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Comunicat de presă
MANIFESTUL ROMILOR PENTRU EGALITATE SI DEMNITATE

Romani CRISS vă invită ca împreună să ne organizăm, entuziaști, pentru a manifesta
pentru Demnitate și Egalitate în România, în ziua de 10 octombrie, pe Calea Victoriei nr. 120,
începând cu ora 16:00.
“Roma Pride!” este numele răspunsului societății civile la efectele a discriminării rasiale.
România se racordează la mișcarea internațională ce cuprinde mai mult de 15 țări, în cadrul celei
de a patra ediții a Roma Pride, marcată în România de Romani CRISS și Clubul Antidiscriminare
„Youth is Tolerance RO” printr-o manifestație a culturii rome, pusă în scenă atât de romi, cât și
de neromi. În cadrul manifestării, se vor organiza următoarele acţiuni: “biblioteca vie” – discuții
cu romi în diverse posturi sociale, precum persoanele evacuate de pe Strada Vulturilor nr. 50 sau
activiști și profesioniști romi, prezenatre de port tradițional rom, arta urbană cu influențe rome și
concursuri anti-discriminare.
Pe întregul continent au loc acte rasiste împotriva romilor. Uneori iau forma violențelor
fizice, începând cu agresiunea și terminând cu linșarea sau crima.

Se regăsesc situații de

segregare teritorială, tabere sau cartiere separate prin ziduri, fără electricitate și fără apă curentă.
Faptele rasiste vor fi găsite în aceeași măsură în discursuri debordând de stereotipuri sau chiar
incitare la ură din partea reprezentaților autorităților, inclusiv din partea membrilor aleși sau a
miniștrilor. Rasismul este prezent în măsurile politice, inclusiv în măsurile care au ca țintă
expulzările, precum și în discriminarea zilnică ce are loc în toate domeniile vieții sociale. În

multe situații. copiii romi nu beneficiază de o educaţie de calitate, învăţând în şcoli segregate,
unde le sunt distruse speranțele pentru un viitor mai bun.
Romani CRISS își manifestă implicarea în mișcarea de mobilizare internațională venită
în sprijinul drepturilor și demnității etniei rome, Roma Pride. Mișcarea de mobilizare Roma
Pride crește anual, coaliția internațională a organizațiilor ce denunță discriminarea romilor,
promovează egalitatea și celebrează cultura romă mărindu-se exponențial. Mobilizarea aceasta
este bazată pe solidaritatea cu care milioane de oameni din întreaga Europă sunt implicați la
nivel național, individual sau în inițiative colective împotriva rasismului și a discriminării.
Roma Pride are scopul de a da speranță pentru viitor tinerilor romi, pentru a lupta pentru
dreptul lor de a beneficia de o educație bună, o educație care sa le permită sa își găsească drumul,
să își construiască propria viață fără constrângerile sufocante impuse de rasism.

