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COMUNICAT DE PRESĂ
Tîrgu Mureş, 27 ianuarie 2012

Dezbaterea podium ”Holocaustul
Romilor” concluzii
Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă –
CISPER Centru Tîrgu Mureș - Centru înființat în proiectul cofinanțat din
Fondul Social European „Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă
axate pe ocuparea forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru
persoanele de etnie romă”, în implementarea căruia Asociația Divers este
partener alături de: Asociaţia Pakiv România (beneficiar), Asociaţia Amare
Phrala, Asociaţia ADRU Pro Diversitate şi Mesogeiako Symvouleftiko
Systema S.A, a organizat în data de 26 Ianuarie 2012, ora 14.00, la sediul
CISPER Centru, Str. Călărașilor Nr. 34, dezbaterea podium ”Holocaustul
Romilor” cu intenția de a promova imaginea completă a Holocaustului
romilor din România.
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Scopul acestei dezbateri a fost trecerea în revistă a momentelor
reprezentative pentru ce a însemnat Holocaustul, evidențiind în special
momentele tragice ale Holocaustului Romilor - Samudaripen.
În cuvântul de deschidere - Maria Koreck, responsabil științific
CISPER – a atras atenția participanților că 27 ianuarie este Ziua
Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, fiind prima
comemorare universală în memoria victimelor Holocaustului desemnată de
către Adunarea Generală a Organizatiei Națiunilor Unite, în cadrul celei
de-a 42-a şedinţe plenare din 1 noiembrie 2005. Această zi comemorează
toate victimele Holocaustului, printre care și pe cei 222.000 de romi
(estimare minimă al Memorialului Holocaustului din SUA). La data de 27
ianuarie 1945 fost eliberat cel mai mare lagăr de concentrare din Auschwitz
– Birkenau (Polonia) de către trupele sovietice.
Conform datelor Comisiei române pentru crime de război, ca efect al
politicii de stat de deportare a romilor în Transnistria din perioada 19421944 au murit 36.000 de romi, dintre care estimativ 6.000 de copii.
În discursul rostit s-a atras atenția asupra importanței comemorării
victimelor Holocaustului deoarece comemorarea este o oportunitate de a
învăța din consecințele tragice ale intoleranței, rasismului și xenofobiei
trecutului prin care putem cu toții contribui la prevenirea altor fapte
asemănătoare. Din păcate necunoașterea istoriei romilor în rândul
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majorității societății a întărit prejudecățile față de romi și poate reprezenta
un obstacol în calea acceptării și incluziunii lor, deoarece chiar și după
Holocaust romii sunt cea mai marginalizată și persecutată minoritate din
Europa.
Pastorul penticostal rom din Ceuașu de Câmpie Gábor Demeter a
redat mărturii ale unor persoane de etnie romă a căror deportare a fost
începută, dar întreruptă de către înaintarea trupelor sovietice. Deasemenea
a adus în discuție și faptul că trăind de secole la marginea societății, romii
de fapt au trăit mai multe evenimente asemănăoare Holocaustului ei fiind
persecutați și în timpul comunismului fiind deseori condamnați pentru vina
de ”parazitism” doar din cauza apartenenței etnice și modului de viață
tradițional. Domnul Demeter și-a exprimat speranța că membrii etniei rome
vor fi acceptați cu statut egal de cetățeni ai țării, asemenea tuturor
cetățenilor din România.
Profesorii de istorie prezenți la dezbatere au relatat despre
experiența lor în predarea cursului opțional ”Istoria Holocaustului” și cum
este primit în cadrul acestea impactul filmului documentar ”Dureri ascunse”
de Michelle Kelso, respectiv au subliniat importanța educației pentru
incluziunea socială a romilor care ar fi un factor decisiv și în prevenirea
unor acte de violență îndreptate împotriva romilor.
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La dezbatere au participat și membri comunității de romi din
Crăciunești și ai Comunității Evreilor, respectiv jurnaliști.
Participanții au primit din partea CISPER Centru - Tîrgu Mureș un CD
cu materiale resursă despre Holocaustul Romilor.

Informaţii suplimentare:
Asociatia Divers
CISPER Tîrgu Mureş
Telefon: 0265 311727
Web: www.divers.org.ro
E-mail: divers@divers.org.ro

Cârdei Elena
Responsabil evenimente și conferințe cu
scop de informare
Telefon: 0736644048
E-mail: divers@divers.org.ro

