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București, 4 Aprilie 2011

8 Aprilie 2011, Ziua Internaţională a Romilor
În cadrul Congresului Mondial al Organizaţiilor Romilor desfăşurat la Londra,
în 1971, ziua de 8 aprilie a fost proclamată Ziua Internaţională a Romilor. Cu acest
prilej cântecul “Gelem, gelem”, coloană sonoră a filmului iugoslav “Am întâlnit şi
ţigani fericiţi” – 1967 a fost proclamat imn internaţional al romilor, şi a fost adoptat
steagul internaţional al romilor, având jumătatea de jos verde, simbol al câmpurilor
înverzite, şi jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar la mijloc o roată,
simbolizând soarta, roata succesiunii vieţilor şi nomadismul, în relaţie cu spaţiul
originar al Indiei.
În 1990 a fost oficializat alfabetul internaţional standardizat al limbii romani, în
prezenţa UNESCO. În România, data de 8 aprilie a fost oficializată ca sărbătoare
naţională a etniei rome în anul 2006.
În fiecare an, în numeroase ţări se desfăşoară Ceremonia Râului. Lumânări
aprinse şi flori sunt aruncate pe ape, în memoria strămoşilor romi şi gânduri de
recunoştinţă se îndreaptă către personalităţile istoriei romilor care au contribuit la
lupta pentru drepturile civice şi emancipare.
În luna septembrie 2010 a fost demarat proiectul “Crearea şi funcţionarea
structurilor de asistenţă axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de
incluziune socială pentru persoanele de etnie romă” – ID 62509, cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, cu o perioada de implementare de 36 de luni.
Proiectul este implementat de către Asociația Pakiv România, în parteneriat cu
Asociaţia Amare Prhala Cluj Napoca, Asociația DIVERS Târgu Mureș, Agenția
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate București și Mesogeiako
Symvouleftiko Systema S.A. Atena.
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Având în vedere faptul că ziua de 8 Aprilie este atât prilej de evocare a istoriei
cât şi cea mai mare sărbătoare a romilor de pretutindeni, prilej pentru minoritatea
romă de a-şi face cunoscute valorile şi de a-şi promova identitatea etno-culturală ca
parte a identităţii europene, Asociatia Pakiv Romania a considerat necesară
celebrarea Zilei Internaţionale a Romilor , având în vedere faptul că în cadrul
Centrelor de incluziune funcţioneaza şi o unitate culturală, cultura şi tradiţia fiind
considerate în accepţiunea partenerilor proiectului elemente “sine qua non” în
procesul de incluziune sociala a persoanelor de etnie romă.
Debutul evenimentului va fi marcat prin intonarea imnului internaţional al
romilor.
Evenimentul inaugural se bucură de participarea domnului Ilie Dincă,
președintele Agenției Naționale pentru Romi, organ de specialitate al guvernului
României. Domnul deputat Mădălin Voicu va modera evenimentul.
Atmosfera de sărbătoare va fi intreţinută în spiritul culturii romani de Mielle
Bibescu Band şi maestrul ţambalului, George Miu.
Evenimentul are loc vineri, 8 aprilie 2011 ora 20:30 la Clubul Alhambra din
Splaiul Unirii nr. 16, Bucureşti.
Informaţii suplimentare:
Asociaţia Pakiv România
Telefon: 0722/253380
Web: www.pakiv.ro, http://cis-rom.ro
E-mail: pakiv_romania@yahoo.com
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