
 

 

  
 
 

Cel mai mare eveniment de tineret dedicat Comemorării Genocidului Etnicilor Romi a debutat azi în 

Cracovia  

Mai mult de 400 de tineri din toată lumea vor dezbate trecutul, prezentul și viitorul romilor 
  

 
(Cracovia, 31 iulie 2013) Cunoștințele despre și recunoașterea oficială a exterminării etnicilor romi în timpul celui 
de al doilea razboi mondial sunt încă foarte limitate, mai ales în rândul tinerilor europeni, inclusiv în rândul tinerilor 
romi. Din acest motiv ternYpe – rețea internatională a tinerilor romi - organizează în Cracovia și Auschwitz, în 
perioada 30 iulie – 4 august 2013, cea mai mare inițiativă la nivel global dedicată comemorării genocidului etnicilor 
romi. Inițiativa a obținut sprijin la nivel înalt prin patronajul lui Martin Schulz, Președintele Parlamentului 
European. Totodată, dintre susținători fac parte Guvernul Poloniei, Consiliul Europei și OSCE-ODHIR. Photos 
https://www.dropbox.com/sh/g40mcdum7f42ix3/gpe-7UtVk2 
 
Viziunea și obiectivul evenimentului sunt capacitarea tinerilor romi și neromi să se exprime, să fie actori cheie ai 
schimbării și să promoveze 2 august ca zi oficială de comemorare a genocidului etnicilor romi (împreună cu 27 
ianuarie,  Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului). Primele zile ale evenimentului includ ateliere 
ineractive, întâlniri cu supraviețuitori, precum și sesiuni introductive despre istoria romilor în timpul holocaustului 
și conexiunile cu sentimentul anti-romi ce este încă prezent în Europa. În data de 1 august o conferință deschisă 
publicului va avea loc la Universitatea Pedagogică din Cracovia. See more on www.2august.eu 
 
Eveniment pentru mass-media 

Pe 2 august, Ziua Comemorării Genocidului Etnicilor Romi, tinerii participanți vor aduce un omagiu la Auschwitz-
Birkenau. După ceremonia oficială de comemorare, participanții au pregătit o ceremonie a tinerilor dedicată 
comemorării victimelor. 
Reprezentanții mass-media sunt invitați să se alăture cermoniei. Vă rugăm să confirmați prezența la adresa 
ternype@romayouth.eu. Poze de la ceremonie vor fi publicate începând cu ora 15:30 C.E.T., iar materialele video 
sunt disponibile la cerere. 
 
Puteți urmări întregul veniment la #2august pe Facebook și Twitter, precum și la: 

www.2august.eu, www.ternype.eu, www.romareact.org  - 

https://www.facebook.com/DikINaBistarLookAndDontForget   
twitter:@dikinabistar  

 

Contact media: ternype@romayouth.eu   
Gabriela Hrabanova 0032 489 974 753 (EN, CZ) 
Nikolai Atefie 0043 6991 000 9574 (EN, DE, FR) 

 


