăiau într-o tabără de la
periferia Romei).
În cadrul a trei materiale informative s-a discutat despre cazuri punctuale de
discriminare: un grup de romi a fost evacuat dintr-un restaurant de către proprietarul acestuia
datorită apartenenţei lor etnice, unui bărbat de etnie romă i-a fost refuzat accesul la serviciile
unei companii datorită apartenenţei sale etnice, iar copiii romi de la un centru de zi din
Hunedoara nu au fost primiţi în instituţia de învăţământ datorită apartenenţei lor etnice.
Tema „cultură şi tradiţii” a fost prezentă în 18 dintre materialele analizate (11% din
total). Cele mai multe dintre materialele subscrise acestei teme au prezentat diferite
evenimente festive în interiorul comunităţilor de romi (8 materiale). Un al subiect ce a
beneficiat de o expunere semnificativă în interiorul acestei teme a fost cel al căsătoriilor între
minori (4 materiale informative). Referiri la virtuozitatea muzicienilor de etnie romă au fost
înregistrate în 3 ştiri, în timp ce două ştiri au prezentat problematica relaţiei dintre tradiţie şi
educaţia formală în cazul copiilor romi (2 materiale informative). Materialele care au relatat
despre evenimentele festive ale etnicilor romi au avut ca şi elemente importante de
focalizare a discursului opulenţa5 şi zgomotul6.
În analiză au fost întâlnite patru materiale în care au fost prezentate căsătorii între
minori, două dintre acestea prezentând o nuntă dintre doi tineri cu vârsta peste 16 ani, în
timp ce alte două materiale au prezentat cazul unei altercaţii între două familii de romi în
urma negocierii unei căsătorii respectiv cazul unei mame în vârstă de 13 ani. Două materiale
informative au problematizat relaţia dintre tradiţia romă şi aspiraţiile educaţionale ale tinerilor
romi relatând despre cazul unei tinere care s-a sinucis deoarece părinţii îi interziceau să
urmeze cursurile liceale.
Programele sociale dedicate etnicilor romi au fost prezentate în 7 materiale
informative (4 % din totalul materialelor analizate), în timp ce 6 materiale au prezentat diferite
cazuri sociale (4 % din total).
În categoria „altele” au fost incluse referirile la participarea etnicilor romi în sistemul
de educaţie formală, participare politică şi diferite referiri de tip ,,fapt divers” (fiecare a
cumulat mai puţin de 5 apariţii în cadrul ştirilor tv).

Exemple de formule identificate in discursul jurnalistic: ,,plini de bijuterii”, ,,munţi de fripturi”, ,,au
înlocuit căruţele de şatră cu maşini 4x4”.
6
Exemple: ,,îşi fac apariţia printr-o paradă gălăgioasă”, ,,o nuntă şi nouă amenzi”.
5
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■ ATITUDINEA JURNALIŞTILOR FAŢĂ DE ETNIA ROMĂ
În perioada mai – septembrie 2007, aproximativ 28% (48) dintre ştirile analizate au inclus
prezentări negative la adresa etniei rome.

Atitudinea jurnaliștilor fa ț ă de etnia roma în știrile tv,
mai - septembrie 2007
125

49

3
negativă

neutră

pozitivă

În cadrul ştirilor Pro TV au fost identificate cele mai multe referiri negative faţă de etnia romă
(27 de ştiri).

Post TV
Antena 1
Pro TV
Realitatea TV
TVR 1

Atitudine
negativă
19
27
1
1

Atitudine
neutră
50
28
21
21

Atitudine
pozitivă
1
*
1
1

Antena 1 a prezentat 19 ştiri în care etnia romă era prezentată negativ, iar posturile
Realitatea TV şi TVR 1 au avut o atitudine negativă în câte o ştire.
Prezentări pozitive faţă de etnia romă au fost identificare în cazul posturilor Antena 1,
Realitatea TV şi TVR 1.
Atitudine negativă – context
Jurnaliştii au avut o atitudine negativă faţă de etnia romă cu preponderenţă în cadrul ştirilor
în care au fost prezentate evenimente conflictuale (26 de ştiri), în materialele în care au fost
prezentaţi cetăţeni români de etnie romă care erau stabiliţi în statele Uniunii Europene (14
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ştiri), precum şi în materialele în care au fost prezentate evenimente festive în comunităţi de
romi precum nunţi sau sărbători oficiale (8 ştiri).
Atitudine pozitivă – context
Jurnaliştii au avut o atitudine pozitivă faţă de etnia romă în prezentarea unor ştiri legate de
specificul cultural, fiind puse în valoare trăsături pozitive precum originalitatea şi virtuozitatea
artiştilor de etnie romă.

■ RESPECTAREA PREZUMŢIEI DE NEVINOVĂŢIE
Necesitatea respectării prezumţiei de nevinovăţie a fost identificată în 58 de ştiri. Raportul
dintre cazurile în care acest principiu a fost încălcat sau respectat a fost egal (câte 29 de
ştiri).
Realitatea TV a fost singurul post care a respectat prezumţia de nevinovăţie în toate cele 9
cazuri prezentate.

Post TV
Antena 1
Pro TV
Realitatea
TV
TVR 1

Respectarea
prezumției de
nevinovăție
10
6
9
4

Încălcarea
prezumției de
nevinovăție
15
12
*
2

Posturile Antena 1 şi Pro TV au încălcat cel mai adesea respectarea prezumţiei de
nevinovăţie (Antena 1 – 15 ştiri, Pro TV – 10 ştiri).

