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„Trebuie sã-i învãþãm pe copiii noºtri ceea ce
înseamnã etnicii români în altã þarã”
În urmã cu douã zile a debutat proiectul “Învaþã despre românii din Serbia”. Proiectul este
structurat pe parcursul unui an de zile ºi prevede o serie de cursuri, dezbateri, mese rotunde ºi seminarii despre istoria, geografia,
cultura, tradiþia, spiritualitatea ºi obiceiurile
românilor din Valea Timocului. Proiectul antreneazã oficialitãþi din România ºi Serbia, reprezentanþi ai ministerelor de resort, profesori
universitari, studenþi, istorici ºi nu în ultimul
rând, jurnaliºti. Proiectul este organizat de
Asociaþia Studenþilor Timoceni ºi el se va desfãºura într-un parteneriat cu Biblioteca JudeRomânii din Timoc luptã pentru identitate ºi pentru drepturile lor
ca minoritate în Serbia, dar cu
“arme” paºnice. Pe lângã cele câ-

þeanã “Alexandru ºi Aristia Aman”, Consiliul
Judeþean Dolj ºi cotidianul regional “Cuvântul Libertãþii”. Prima dezbaterea din cadrul
acestui proiect s-a axat în mod punctual pe localizarea românilor în Serbia, din punct de vedere geografic. Moderatorul acestei prezentãri a fost tânãrul Saºa Stanojlovic, originar din
Timoc, profesor de Geografie, care a fãcut o
prezentare interactivã ºi a captat atenþia publicului. La deschiderea proiectului a fost prezent ºi profesorul Tudor Nedelcea, care i-a
sprijinit de fiecare datã pe tinerii din Timoc ºi
s-a aflat mereu alãturi de aceastã comunitate

Drepturile lor la învãþãmânt ºi liturghie în limba românã sunt ocolite, ba chiar îngradite. Tinerii din
Timoc ar dori sã aibã acasã un trai

Aleksander Najdanovic au iniþiat un
proiect care se va desfãºura pe
parcursul acestui an. „Vrem sã ne
cunoascã toþi craiovenii. Sã înþeleagã ºi ei mai bine cine suntem noi,
românii din Timoc. De ce vrem sã
învãþãm limba românã în ºcoli.
Vrem sã ne prezentãm obiceiurile
ºi tradiþiile ºi sã înþeleagã lumea cã
de fapt de-o parte ºi de-a alta a
Dunãrii trãiesc tot români...”, a
spus Aleksander Najdanovic, preºedintele Asociaþiei Studenþilor.

„Trebuie sã ne intereseze
ce se întâmplã cu românii
din afara graniþelor þãrii”
Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dolj, Cristinel Iovan,
teva zeci de mii de români din Voivodina, care au limba românã cu
grafie latinã recunoscutã oficial în
Statutul Provinciei Autonome Voivodina, în estul Serbiei, pe Valea
Timocului, Moravei ºi Dunãre mai
trãiesc 300 sute de mii de români.

Institutului „Eudoxiu
Hurmuzachi” – instituþie publicã
de interes naþional
Evenimentele din Timoc, din ultima perioadã de timp a determinat o
atenþie deosebitã din partea reprezentanþilor Ministerului Afacerilor Externe. În urma demersurilor fãcute la
OSCE de liderii comunitãþii româneºti din Timoc, înaltul comisar pentru Minoritãþi Naþionale al OSCE,
Knut Vollebaek, a fãcut la sfârºitul
lunii ianuarie o vizitã în Valea Timocului, pentru a vedea ºi a mãsura
schimbãrile din ultimii ani. În acest

mai bun, ca dupã ce îºi terminã
studiile la universitãþile din România sã se poatã întoarce în Timoc
ºi sã-ºi trimitã copiii la ºcoli, unde
sã poatã sã învaþe limba românã.
Pentru a se face cunoscuþi, tinerii
din Timoc, în frunte cu liderul lor,

Cristinel Iovan, vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dolj:
«Sunt convins cã în România, în
pofida unor discuþii care s-au creat
în ultima perioadã de timp, existã
o bunã practicã legatã de respectarea drepturilor minoritãþilor ºi
aceastã bunã practicã poate sã fie
îmbrãþiºatã ºi de alte þãri ºi de alte
state. Ceea ce se întâmplã la noi,
aici, în România trebuie sã se întâmple ºi în afara graniþelor þãrii
noastre. Eu vreau în primul rând
sã salut acest parteneriat între un
cotidian regional, Cuvântul Libertãþii ºi Asociaþia Studenþilor Timoceni. Totodatã vreau sã apreciez
activitatea Bibliotecii Judeþene fiind mereu o gazdã primitoare. Tinerii studenþii sunt invitaþi sã vinã mereu, la Bibliotecã sã studieze ºi sã
se informeze despre cultura ºi tradiþia româneascã. Sunt convins cã
prin acest proiect se vor putea învãþa foarte multe lucruri interesante
despre românii din Valea Timocului».

