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COMUNICAT DE PRESĂ
Alba Iulia, 2 august 2013

Concluziile mesei rotunde pe tema comemorării genocidului
romilor - DIK I NA BISTAR – PRIVEȘTE ȘI NU UITA!
Asociaţia Pakiv România, în colaborare cu Asociaţia Amare Prhala Cluj
Napoca, Asociaţia DIVERS Târgu Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane Pro Diversitate Bucureşti a organizat o masă rotundă pe tema comemorării
genocidului romilor: DIK I NA BISTAR – PRIVEȘTE ȘI NU UITA! în cadrul
activității A.4.6: Înființarea unei unități culturale în cadrul fiecărui centru de incluziune
din proiectul ”Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea forței
de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă”, cofinanţat
din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
Activitatea s-a desfășurat simultan astăzi, 02.08.2013, în cinci centre CISPER din
cadrul proiectului, astfel: Centru (Tîrgu Mureș), NV (Cluj Napoca), București -Ilfov,
SV (Timișoara), SE (Brăila), inclusiv la Alba Iulia. Din cauza unor situații imprevizibile
Centrul CISPER NE (Iași) urmează să organizeze masa rotundă luni, 05.08.2013.
La această manifestare au fost invitați să participe reprezentanți ai altor asociații
non-guvernamentale, rome sau ne-rome, instituții locale și regionale, elevi, studenți,
mass media etc., numărul participanților din cele cinci centre ridicându-se la peste 100.
Scopul acestei mese rotunde a fost comemorarea genocidului romilor prin
expuneri, dezbateri, vizionare de filme, expunere de material fotografic pe această temă.
Obiectivele de a informa și sensibiliza publicul larg în legătură cu genocidul romilor va
continua în mod particular la Alba Iulia unde, concluzia mesei rotunde a fost că,
urmând exemplul altora, trebuie să se aducă la iveală realități istorice, puțin cunoscute
de altfel, legate de situația romilor din Transilvania și holocaustul acestora în timpul
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celui de-al doilea război mondial. Ca urmare, Asociația Pakiv România face cunoscută
inițiativa de a propune o serie de parteneriate autorităților publice locale și din regiune
în scopul elaborării unui material documentar video pe tema genocidul romilor din
Transilvania care să reflecte fapte istorice încă neștiute de publicul larg.
Proiectul ”Crearea și funcționarea structurilor de asistență axate pe ocuparea
forței de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” este
implementat de către Asociaţia Pakiv România, în parteneriat cu Asociaţia Amare
Prhala Cluj Napoca, Asociaţia DIVERS Târgu Mureş, Agenţia pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane Pro Diversitate Bucureşti şi Mesogeiako Symvouleftiko Systema
S.A. Atena, având o durată de implementare de 36 de luni.
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