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COMUNICAT DE PRESA

8 aprilie - Ziua Internationala a Romilor
Astazi, 7 aprilie 2008, Romani CRISS, cu sprijinul şi participarea Ambasadei Statelor Unite ale
Americii la Bucureşti, a organizat receptia deja traditionala cu ocazia Zilei Internaţionale a Romilor. Cu
acest prilej, Excelenta Sa, dl. Nicholas F. Taubman, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, la Bucuresti
a declarat: „Aceasta zi este o ocazie excelenta pentru a sarbatori contributia romilor in societate si pentru a
recunoaste traditiile culturii romilor. In acelasi timp este un moment de reflectie asupra problemelor care
continua sa afecteze comunitatea de romi: discriminare, saracie si lipsa de acces adecvat la educatie si
angajare”.
Evenimentul de azi a fost precedat de un concert extraordinar Amaro Del, in Clubul Spice (6 aprilie). Ideea
sarbatorii Zilei Internationale a Romilor s-a concretizat intr-un proiect comun Romani CRISS – Amaro Del
de selectie a unui tanar percutionist rom care va canta impreuna cu Amaro Del la concertele din Romania.
Tanarul rom a cantat aseara, pentru prima data, cu faimoasa trupa de artisti din Serbia, in ropotele repetate
de aplauze ale publicului. “Credem ca e mai bine sa cantam cu un tanar viitor mare muzician din Romania.
In felul acesta contribuim si mai activ la mentinerea vie a culturii romani si la imbogatirea acesteia” spune
Branko, liderul trupei. Decizia a fost luata in interiorul trupei si este un tribut natural adus mediului cultural
din care Amaro Del isi trage inspiratia artistica.
Astazi, participantii la receptie (ambasadori, reprezentanti ai guvernului Romaniei, ai Parlamentului
Romaniei, ai institutiilor si ai organizatiilor nationale si internationale, cat si personalitati ale vietii publice
din Romania) s-au bucurat de inca un concert Amaro Del.
Cu acelasi prilej, organizatia Romani CRISS a sarbatorit implinirea a 15 ani de activitate.
Evenimentul a fost realizat cu sprijinul financiar al Roma Education Fund, Budapesta.

But Bersa Angle!
Cezara David
Coordonator relatii publice
Romani CRISS

_______________________________________________________________________________________
8 aprilie a fost adoptata ca Zi Internationala a Romilor in 1971, in cadrul Primului Congres international al romilor de
pretutindeni, care a avut loc la Londra. Tot atunci s-au stabilit imnul (Gelem, Gelem, compus de Jarko Jovanovic) si
steagul international al romilor. Romii din tarile blocului comunist nu au celebrat aceasta zi, pana spre finele anilor 90’. In
ultimii ani, semnificatia zilei de 8 aprilie a inceput sa fie recunoscuta la nivel mondial. Pe 28 martie 2006, Plenul Camerei
Deputatilor a adoptat, cu majoritate de voturi, proiectul de lege privind declararea zilei de 8 aprilie drept “Sarbatoarea
etniei romilor din Romania”.