invitat din partea administraþiei
publice judeþene a apreciat iniþiativa tinerilor din Timoc ºi s-a arãtat solidar cu aceºtia. „Este o plãcere sã te afli în prezenþa tinerilor care studiazã în România.
Pãstrarea identitãþii noastre naþionale rãmâne un obiectiv constant care trebuie atins atât în interiorul României, cât ºi în afara
þãrii. Trebuie sã învãþãm sã spunem un NU hotãrât indiferenþei.
Trebuie sã ne intereseze ce se
întâmplã cu românii din afara
graniþelor þãrii, sã ne intereseze
cum se dezvoltã comunitãþile româneºti. În ultima perioadã timp,
la Craiova, au avut loc multe activitãþi de acest gen, care au avut
rolul de a apropia regiunea noastrã de comunitãþile de români de
pe Valea Timocului ºi nu numai.
Cred cã prin culturã, prin schimburi, prin posibilitatea tinerilor de
a învãþa în limba românã, aici în
România, se face o apropiere între noi ºi dumneavoastrã, separaþi artificial prin graniþe”, a subliniat Cristinel Iovan.

context, din partea MAE, la dezbatere a fost prezent Cristi Dumitru,
directorul general al Institutului Eudoxiu Hurmuzachi din Bucureºti,
care a fãcut o prezentare în detaliu a
Institutului. „Este o instituþie publicã
de interes naþional care acþioneazã pe
douã linii. Prima, este cea de popularizare a problematicii comunitãþilor din jurul graniþelor þãrii, în rândul
tinerilor din România, pentru cã este

normal ca tinerii din Românie sã ºtie
cã sunt români lângã noi. Cum ar fi
cei din Valea Timocului sau cei din
Voievodina. Iar cea de-a doua este
pentru etnicii români care studiazã
în România, pe care încercãm sã-i
ajutãm sã se integreze în România ºi
nu în ultimul rând sã înþeleagã care
sunt resorturile mediilor - social, cultural, academic sau economic din
România”, a spus Cristi Dumitru.

„Aceea întâlnire cu Alexandru
m-a fãcut sã înþeleg mai bine
ce înseamnã Valea Timocului”
Reprezentantul MAE a fãcut
public ºi modul în care l-a cunoscut pe preºedintele AST, Aleksander Najdanovic, cu ceva ani în
urmã ºi cum au relaþionat de-a lungul acestei perioade de timp. „Pe
Alex l-am cunoscut acum trei ani.
Eu lucram atunci la Departamentul Românilor de Pretutindeni ºi datoritã lui, eu am început sã învãþ
mai multe despre etnicii români din
Timoc. Din cãrþi citisem foarte
multe lucruri. Sunt istoric ºi am o
culturã generalã bnã dar nu ºtiam
realitãþile din teren. Nu cunoºtem
oamenii, nu fusesem niciodatã în
Timoc. Nu ºtiam problemele reale
de acolo. ªi aceea întâlnire cu Alexandru m-a fãcut sã înþeleg mai
bine ceea ce am eu de fãcut. Drept
urmare am venit aici cu un studiu
geografic, studiu care se adreseazã în principal tinerilor din România, care se adreseazã tinerilor de
liceu sau profesorilor de Istorie,
Georgrafie, care pot explica elevilor ceea e înseamnã comunitatea
româneascã în Timoc. De ce cei
din Timoc sunt români ºi nu vlahi”,
a mai spus directorul Institutului
Eudoxiu Hurmuzachi.

Cristi Dumitru, directorul Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi”:
«Trebuie sã-i învãþãm pe copiii noºtri ceea ce înseamnã etnicii
români în altã þarã. Vã pot spune
cã toþi elevii sau studenþii din Timoc care studiazã la Craiova sunt
aºteptaþi la Bucureºti în primãvarã
ºi o sã încercãm ca pe parcursul
unei sãptãmâni sã vã prezentãm
Capitala. Sã vã prezentãm instituþiile care ar trebui sã se ocupe de
aceºti români. Sã vã prezentãm
care sunt obligaþiile ºi drepturile
studenþilor care vin sã studieze în
România ºi nu în ultimul rând, sã
ne întâlnim cu tineri din România,
cu tineri din Basarabia».

