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TISKOVÁ ZPRÁVA 

(28. 3. 2006) 
 
Romové na celém světě slaví 8. dubna Mezinárodní den Romů. Toto datum bylo ustanoveno 
na čtvrtém kongresu Mezinárodní romské unie roku 1990 ve Varšavě. Má připomínat den, 
kdy se oficiálně zpečetila mezinárodní spolupráce Romů, kdy romské hnutí dostalo 
mezinárodní a politicko-společenský rozměr. Svátek je letos významnější o výročí 
Mezinárodní romské unie, která slaví 35 let od jejího vzniku. 
 
V rámci oslav tohoto romského svátku připravila občanská sdružení Athinganoi, ROMEA 
a Amare Dromeha zajímavý program. K připomenutí tohoto významného dne se budou 
konat v týdnu od 3. do 7. dubna 2006 semináře,  koncerty a informační kampaň. 
 
Semináře budou probíhat od pondělí 3. dubna do středy 5. dubna v hlavní budově FF UK 
(nám. J. Palacha 2, Praha 1).  První seminář, na kterém vystoupí např. Emil Ščuka a Eva 
Davidová, bude věnován romským mezinárodním aktivitám k  35. výročí založení 
Mezinárodní romské unie. V úterý bude následovat seminář věnovaný studiu romistiky a 
poslední, středeční, se bude věnovat otázkám anti-ciganismu, romofobii a rasismu v České 
republice. 
 
Informační kampaň vyvrcholí ve čtvrtek 6. dubna na náměstí Míru, kde bude stát informační 
stan, ve kterém se budou moci zájemci seznámit nejen s romskými tradicemi, hudbou a 
tancem. Nebude chybět ani ochutnávka romských jídel. 
 
V rámci oslav Mezinárodního dne Romů 2006 proběhnou dva koncerty. První koncert se 
uskuteční v úterý 4. dubna od 21:00 hod. ve Švandově divadle, kde pokřtí své nové CD 
skupina KALE. Jedná se o první CD vydané po rozchodu se zpěvačkou Věrou Bílou. 
 
Hudební část oslav vyvrcholí koncertem v žižkovském klubu Matrix (Koněvova 13, Praha 3), 
kde se představí skupiny Le Chavendar, Andre Pest, Vojta Lavička & Demeter Trio a skupina 
Bengas. 
 
Závěrečnou akcí týdenních oslav bude páteční setkání u STROMU na Letenské pláni naproti 
Spartě. Strom byl zasazen v rámci oslav MDR 2004, symbolizuje zapuštění kořenů 
národnostních menšin v Praze. Setkání zpříjemní svým tancem děti ze souboru R-Mosty. 
 
Pro další informace kontaktujte:  
Zdeněk Horváth, o.s. Athinganoi, mobil: 739 015 572 
Vojtěch Lavička, o.s. Romea, mobil 739 087 592  
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PROGRAM 
 

PONDĚLÍ  3. dubna 2006 
 

Seminář o romských mezinárodních aktivitách k  35. výročí založení Mezinárodní romské unie  
Místo: nám. J. Palacha 2, Praha1, hl. budova FF UK – místnost č. 301 
Čas: 15:50 – 17:30 hod 
Panelisté: Emil Ščuka, Eva Davidová, Ondřej Giňa 
Moderátorka: Petra Zajdová  

 
ÚTERÝ  4.dubna 2006 
 

Seminář věnovaný studiu romistiky  
Místo: nám. J. Palach 2, Praha1, hl. budova FF UK – místnost č. 301 
Čas: 15:50 – 17:00 
Panelisté:  Jiří Pos, Zbyněk André, Eva Davidová   
Moderátor: Michal Miko  
 
21:00 hod. KALE – křest CD  
Místo: Švandovo Divadlo (Studio)  
Naše nejúspěšnější romská skupina pokřtí své nové CD s názvem Kale. Jedná se o první CD vydané po rozchodu se 
zpěvačkou Věrou Bílou. Kale tvoří výborní instrumentalisté a zpěváci. 

 
STŘEDA   5. dubna 2006 
 

Seminář k otázce anti-ciganismusu, romofobie  a rasismu v České republice  
Místo: nám. J. Palacha 2, Praha1, hl. budova FF UK – místnost č. 200 
Čas: 16:40 – 18:40 
Panelisté: Andrea Baršová, David Strupek, Gabriela Hrabaňoová, Jaroslav Balvín 
Moderátorka: Edita Stejskalová  

   
ČTVRTEK  6. dubna 2006 
 
    Informační stan na náměstí Míru  

    Čas: 11:00 – 16:00 
    Přijďte s námi oslavit Mezinárodní den Romů, dozvědět se něco o romských tradicích, hudbě, tanci a jiných romských      
    vychytávkách. Nebude chybět ani ochutnávka romských jídel a možnost zatancovat si.  
 
    Koncert u příležitosti Mezinárodního dne Romů 2006 
    Místo: MATRIX klub, Koněvova 13, Praha 3 
    Čas: 20:30  
    Le Chavendar, Andre Peste, Vojta Lavička & Demeter Trio, Bengas 
 
 
PÁTEK  7. dubna 2006 
 
    Setkání u STROMU na Letenské pláni naproti Spartě 
    Čas: 16:00 
    Strom byl zasazen v rámci oslav MDR 2004, symbolizuje zapuštění kořenů národnostních menšin v Praze. Setkání nám     
    zpříjemní svým tancem děti ze souboru R-Mosty.  
 

