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COMUNICAT DE PRESA
Ambasada SUA la Bucuresti, Romani CRISS, Iulian Vasile – finalist
X Factor si romii din Bucuresti si Ilfov sarbatoresc impreuna Ziua
Internationala a Romilor
“In numele tuturor reprezentantilor Ambasadei SUA la Bucuresti, doresc sa le urez toate cele
bune tuturor cetatenilor romi si prietenilor lor. Aceasta zi – ziua internationala romilor - ar
trebui sa fie pentru voi si pentru toti romanii un indemn la colaborare pentru asigurarea unei
societati mai incluzive”, transmite Excelenta Sa, dl. Mark H. Gitenstein, ambasadorul SUA,
adaugand “Va felicit pentru istoria bogata si cultura vibranta. Va incurajez sa aveti un rol
activ in comunitatile voastre si in guvernare 1.
In 2012, continuam traditia celebrarii Zilei Internationale a Romilor cu sprijinul si
participarea Ambasadei Statelor Unite ale Americii.
Tributari principiilor care ne definesc activitatea de 19 ani de zile, vom marca, din nou,
importanta educatiei de calitate si a sansei de a beneficia de acces la educatie, alaturi de
copii din 5 scoli din Bucuresti si judetul Ilfov. Acestia vor sarbatori prin momente artistice
tematice, pe care au avut ocazia sa le invete in centrele de scoala dupa scoala “Zurale
Chave”, infiintate de Romani CRISS in 2011. Evenimentul va avea loc in data de 9 aprilie
2012, orele 16.00, in parcul de langa Scoala nr.1 din localitatea Tunari, judetul Ilfov (str.
Mihai Eminescu, nr.3).
„Anul acesta sarbatorim in comunitatea din Tunari, pornind de la premisa ca, in timp, atat
romii, cat si populatia majoritara din toate colturile tarii trebuie sa inceapa sa cunoasca
evenimentele care marcheaza istoria romilor”, a declarat Magda Matache, de la Romani
CRISS.
Invitatul nostru special este Iulian Vasile, solistul care si-a declarat cu mandrie si curaj
apartenenta la etnia roma in cadrul show-ului televizat X Factor, fiind finalist al editiei din
2011. Dupa ce a castigat trofeul de la “Ploaia de stele” si a aratat intregii tari talentul sau
extraordinar, Iulian poate fi vazut acum, in fiecare sambata seara, la emisiunea “Te cunosc
de undeva”.
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Mesajul video este disponibil la
http://www.romanicriss.org/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=8

“Oamenii, chiar daca au greutati, pot fi liberi si pot visa, isi pot imagina lumea in orice culoare
doresc, indiferent de culoare. Viata este, totusi, frumoasa si azi ii sarbatorim frumusetea. La
multi ani!”, a declarat Iulian Vasile.
Ziua Internationala a Romilor 2 este celebrata in intreaga lume, ca expresie a promovarii
valorilor si identitatii rome.
Pentru alte informatii, ne puteti contacta 0723818413, Cezara David, coordonator relatii
publice, Romani CRISS.

2 A fost adoptată în 1971, cu ocazia primului Congres Internaţional al Romilor. Pe 28 martie 2006, Plenul
Camerei Deputaţilor a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul de lege privind declararea zilei de 8 aprilie
drept “Sărbătoarea etniei romilor din România”.