■ PROBLEMATIZAREA SITUAŢIEI ROMILOR ÎN ŞTIRILE TV
Din numărul total de ştiri analizate doar 33 au cuprins prezentări detaliate ale unor probleme
cu care se confruntă etnia romă.
Postul Antena 1 a prezentat cele mai multe ştiri în care jurnaliştii au enunţat probleme cu
care se confruntă romii (16), urmat de TVR 1 cu 9 ştiri. Pro TV şi Realitatea TV au prezentat
câte 4 ştiri în care erau problematizate anumite situaţii în care erau implicaţi cetăţeni de etnie
romă.
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Probleme ale etniei rome enunțate în știrile tv,
mai - septembrie 2007
16

8

3

Rasism și
discriminare

Spațiu locativ

Resurse
economice

2

2

Acte de
identitate

Tradiție

1

1

Abandon
școlar

Acces la
educație

În intervalul monitorizat, jurnaliştii au problematizat cel mai mult actele de rasism şi
discriminare orientate împotriva etniei rome – 16 ştiri. Problema rasismului şi a discriminării
a fost abordată pe fondul incidentului dintre preşedintele Traian Băsescu şi jurnalista
Andreea Pană, dar şi în urma atentatului de la Livorno din luna august.
Lipsa unor locuinţe pentru cetăţenii romi, atât din România cât şi din străinătate, a fost
tratată ca problemă în 8 ştiri.
Incidentele declanşate în comuna braşoveană Apaţa în data de 11 august au adus în
discuţie lipsa unor resurse economice viabile pentru cetăţenii romi în 3 ştiri.
Problema actelor de identitate pentru romi a fost tratată în 2 ştiri şi a fost ilustrată cu
situaţia celor 400 de romi din comuna Arin (judeţul Braşov) care figurează pe buletin cu
aceeaşi adresă de rezidenţă.
Sinuciderea unei adolescente de etnie romă pentru că părinţii i-au interzis să îşi continue
studiile a fost tratată ca o problemă ce poate fi extinsă la nivelul întregii culturi rome.
Tradiţionalismul şi constrângerile culturale ale etniei rome au fost problematizate în 2 ştiri.
Rata mare a abandonului şcolar în rândul elevilor de etnie romă a fost problematizată într-o
singură ştire.
Declaraţiile false privind apartenenţa la etnia romă au fost tratate ca o problemă pentru elevii
de etnie romă care doresc să urmeze cursurile liceale. Astfel, înscrierea unor elevi care nu
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sunt de etnie romă pe locurile rezervate elevilor romi a fost considerată a fi un impediment
privind accesul la educaţie (o ştire).

Cei mai vizibili actori implicaţi în rezolvarea problemelor cu care se confruntă romii sunt
autorităţile locale din statele europene în care se află migranți români de etnie romă (14
apariţii).
În plan intern, Guvernul României prin reprezentanţii acestuia şi organismele aflate în
subordine au înregistrat cele mai multe apariţii (10).
Romani Criss şi Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului au fost singurele organizaţii
non profit implicate în rezolvarea problemelor pe care le întâmpină cetăţenii de etnie romă.
Asociaţia Romani Criss a înregistrat 9 apariţii, iar Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor
Omului o singură apariţie.
Reprezentanţii Poliţiei şi ai administraţiei locale au cumulat 3, respectiv 2 apariţii în calitate
de foruri implicate în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunităţile de romi.

■ ACTORI CARE DISCRIMINEAZĂ
În perioada monitorizată, preşedintele Traian Băsescu a fost cel mai adesea prezentat de
jurnalişti în calitate de actor care discriminează etnia romă (24 de apariţii).
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a fost menţionat de 3 ori ca iniţiator al unei acţiuni cu
caracter discriminatoriu – declaraţia conform căreia etnicii romi sunt responsabili de cele mai
multe dintre infracţiunile săvârşite în afara ţării.
În data de 25 iulie, Pro TV a difuzat o ştire în care era prezentată decizia de sancţionare a
unui funcţionar din cadrul unei companii private pentru atitudine discriminatorie în relaţia cu
unul dintre clienţi7.
Postul Antena 1 a prezentat un amplu reportaj dintr-o comunitate de romi strămutată la
marginea oraşului Roman8. În acelaşi material se menţionează că elevii romi nu sunt primiţi
la cursuri de cadrele didactice ale scolii din vecinătate.
Tot postul Antena 1 semnala în data de 7 august cazul a doi de cetăţeni din oraşul Strehaia
(judeţul Mehedinţi) care au fost alungaţi dintr-un restaurant din localitate pe motiv că ar fi
romi9.

7

”Intoleranţa se plăteşte” – Pro TV (25 iulie)
”Un grajd numit acasă” – Antena 1 (1 iunie)
9
”Banii şi culoarea pielii” – Antena 1 (7 august)
8
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În luna august au fost difuzate trei ştiri în care era prezentată revendicarea de către Grupul
pentru Purificare Etnică (grupare extremistă din Italia) a atentatului de la Livorno în care au
murit patru copii de etnie romă10.