(Změna programu vyhrazena) 
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8. duben – Mezinárodní den Romů 
Mezinárodní den Romů je jeden z mála svátků, který Romové mají a který se stal v devadesátých letech mezinárodní 
záležitostí. I přes snahy jeho propagace není svátek paradoxně zatím příliš znám majoritní společnosti, ale dokonce ani 
řadovým Romům. Znají jej spíše lidé pracující v občanském sektoru, právě ti se také snaží oslavy v jednotlivých městech 
pořádat.  
Samotný Mezinárodní den Romů byl ustaven v roce 1990 ve Varšavě, kde se konal čtvrtý kongres Mezinárodní romské unie 
(International Romani Union – IRU). Má připomínat den, kdy se oficiálně zpečetila mezinárodní spolupráce Romů, kdy 
romské hnutí dostalo mezinárodní a politicko-společenský rozměr. V tento den si mají účastníci oslav každoročně 
připomenout společný původ, jazyk, kulturu, společné sjednocení a spolupráci a především "romipen" ("romství" - tedy 
uchování identity). 
Mezinárodní den Romů se tedy slaví na počest prvního mezinárodního setkání romských představitelů, které se uskutečnilo 
právě 8. dubna 1971 poblíž Londýna. Jeho iniciátory byli především Grattan Puxon a Donald Kenrick z Anglie, jugoslávští 
Romové zastoupeni Jarko Jovanovićem a dalšími, a francouzští, tzv. Manuša, reprezentovaní Matéo Maximoffem. Tehdejší 
ČSSR zastupovali členové Svazu Cikánů- Romů (Česká republika) a Zväz Cigánov-Romov (Slovensko).  
 
Mezinárodní romské hnutí a aktivity 
Centrem mezinárodního romského hnutí se stala od počátku 60. let Paříž, kde byl vytvořen Comité International de Tzigane 
(Mezinárodní výbor Cikánů). Výbor se stal organizátorem prvního mezinárodního kongresu Romů v roce 1971, na kterém 
vznikla dnešní Mezinárodní romská unie (IRU), jejíž 35. výročí vzniku letos Romové oslavují. 
První světový kongres Romů se uskutečnil ve dnech 7. - 12. 4. 1971 v Chelsfieldu, asi 15 km od Londýna. Kongresu se 
zúčastnili delegáti ze 14 zemí (také z tehdejší ČSSR). Výsledkem jednání bylo přijetí mezinárodní romské hymny a vlajky 
jako symbolů mezinárodního romského hnutí. Vlajka mezinárodního romského hnutí vycházela z té, která byla užita při 
jednání kongresu v Bukurešti v roce 1933 a z vlajky používané Mezinárodním výborem Cikánů ve Francii. Původně byla 
pouze modro-zelená. Modrá barva symbolizovala nebe a zelená barva zemi. Červené kolo (tzv. Ašókova čakra) uprostřed 
bylo přidáno na londýnském jednání jako symbol pravlasti Romů-Indie. Rovněž byl přijat požadavek,  aby majoritní 
populace používala pojmenování Rom. Na mezinárodní úrovni měla být navázána především spolupráce s OSN resp. s 
organizací UNESCO, starající se o mezinárodní kulturní dědictví a vzdělávání. 
Mezinárodní romská unie (International Romani Union) byla oficiálně založena v roce 1977. Subkomise OSN pro prevenci 
diskriminace ve svém doporučení ze srpna 1977 uznala existenci Romů jako svébytné etnické skupiny. 
První akcí nově vytvořené organizace se stal 2. světový kongres Romů, který se uskutečnil v roce 1978 v Ženevě. Zúčastnilo 
se ho asi 120 delegátů z 26 zemí. Delegáti z Československa chyběli, protože jim úřady nepovolily vycestovat.  
Jednoznačným úspěchem Mezinárodní romské unie se stalo přijetí do sekce nevládních organizací při Organizaci spojených 
národů, k němuž došlo v březnu 1979 v sídle OSN v New Yorku. Mezinárodní romská unie tak byla formálně uznána. 
V roce 1981 byl uspořádán 3. světový kongres Romů v německém Göttingenu. Výsledkem jednání byla mimo jiné výzva 
německé vládě, aby odškodnila oběti nacismu z řad Romů. 
Další kongres se konal v roce 1990 ve Varšavě, kde byl uznán 8. duben Mezinárodním dnem Romů. Pátý kongres IRU se 
konal v Praze v roce 2000.  Více než 250 delegátů a hostů z téměř 40 zemí přijalo nový program, statut a zvolilo nové vedení 
IRU. Prezidentem IRU se stal Emil Ščuka z České republiky.  
Zatím poslední VI. kongres se konal v říjnu v italském Lancianu, kde byl novým prezidentem IRU zvolen Stanislaw 
Stankiewicz z Polska.  
V 80. letech se kromě existující Mezinárodní romské unie objevily další organizace, především romské organizace ve státech 
západní Evropy, které zastupovaly zájmy imigrantů (Romů z východní a jihovýchodní Evropy). Na stejném základě vznikl 
Romský národní kongres v čele s Rudkem Kawczynskim. 
Zatím poslední a velmi důležitou mezinárodní romskou aktivitou bylo založení Evropského fóra Romů a Travellerů (EFRT), 
které bylo v srpnu 2005 zaregistrováno jako mezinárodní nevládní organizace s tím, že jí bude přidělen statut konzultanta v 
Radě Evropy. 

 
 


