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COMUNICAT DE PRESA
8 aprilie – Ziua Internationala a Romilor
Marti, 8 aprilie 2014, Romani CRISS, cu sprijinul si participarea Ambasadei Statelor Unite
ale Americii la Bucuresti, a celebrat Ziua Internationala a Romilor. Evenimentul a fost gazduit de
Biblioteca Nationala a Romaniei.
La eveniment au luat parte peste 100 de persoane, intre participanti numarandu-se si
excelentele lor ambasadorii Africii de Sud, Indiei, Israelului, Poloniei, Slovaciei si ai Regatului
Tarilor de Jos, precum si reprezentanti ai mediului diplomatic (Ambasadele Republicii Moldova,
Regatului Norvegiei, Suediei, Republicii Bulgariei, Finlandei, Federatiei Ruse), reprezentanti ai
autoritatilor publice nationale si locale, reprezentanti ai Institutului National al Magistraturii si ai
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, ai CNCD, reprezentanti ai scolilor
partenere din programele Romani CRISS, reprezentanti ai societatii civile, tineri din licee si facultati
angajati in lupta impotriva rasismului.
Cu acest prilej, Excelenta Sa, domnul Duane C. Butcher, Chargé d'affaires ad interim al
Ambasadei SUA la Bucuresti a subliniat faptul ca: “In aceasta zi ar trebui sa reflectam la realizarile
extraordinare ale intelectualilor, artistilor, activistilor romi si ale altor membrii ai comunitatii
rome, dar si la obstacolele care continua sa impiedice milioane de romi sa-si valorifice potentialul.
In ultimii ani cazurile de violenta impotriva romilor si discursurile anti-romi s-au intensificat.
Separarea unor sate de romi prin ziduri si evacuarea unor intregi comunitati de familii rome din
casele lor sunt exemple graitoare ale excluderii si izolarii lor. Nu putem ignora aceste evolutii foarte
ingrijoratoare. Nicio tara nu poate face fata provocarilor secolului al XXI-lea daca o mare parte a
populatiei sale este needucata si exclusa”.
Directorul Romani CRISS a declarat ca “8 aprilie este o zi in care celebram mandria de a
apartine etniei rome si de a arata lumii intregi partile frumoase ale culturii si identitatii rome” si a
facut apel catre romi sa isi recunoasca apartenenta etnica, sa se dezvaluie prietenilor si apropiatilor
asa cum sunt cu adevarat. Reprezentantul Romani CRISS a atras atentia asupra neajunsurilor cu care
romii se confrunta, atat in Romania cat si in alte tari din Europa si din lume.
Romii au dat omenirii modele unice, contribuind in mod substantial la progresul acesteia. Fie
ca vorbim despre caldarari, argintari, spoitori, lingurari sau alte neamuri, romii ofereau produse
industriale ce au contribuit in mod pozitiv la dezvoltarea economica a societatilor europene. Prin
serviciile prestate, cum ar fi dresajul animalelor, ghicitul sau circul, romii ursari si alte neamuri au
sustinut progresul social in comunitatile din Europa. Romii au fost printre precursorii unei Europe
fara frontiere, ai unei Europe comune, ai unei Europe libere, asa cum ne dorim sa construim astazi.
Deschizatori de drumuri, mestesugari, prestatori de servicii, promotori ai schimbului intercultural,
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sunt doar cateva dintre ipostazele in care nu ii vedem pe romi. Dar, toate aceste lucruri sunt realitati
ce reflecta modul in care romii au contribuit la constructia Europei. Si sunt realitati ce ar trebui
urgent incluse in manualele scolare din Romania si din statele europene.
Evenimentul a inclus o dezbatere asupra barierelor si a modurilor de a incuraja recunoasterea
apartenentei la etnia roma, moderata de Vasile Burtea – consilierul Ministrului Educatiei Nationale.
Celebrarea zilei internationale a romilor s-a incheiat cu vernisajul unei expozitii de fotografie
si de sculptura. Expozitia de fotografie include o sectiune ce infatiseaza activitatile tinerilor din
Clubul antidiscriminare Youth is Tolerance.
Sectiunea “Excurs imagistic in istoria romilor” a expozitiei de fotografie cuprinde cele mai
importante momente din istoria romilor incepand cu primul document ce atesta prezenta romilor in
spatiul romanesc si pana in prezent, fiind realizata de Romani CRISS cu sprijinul Asociatiei “Sanse
Egale” Zalau si al istoricului rom Florin Manole.
In lucrarile sculptorului Marian PETRE, metalul si lemnul sunt parte integrata a acestora.
Descendent al unor mestesugari in prelucrarea metalelor, artistul preia mestesugul metalului, si-l
duce intr-o alta sfera, a artei. Lucrarile sale sunt realizate din deseuri de fier sau otel inoxidabil, si
sunt “tesute” cu grija, intr-o plasa metalica dinainte gandita de artist. Este o forma sculpturala care
permite privitorului sa descopere in interiorul ei un nucleu al vietii, ca un sambure in interiorul unui
fruct sau ca un suflet in interiorul unei fiinte. Subiectele principale ale lucrarilor sale sunt trairile
conditiei umane, de la suferinta la bucurie, de la singuratate la dragoste.
Expozitia poate fi vizitata zilnic in perioada 9-11 aprilie 2014, intre orele 09.00-18.00, in
sediul Bibliotecii Nationale a Romaniei din b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucuresti.
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