Actori care discriminează, total televiziuni

24

6
3

Traian Băsescu

Călin Popescu Tăriceanu

Alți actori

În intervalul mai – septembrie, organizaţiile neguvernamentale din România au fost cele mai
vizibile în asociere cu măsuri ce vizau combaterea discriminării (20 apariţii). Cea mai vizibilă
organizaţie asociată cu combaterea discriminării a fost Asociaţia Romani Criss (9 apariţii),
urmată de Fundaţia Soros (3 apariţii) şi Alianţa Civică a Romilor (2 apariţii). Celelalte
organizaţii non profit au avut apariţii singulare. Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării a cumulat 16 apariţii în intervalul monitorizat.
Actori implicați în combaterea discriminării, total
televiziuni

20
16

2

ONG-uri

CNCD

Oficiali străini

1

1

1

1

Ministru de
Externe

ANR

ANPC

Instanță de
judecată

10

”Lacrimi pentru copiii ucişi” (14 august), ”Ameninţaţi cu exterminarea” (19 august) – Pro TV;
”Revendicare incertă” – TVR 1 (19 august).
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IMAGINEA ETNIEI ROME ÎN PRESA SCRISĂ

În intervalul 1 mai – 30 septembrie, în cele patru publicaţii monitorizate au fost
identificate şi analizate 187 de articole în care au fost prezentaţi reprezentanţi ai etniei rome
sau au apărut referiri la această etnie.
Dintre publicaţiile monitorizate, cele mai multe articole au fost publicate de cotidianul
Gândul (72 de articole), urmat de Evenimentul Zilei (46 de articole), Adevărul (36 de
articole) şi Jurnalul Naţional (33 de articole).

Numărul de articole identificate şi analizate,
mai - septembrie 2007
72

46
36

Gândul

Evenimentul zilei

Adevărul

33

Jurnalul naţional

Cele mai multe dintre articolele analizate au fost publicate în luna august (43 de
articole) în timp ce numărul cel mai mic de articole monitorizate a fost înregistrat pentru luna
septembrie (33 de articole), media lunară fiind de aproximativ 35 articole relevante pentru
analiză.

■ MINORITATEA ROMĂ ÎN AGENDA PUBLICAŢIILOR
Agenda lunii mai a fost dominată de relatările despre evenimentul în care
preşedintele Traian Băsescu a folosit sintagma “ţigancă împuţită” ca şi apelativ la adresa
unei jurnaliste, 18 din totalul de 39 de articole analizate conţinând referiri la acest caz.
Subiectul care s-a dezvoltat pe marginea apelativului utilizat de preşedintele
României a înregistrat cele mai multe apariţii şi în agenda lunii iunie (4 articole), în condiţiile
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în care această agendă a fost mult mai eterogenă din punctul de vedere al distribuţiei
subiectelor abordate în materialele analizate. Alte subiecte care au beneficiat de expunere
au fost cele legate de problemele cu care se confruntă membri ai minorităţii rome (în acest
context, cazul sinuciderii unei tinere de etnie romă datorită interdicţiei impuse de părinţi în
privinţa educaţiei sale formale a fost vizibilizat în două articole).
Luna iulie a înregistrat cele mai multe relatări construite în jurul subiectului prezenţei
etnicilor romi cetăţeni români în afara graniţelor ţării în Irlanda şi Italia. S-a vorbit despre
condiţiile de viaţă ale etnicilor romi în afara ţării, despre infracţiunile pe care le comit şi
despre implicaţiile pe care această prezenţă le are asupra imaginii românilor în afara ţării.
În luna august, numărul semnificativ mai mare de articole publicate relevante pentru
analiză poate fi explicat prin apel la evenimentele care au avut loc şi care au angrenat ca şi
actori membri ai etniei rome. Astfel, pe parcursul lunii august au avut loc evenimente precum
cele din localitatea braşoveană Apaţa (presa a relatat despre un conflict deschis între etnicii
maghiari şi etnicii romi din localitatea Apaţa, fiind necesară intervenţia în forţă a autorităţilor
pentru a restabili ordinea), violenţele de stradă din capitala Bulgariei în care au fost implicaţi
etnici romi sau incendiul din tabăra improvizată de la periferia oraşului italian Livorno în care
patru copii de etnie romă şi-au pierdut viaţa.
Luna septembrie a cumulat cele mai multe referiri la etnia romă ca şi sursă de
inspiraţie pentru diferite produse culturale. Astfel, în cele mai multe dintre articole s-a vorbit
despre noutăţile în grila de toamnă ale televiziunilor (producţiile autohtone ,,Inimă de ţigancă”
şi ,,Clanul Sprânceană”) şi despre lansarea ultimului roman al scriitorului brazilian Paulo
Coelho ,,Vrăjitoarea din Portobello” (sursa de inspiraţie pentru personajul principal fiind,
conform articolelor monitorizate, o “ţigancă vrăjitoare” din Transilvania 11).

