A ROMA KULTÚRA VILÁGNAPJA –
szégyen, nagy szégyen – elfelejtettük!
Az International Romani Union I. Világkongresszusára 1971. április 8. és 12. között került
sor. A szervezők India kormánya és egyes pünkösdi-karizmatikus cigány közösségek
kezdeményezésére az Egyházak Világtanácsa voltak. A kongresszusra 23 országból érkeztek
a küldöttek, és a következő döntéseket hozták:
•
A különböző cigány népcsoportok egymást kölcsönösen testvérként fogadják el, és
ugyanazon nemzet tagjainak tekintik magukat.
•
A földön élő különböző néven ismert cigány népcsoportok közös elnevezése,
nemzetük hivatalos elnevezése a roma.
•
Elfogadták a romák nemzeti jelképeit, a zászlót, a himnuszt és a jelmondatot.
•
Megfogalmazták a romani nyelv sztenderdizációjának szükségességét, addig is
ideiglenes jelleggel a lovari dialektust fogadták el hivatalosnak.
•
Elfogadásra került ideiglenesen az első cigány ábécé, azzal az állásfoglalással, hogy ki
kell alakítani a romani írás végleges, általánosan alkalmazható formáját.
A kongresszuson létrehoztak öt bizottságot, melyek a további, több évenként megrendezésre
kerülő világkongresszusok között folyamatosan tevékenykednek. Ezek a következők:
szociális bizottság, gazdasági bizottság, porajmos bizottság (háborús bűnök kivizsgálásával és
az áldozatok kárpótlásával foglalkozik), kulturális bizottság és nyelvi bizottság.
A kongresszus tiszteletére az ENSZ április 8-át a Roma Kultúra Világnapjává nyilvánította.
A lengyelországi Serock-ban 190-ben megtartott IV. Roma Világkongresszuson április 8-át a
cigányság nemzetközi ünnepének kiáltották ki.
Bővebben lásd: http://hu.wikipedia.org/wiki/Roma_Vil%C3%A1gkongresszus
Magyarországon az ünnepet hivatalosan 1995-től, a kisebbségi önkormányzatok
megalakulásától tartották meg, először csak a roma közösségek, majd egyre szélesebb körben
más intézmények, szervezetek is.
Az idei évben erről az alkalomról egyszerűen elfelejtkeztünk. Szégyen, nagy szégyen! A
mulasztásban nyomós szerepet játszott ugyan az ünnepi forgatag és a politikai élet felkavaró
eseményeinek örvénylése, mégis, a valós ok ennél sokkal mélyebben rejlik. Rövid és
önkritikus egyszerűséggel: abban az arcpirító magyarországi társadalmi valóságban, amelyben
cigány testvéreink élete sajnos még mindig nem nyerte el a maga természetes méltóságát.
A Roma Kultúra Világnapja alkalmával szinte teljesen észrevétel nélküli belkörű és
igénytelen
hivatalos
rendezvényekre
került
csak
sor.
Lásd:
http://www.romnet.hu/hirek/2012/04/07/nemzetkozi_roma_nap_8211_aprilis_8
Az eseményre személy szerint (noha az emlékezetes dátumokról külön kalendáriumot is
vezetek, és a WJLF Theológus és Lelkész Szak Ökumenétheológia és Interkulturalitás
Tanszéke évek óta különféle rendezvények keretében is meg szokott emlékezni e napról)

Hillary Clinton külügyminiszter asszony FB-n keresztül elcsípett üzenete nyomán figyeltem
föl.
Pótolni próbálva a mulasztást, szíves utólagos tájékoztatás végett az alábbiakban közreadom
az USA külügyminiszterének üzenetét és az alkalommal kapcsolatos gyér számú
rendezvényről szóló néhány elért tudósítást, információt.
Secretary Clinton's International Roma Day Message =
http://www.youtube.com/watch?v=3kJ0CGqzNVE
A Romano Teatro Kulturális Egyesület egyhetes miskolci programja:
A kultúra összeköt. (A Romano Teatro Kulturális Egyesület egyhetes miskolci programja.) =
http://www.minap.hu/news.php?extend.51573.5
A roma kultúra napja =
http://www.minap.hu/news.php?extend.51710.5
Teleki László szocialista politikus üzenete a Roma Kultúra Világnapján =
http://www.stop.hu/belfold/teleki-laszlo-szocialista-politikus-uzenete-a-roma-kulturavilagnapjan/1023083/
Járóka Lívia: A cigányok integrációja erkölcsi kötelesség! =
http://civishir.hu/kozelet/a-ciganyok-integracioja-erkolcsi-kotelesseg/0408092847
Kilátástalanság a romák világnapján. – Az MSZP nyilatkozata a Roma Kultúra
Világnapján =
http://os.mti.hu/hirek/74626/kilatastalansag_a_romak_vilagnapjan
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