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Flash Mob împotriva urii,intoleranței și violenței

Centrul de Incluziune Socială pentru Persoanele de Etnie Romă – CISPER Centru Tîrgu
Mureș se alătură Campaniei de marcare a "Zilei Internaționale Împotriva Fascismului și
Antisemitismului" inițiată de către rețeaua europeană împotriva naționalismului, rasismului,
fascismului și pentru susținerea imigranților și refugiaților UNITED FOR INTERCULTURAL ACTION.
Acțiunea face parte din activitatea 4.6 Înființarea unei unități culturale în cadrul fiecărui centru
de incluziune a proiectului "Crearea şi funcţionarea structurilor de asistenţă axate pe ocuparea
forţei de muncă – Centre de incluziune socială pentru persoanele de etnie romă", proiect
cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

Asociația Divers urmărește combaterea prejudecăților și a intoleranței etnice, religioase,
sociale sau de orice alt tip în general în care se încadrează și obiectivul CISPER Centru Tîrgu
Mureș de a implementa activități care vizează schimbarea atitudinii sociale față de comunitățile
de romi.

În data de 9 noiembrie 2011 dorim să atragem atenţia asupra faptului că intoleranţa încă
nu este de domeniul trecutului, ci continuă să se manifeste zi de zi sub diferite forme. Genocidul
care s-a petrecut în urma Nopţii de Cristal de acum 73 de ani a fost posibil şi pentru că erau
foarte puţine voci care se împotriveau răspândirii urii generate de politica nazistă. Generaţiile
prezentului nu sunt vinovate pentru tragediile trecutului, trebuie însă să-şi asume
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responsabilitatea asigurării unui prezent şi viitor lipsit de ură, intoleranţă şi violenţă. Trebuie
totodată să înțelegem că tăcerea este în continuare, aşa cum a fost acum 73 de ani, mobilul care
încurajează răspândirea urii.

Noi nu vom putea simţi cu adevărat tragediile trăite de către comunităţi, familii, indivizi în
timpul nazismului. Putem însă să nu mai permitem ca din cauza alterităţii de orice fel cineva să
fie umilit, exclus, prejudiciat.
Vă invităm în data de 9 noiembrie 2011, ora 17.00, la Memorialul Victimelor Holocaustului să
comemorăm trecutul și să spunem NU urii, intoleranţei şi violenţei promovând paşnic respectul
faţă de diversitate. Actori profesioniști și voluntari ai Asociației Divers vor recita în limba română,
jidish, maghiară, romani, germană și engleză citate din care putem înțelege de ce tăcerea a
însemnat complicitate la genocid în trecut și înseamnă complicitate la discriminare în prezent.
După momentul comemorativ vă invităm să vizionați la sediul CISPER Centru – Tîrgu Mureș
filmele documentare "Dureri Ascunse" regizat de Michelle Kelso care are ca temă persecutarea
romilor din România și "Holocaustul uitat" de Carmen Avram.
Informaţii suplimentare:
Asociatia Divers
CISPER Tîrgu Mureş
Telefon: 0265 311727
Web: www.divers.org.ro
E-mail: divers@divers.org.ro
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