Evoluţia numărului de articole în perioada monitorizată

39

38

43
33

34
22
13
11
8
7
Mai
Adevărul

11

13
8
7
6
Iunie
Evenimentul zilei

13
11
7
7
Iulie
Gândul

10
7
4
August
Jurnalul naţional

11
78
7
Septembrie
Total presă scrisă

Dan Boicea, ,,Coelho face vedetă o vrăjitoare din Transilvania”, Adevărul, 19 septembrie 2007, p. 21.
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Cotidianul Gândul a publicat cele mai multe articole legate de tema prezentei analize
pe toată durata monitorizării. Cotidianul Adevărul s-a caracterizat prin constanţă în ceea ce
priveşte interesul acordat evenimentelor care au implicat membri ai etniei rome sau etnia ca
întreg pe parcursul celor cinci luni de monitorizare.
PRINCIPALELE TEME IDENTIFICATE ÎN PRESA SCRISĂ

Principalele teme identificate în articolele din presa scrisă,
mai - septembrie 2007
Infracţiuni şi acte de violenţă

24%

Discriminare

20%

Migranţi în Europa

10%

Cultură şi tradiţii

7%
7%

Programe sociale

4%

Produse culturale*
Educaţie

4%

Istorie

3%

Cazuri sociale

3%
26%

Altele

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

*Produse culturale inspirate din viaţa romilor.
**Notă: suma procentelor este mai mare de 100% deoarece pentru acelaşi material au putut fi
înregistrate mai multe teme. Mod de citire: ,,tema discriminare a fost prezentă în 20% dintre
materialele analizate”.

Infracţiunile şi actele de violenţă (fizică sau verbală) au fost asociate actorilor de etnie
romă în 24 % dintre articolele analizate.
Infracţiunea cu care au fost cel mai adesea asociaţi actorii de etnie romă prezentaţi în
articolele monitorizate a fost “furtul”, care a apărut în 12 dintre cele 187 de articole supuse
analizei.
Acţiunile de violenţă fizică cel mai adesea întâlnite au fost “conflictele cu forţele de
ordine” şi “bătăile” (6 respectiv 5 apariţii) în timp ce acţiunile de violenţă verbală întâlnite în
cadrul articolelor monitorizate au fost “scandalurile” şi “ameninţările” (câte două apariţii).

17

Acţiune

Apariţii

Furt

12

Crimă

3

Trafic de persoane

2

Trafic de droguri

2

Trecerea frauduloasă a frontierei

2

Ocuparea abuzivă de imobile

2

Alte infracţiuni

5

Acte de

Conflicte violente cu forţele de ordine

6

violenţă

Bătăi

5

fizică

Conflicte cu utilizarea armelor de foc

2

Alte acte de violenţă fizică

7

Scandaluri

2

Ameninţări

2

Alte acte de violenţă verbală

2

Infracţiuni

Acte de
violenţă
verbală

Tema discriminării a fost prezentă în 20% dintre articolele monitorizate, acestea
relatând despre fenomenul discriminării etnicilor romi sau despre cazuri punctuale de
discriminare.
Tipul de discriminare cel mai adesea întâlnit în articolele monitorizate a fost limbajul
intolerant. Astfel, episodul în care preşedintele Traian Băsescu s-a referit la o jurnalistă cu
apelativul ,,ţigancă împuţită” precum şi urmările acestui episod (reacţiile organizaţiilor
neguvernamentale precum şi măsurile luate de Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării) a fost prezentat

în 25 de articole. Unul dintre articolele cuprinse în

monitorizare a prezentat detalii despre depunerea de către organizaţia Romani Criss la
CNCD a unei plângeri împotriva prim-ministrului Călin Popescu Tăriceanu care declarase că
romii ,,comit toate infracţiunile posibile”12 , în timp ce un alt articol a extins problematica
discursului intolerant vorbind despre discriminarea la nivel de limbaj în rândul populaţiei13.
Un caz de discriminare vizibilizat de către jurnalişti a fost cel al unei eleve căreia îi era
blocat accesul în clasa de curs de către o învăţătoare datorită apartenenţei sale etnice, două
articole relatând despre acest subiect.

Călina Berceanu, ,,Romani Criss a depus plângere la CNCD împotriva lui Tăriceanu”, Gândul, 4 iulie
2007, p. 2.
13
Răzvan Exarhu, ,,Păsărică, mută-ţi cuibul!”, Evenimentul Zilei, 26 mai 2007, p. 6.
12
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Un alt caz de discriminare vizibilizat în articolele analizate a fost cel al unui cetăţean
român de etnie romă care a câştigat un proces împotriva statului român la Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, statutul reclamantului recunoscut de Curte fiind acela de victimă a
discriminării (două articole au prezentat acest caz).
Alte articole care au prezentat detalii despre discriminarea etnicilor romi au făcut
referire la diferite studii sociologice referitoare la atitudinile populaţiei majoritare faţă de etnicii
romi respectiv la date oficiale referitoare la cazuri de discriminare dintr-un raport de activitate
al CNCD.
Un număr de 19 articole (aproximativ 10% din total) au prezentat actori de etnie romă
ca şi migranţi în ţări ale Uniunii Europene. Dintre acestea, cele mai multe articole centrate în
jurul unui eveniment au relatat despre incidentul petrecut într-o tabără de la marginea
oraşului italian Livorno în care patru copii şi-au pierdut viaţa în urma unui incendiu (5 articole
au prezentat acest caz).
Alte articole au prezentat cazuri în care autorităţile statelor de destinaţie ale
migranţilor luau poziţie faţă de infracţiunile comise de aceştia

sau diversele măsuri de

incluziune socială luate de autorităţile acestor state.
Cultura şi tradiţiile romilor au fost prezentate în cadrul a 14 articole pe parcursul
intervalului analizat aici. Temei “cultură şi tradiţii” i-au fost subsumate referiri ale jurnaliştilor
la artişti de etnie romă, referiri la tradiţii specifice comunităţilor de romi şi referiri la anumite
evenimente culturale precum şi articole care au prezentat relaţia dintre tradiţionalismul
romilor şi participarea la sistemul de educaţie al copiilor romi precum şi relatările despre
diferite evenimente festive în cadrul comunităţilor de romi.
Cele mai multe dintre referirile la relaţia dintre tradiţie şi educaţie în cazul
comunităţilor de romi au fost dezvoltate în jurul cazului unei tinere adolescente de etnie
romă care s-a sinucis deoarece părinţii nu o lăsau să meargă la şcoală – două articole au
prezentat întâmplarea punând accent pe conflictul dintre tradiţionalismul părinţilor şi cerinţele
specifice educaţiei formale.
Trei dintre articolele analizate în intervalul mai – septembrie 2007 au prezentat
evenimente festive din viaţa unor comunităţi de etnici romi. Două dintre articole au relatat
despre organizarea unor festivităţi ocazionate de Ziua Internaţională a Romilor de
Pretudindeni în timp ce un articol a relatat despre organizarea unui botez. Elementele
principale de ilustrare a acestor festivităţi au fost opulenţa14 şi deranjarea ordinii publice15.

,,În tradiţia ţigănească, întâlnirea anuală de la Costeşti este un pirlej de etalare a bogăţiei. Mesele
îmbelşugate, maşinile scumpe şi greutatea bijuteriilor din aur sunt tot atâtea semne de bunăstare şi
motive de mândrie.” (Nicoleta Ene, ,,Maşinile scumpe şi ghiulurile şi-au dat întâlnire la Costeşti”,
Evenimentul Zilei, 10 septembrie 2007); ,,Prima paranghelie postaderare de Sfântă Marie Mică de la
Costeşti de Vâlcea: sute de limuzine cu plăcuţe de înmatriculare din toate colţurile Europei au tras pe
islazul comunal” (Tudorel Glăman, ,,EuroCosteştiul”, Gândul, 10 septembrie 2007).
14
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Un număr de 13 articole au prezentat diferite programe sociale dedicate incluziunii
etnicilor romi. Cele mai multe dintre articole au prezentat detalii despre locurile speciale
pentru etnicii romi în sistemul de educaţie (7 articole) şi despre programe antidiscriminare (2
articole).
Etnia romă ca şi sursă de inspiraţie pentru diferite produse culturale a fost prezentă în
8 articole pe durata monitorizării, în timp ce tema “educaţie” (informaţii referitoare la
performanţele academice ale elevilor de etnie romă) a fost prezentă în 7 articole. Informaţii
referitoare la istoria etnicilor romi precum şi informaţii referitoare la diverse cazuri ale unor
indivizi aflaţi în dificultate (tema “cazuri sociale”) au fost prezentate în câte 5 articole pe
durata monitorizării.
În categoria “altele” au fost incluse informaţii care nu au putut fi înscrise într-o arie
tematică specifică. Cele mai multe dintre aceste referiri au avut un caracter nespecific,
referirile la diferiţi actori de etnie romă fiind utilizate cu scopul de a augmenta valoarea
stilistică a textului în interiorul unor reportaje16. Alte referiri tangenţiale la etnia romă au fost
realizate prin vehicularea în manieră peiorativă a termenului ,,ţigan” sau a unor formule
precum ,,ţigănie” sau ,,ţigăneală” fie de către jurnalişti fie de către actorii prezentaţi în
articolele de presă17.
■ ATITUDINEA JURNALIŞTILOR FAŢĂ DE ETNIA ROMĂ

15

L.F., ,,Stradă blocată pentru un botez”, Jurnalul naţional, 1 iunie 2007.
,,Meteorologii spun că în această vară ar putea fi spulberate recordurile de temperatură înregistrate
pe teritoriul României. EVZ a fost în cele mai fierbinţi localităţi din istorie. La Sion (Brăila), pe locul
staţiei meteo care a înregistrat 44,5 grade Celsius în 1951, se află astăzi o fermă de vaci. La Strehaia
(Mehedinţi), unde în 1946 termometrul arăta 43,5 grade Celsius, căldura e sfidată azi de jeepurile cu
aer condiţionat ale rromilor” (Adrian Bidilici, ,,Expediţie la polii caniculei”, Evenimentul Zilei, 4 iulie
2007, p. 1).
17
,,Războiul mocnit dintre primarul Craiovei, Antonie Solomon (PD) şi viceprimarul Gheorghe
Nedelescu (PRM) a devenit public. (...) Recent, în publicaţia ,,Tricolorul” a apărut un articol defăimător
la adresa primarului Solomon, numit ,,mafiot” şi ,,ţigan”.” (Petre Cojocaru, ,,Gâlceavă oltenească la
Primăria Craiova”, Evenimentul Zilei, 1 septembrie 2007, p. 9); ,,La ce o mai aburim atâta cu brandul
de ţară, dacă în Capitală ajunge să-ţi fie jenă să ieşi seara pe stradă? Adică, după atâta administraţie
şi hârţoage, chiar nu se găseşte o soluţie pentru ca Bucureştiul să nu se transforme încet-încet într-o
mare ţigănie cu neoane colorate?” (Sorin Ioniţă, ,,Bucureştiul kitsch”, Evenimentul Zilei, 7 august
2007, p. 6.
16
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Atitudinea jurnaliștilor fa ț ă de etnia romă în articolele din presa scrisă,
mai - septembrie 2007
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Neutră

Pozitivă

29 dintre cele 187 de articole monitorizate în perioada mai – septembrie 2007 au
conţinut referiri negative la actori individuali membri ai etniei rome sau la etnia romă în
ansamblu.
Cele mai multe referiri negative au fost înregistrate în cazul cotidianului Gândul care
a publicat 15 astfel de articole; cele mai puţine comentarii negative au apărut în paginile
cotidianului Adevărul (în 4 articole).
Cele mai multe referiri pozitive despre etnia romă au fost înregistrate în paginile
cotidianului Evenimentul Zilei (în cadrul a 5 articole).

Publicaţie
Adevărul
Evenimentul zilei
Gândul
Jurnalul naţional

Atitudine
negativă
4
5
15
5

Atitudine
neutră
31
36
56
27

Atitudine
pozitivă
1
5
1
1

Cele mai multe dintre referirile negative la etnia romă au fost înregistrate în relatări
despre evenimente cu încărcătură conflictuală deosebită (furturi, ocupări abuzive de imobile,
conflicte cu utilizarea focurilor de armă) – 11 articole au prezentat critic astfel de
evenimente18. Alte evenimente care au atras comentariile critice ale jurnaliştilor au fost

Exemplu: ,,O braşoveancă de 84 de ani a ajuns la spital, cu un traumatism craniocerebral grav,
după ce a fost atacată şi tâlhărită, în propria-i casă, de o ţigăncuşă de numai 12 ani (...) ţigăncuşa a
ochit, pe masa din bucătărie, un teanc de bani (...) a luat banii dintr-o mişcare, după care a izbutit să
se facă nevăzută, împingând-o cu putere pe bătrâna care încercase să o oprească şi care,
dezechilibrată, a căzut şi s-a izbit violent cu capul de aragaz, pierzându-şi cunoştinţa. (...)” (Adrian
Popescu, ,,O braşoveancă de 84 de ani, în spital după ce a fost tâlhărită de o ţigăncusă de 12 ani”,
Gândul, 16 august 2007, p. 8).
18
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acţiunile etnicilor romi în afara ţării şi petrecerile organizate de etnicii romi19. Astfel, atitudini
negative ale jurnaliştilor au mai fost înregistrate în 4 articole care au prezentat acţiunile
romilor cetăţeni români în afara ţării şi în 2 articole care au relatat despre petreceri
organizate de etnici romi.
Cele mai multe referiri pozitive ale jurnaliştilor cu privire la etnia romă au fost
înregistrate în articole care au prezentat cazul unui individ de etnie romă care a salvat viaţa
unui copil de la înec20 (2 articole), în articole care au prezentat activitatea artiştilor de etnie
romă la diferite festivaluri (mai exact, artiştii Damian Drăghici şi Tamango) în două articole, şi
în relatări despre două manifestări culturale la Timişoara şi Sibiu - 2 articole.
■ RESPECTAREA PREZUMŢIEI DE NEVINOVĂŢIE
Necesitatea respectării prezumţiei de nevinovăţie a fost identificată în 25 de articole.
Dintre acestea, în 10 cazuri prezumţia de nevinovăţie a fost respectată în timp ce în 15
cazuri principiul prezumţiei de nevinovăţie a fost încălcat.

Publicaţie
Adevărul
Evenimentul zilei
Gândul
Jurnalul naţional

Respectarea
prezumţiei de
nevinovăţie
1
4
3
2

Încălcarea
prezumţiei de
nevinovăţie
1
3
8
3

Principiul prezumţiei de nevinovăţie a fost cel mai adesea încălcat în cazul
cotidianului Gândul (în 8 articole) şi a fost cel mai adesea respectat în cazul cotidianului
Evenimentul Zilei (în 4 articole).

■ PROBLEMATIZAREA SITUAŢIEI ROMILOR ÎN ARTICOLELE DIN PRESA SCRISĂ
Situaţiile cel mai adesea problematizate de către jurnalişti în cadrul articolelor
analizate au fost discriminarea (două apariţii) şi relaţia dintre tradiţia etnicilor romi şi educaţia
formală ca şi condiţie de integrare în societate (două apariţii). Alte probleme evidenţiate în
19

Exemplu: ,, (...) Anul acesta, demonstraţia de şmecherie s-a ţinut între ţigănimea de vatră şi
ţigănimea de export. (…) Ceva mai încolo, pe pajiştea rezervată ,,plăcuţelor de înmatriculare UE”,
aroganţa s-a dat în şampanii franţuzeşti de la mama lor, grătare mai făţoase şi corturi de fiţe (...)”
(Tudorel Glăman, ,,EuroCosteştiul”, Gândul, 10 septembrie 2007, p. 6);
20
Exemplu: ,,Eroul comunei doljene Dăbuleni, patria pepenilor, este, de ieri, un tânăr de etnie rromă
(...)” (Petre Cojocaru, ,,Ţiganul Aurel a murit ca să salveze un copil român”, Evenimentul Zilei, 26 iunie
2007, p.1.).
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cadrul analizei s-au referit la marginalizare, lipsa de acces la educaţie, sărăcia şi condiţiile
precare de locuire (fiecare cu câte o apariţie).
Actorii prezentaţi în cadrul articolelor ca implicându-se în rezolvarea problemelor cu
care se confruntă romii au fost Guvernul, ca şi actor instituţional intern (o apariţie), şi Banca
Mondială, Open Society Institute respectiv Project on Ethnic Relations, ca şi actori
instituţionali internaţionali (fiecare cu câte o apariţie).

■ ACTORI CARE DISCRIMINEAZĂ

Actorul cel mai adesea asociat cu discriminarea în intervalul monitorizat a fost
preşedintele Traian Băsescu (25 de apariţii în asociere cu discriminarea). “Autorităţile” au
fost asociate cu discriminarea în 3 cazuri, în timp ce profesorii au fost asociaţi cu
discriminarea în două cazuri.

Actori care discriminează - total presa scrisă,
mai - septembrie 2007
30
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Profesori

Alţi actori

0
Traian Băsescu

Organizaţiile negurvernamentale au fost cel mai adesea asociate cu combaterea
discriminării în intervalul monitorizat, cea mai mare vizibilitate fiind înregistrată de organizaţia
Romani CRISS care a cumulat 4 apariţii în intervalul monitorizat.
În contextul vizibilizării cazului de discriminare în care au fost implicaţi preşedintele
Traian Băsescu, respectiv primul ministru Călin Popescu Tăriceanu, Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării a fost asociat cu combaterea discriminării în 11 articole.
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Actori implicați în combaterea discriminării - total
presa scrisă, mai - septembrie 2007
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
11
7

ONG

CNCD

2

2

CEDO

Inspectorat
şcolar

Alţi actori

ANEXĂ – TITLURI ŞTIRI TV

ANTENA 1

DATA
1-mai.-07
2-mai.-07
2-mai.-07
14-mai.-07
20-mai.-07
21-mai.-07
21-mai.-07
21-mai.-07
21-mai.-07
21-mai.-07
21-mai.-07
22-mai.-07
23-mai.-07
30-mai.-07
30-mai.-07
1-iun.-07
3-iun.-07
4-iun.-07
4-iun.-07
6-iun.-07

TITLU ŞTIRE
Şatra zgomotoasă
"Prinţul ţiganilor", în anchetă
Furie şi lacrimi
Au furat mortul
Tupeu de preşedinte
Scuze de preşedinte
Sexist şi rasist
Audiat pentru discriminare
Jurnaliştii dezaprobă
Preşedintele nu se dezminte
Greşelile preşedintelui
Greşeală de prima pagină
Băsescu avertizat
Text retras de urgenţă
Rasismul la nivel înalt
Un grajd numit acasă
Scandal la han
Sat caut judeţ
Satul veseliei serioase
Atac la jurnalişti
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7-iun.-07
11-iun.-07
14-iun.-07
16-iun.-07
17-iun.-07
17-iun.-07
18-iun.-07
19-iun.-07
19-iun.-07
22-iun.-07
30-iun.-07
4-iul.-07
2-iul.-07
13-iul.-07
16-iul.-07
26-iul.-07
28-iul.-07
29-iul.-07
7-aug.-07
10-aug.-07
13-aug.-07
19-aug.-07
22-aug.-07
31-aug.-07
31-aug.-07
11-aug.-07
11-aug.-07
14-aug.-07
15-aug.-07
20-aug.-07
21-aug.-07
23-aug.-07
27-aug.-07
30-aug.-07
30-aug.-07
1-sep.-07
2-sep.-07
8-sep.-07
9-sep.-07
10-sep.-07
14-sep.-07
20-sep.-07
20-sep.-07
21-sep.-07
22-sep.-07
23-sep.-07
25-sep.-07
27-sep.-07
27-sep.-07
30-sep.-07

Copilul părinte
Şcoala terorii
Patima pentru Fatima
O nuntă şi nouă amenzi
Scandal din străinătate
80 într-o casă
Dansând cu urşii
Imunitate pentru jigniri
La cerşit în Elveţia
Evacuare cu tărăboi
Acuzaţii la repartizări
Premierul reclamat de romi
Accident cu scandal
În lupta cu primarul
Salvare cu scandal
Trimişi acasă
Cu cortul în Italia
Rivali de moarte
Banii şi culoarea pielii
Amendă pentru împarat
Romii, în centrul atenţiei
O scrisoare incendiară
Apaţa s-a rupt în două
Se teme pentru familia lui
Mireasă fără voie
Culcuşul de după gratii
Invadatori în legalitate
Poliţist împuşcat
Campanie antidiscriminare
Ameninţare dubioasă
Romii nu s-au speriat
Români alungaţi de spanioli
Cu bagajele în stradă
Război în cartier
Reglare de conturi
Scandal monstru
Scandal ca la uşa cortului
Ziua rromilor
Marea tiganiadă
Bani ca să plece
Doliu la Livorno
Sfârsitul coşmarului
Huliţi de Italieni
Atacaţi de localnici
Infractori în regat
Clanu' Sprânceană
Spaima Italiei
Zestre cu scandal
Procesul dintre Traian Basescu şi CNCD
Aleşi pe sprânceană
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PRO TV

DATA

TITLU ŞTIRE
1-mai.-07

Ele ucid, noi suntem condamnaţi

14-mai.-07

Şi-a dus părinţii la cimitir

17-mai.-07

Fără vrăjeală

17-mai.-07

Furturi pe calea ferată

18-mai.-07

Logodna banului

19-mai.-07

Alaiul regal

19-mai.-07

Alegători informaţi

20-mai.-07

Sărbătoare la Strehaia

26-mai.-07

O casă pentru un sat întreg

27-mai.-07

Săraci, dar informaţi

29-mai.-07

Înjunghiat la şcoală

1-iun.-07

Arsenalul din Palat

2-iun.-07

O viaţă interzisă

5-iun.-07

Alegerea nedreaptă

9-iun.-07

Confruntări în noapte

18-iun.-07

Copil ţinut sub tren

20-iun.-07

Românii de pe autostradă

21-iun.-07

Vara pe uliţă

28-iun.-07

Culmea cruzimii

29-iun.-07

Legi blânde, stăpâni nemiloşi

3-iul.-07

Pumnii în gura presei

12-iul.-07

Premierul la Roma

16-iul.-07

Lupte de stradă la Străuleşti

25-iul.-07

Intoleranţa se plăteşte

25-iul.-07

Expulzări din Irlanda

26-iul.-07

Sfârşit de aventură

26-iul.-07

Groapă de lux

29-iul.-07

Lupte de uliţă la Dragalina

7-aug.-07

Spital asediat

11-aug.-07

Copii ucişi de flăcări

12-aug.-07

Petrec ţiganii

13-aug.-07

Crimă şi pedeapsă

14-aug.-07

Împuşcat în misiune

19-aug.-07

Ameninţaţi cu exterminarea
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20-aug.-07

Scandal cu flori în mână

20-aug.-07

În vizorul extremiştilor

21-aug.-07

Rromii alungaţi din Milano

22-aug.-07

Lupte de stradă la Apaţa

23-aug.-07

Război şi pace la Apaţa

23-aug.-07

Rromi evacuaţi din Spania

30-aug.-07

Glasul sângelui

1-sep.-07

Răfuială în sediul poliţiei

1-sep.-07

Şatră cu garaj

2-sep.-07

Premierul la Roma

7-sep.-07

Palate de noroi

9-sep.-07

Sărbătoarea ţiganilor

9-sep.-07

Un lăutar la Guvern

10-sep.-07

Petrec ţiganii

10-sep.-07

Plătiţi să plece

11-sep.-07

Băsescu "atacat" de Vosganian

14-sep.-07

Lacrimi pentru copiii ucişi

16-sep.-07

Transfer nedorit

22-sep.-07

Scandal după scandal

27-sep.-07

Român executat în Roma

27-sep.-07

Liniştiţi de trupele speciale

REALITATEA TV

DATA
20-mai.-07
21-mai.-07
22-mai.-07
23-mai.-07
23-mai.-07
23-mai.-07
28-mai.-07
23-iun.-07
4-iul.-07
20-iul.-07
11-aug.-07
12-aug.-07
13-aug.-07
19-aug.-07
19-aug.-07
20-aug.-07
22-aug.-07
23-aug.-07

TITLU ŞTIRE
Cuvinte jignitoare
Băsescu, chemat la audieri de Consiliul Antidiscriminare
Clubul Presei face plângere împotriva lui Băsescu
Băsescu, avertizat pentru discriminare
Băsescu respinge decizia CNCD
România, criticată în raportul Amnesty International
The Sunday People:În România se vând copii
Confruntări între romi şi poliţia italiană
Tăriceanu, chemat la Consiliul Anti-Discriminare
Două minore rănite de poliţie cu gloanţe de cauciuc
Patru copii de naţionalitate română, morţi în Italia
Părinţii copiilor morţi in Italia, arestaţi de poliţie
Situaţia romilor, în dezbatere naţională în Italia
Ultimatum extremist pentru romii din Italia
Doi tineri romi, ucişi la Milano
Protestul Florăreselor
Maghiarii şi romii din Apaţa sunt păziţi de jandarmi
Scutieri între romii şi maghiarii din Apaţa
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23-aug.-07
30-aug.-07
12-sep.-07
20-sep.-07

Scandal şi focuri de armă la Jilava
600 de romi de cetăţenie română, evacuaţi din Paris
Nuntă tigănească în Piaţa Mare din Sibiu
Romi atacaţi

TVR 1

DATA
21-mai.-07
23-mai.-07
28-mai.-07
30-mai.-07
1-iun.-07
4-iun.-07
7-iun.-07
26-iun.-07
30-iun.-07
13-iul.-07
17-iul.-07
26-iul.-07
10-aug.-07
11-aug.-07
12-aug.-07
16-aug.-07
19-aug.-07
22-aug.-07
23-aug.-07
30-aug.-07
31-aug.-07
10-sep.-07
11-sep.-07

TITLU ŞTIRE
Regrete Publice
Scandalul ia amploare
Un nou scandal
Mesajele anti-romi au luat amploare
Rugăciune în romanes
Merge şi fără şcoală
Conferinţa OSCE împotriva discriminării
Lăutarii, iubiţi la Londra
Ajutor pentru italieni
Desapăgubiri pentru Hădăreni
Decizia consiliului
Repatriere cu scandal
Răspuns dur
Arşi de vii
Neglijenţă ucigaşă
Dezbateri aprinse în Italia
Revendicare incertă
Soluţii provizorii
Pace la Apaţa
Ochi pentru ochi
Moarte de vecin
Propunere de o mie de euro
Acuzat de discriminare
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