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2 August - Ziua de Comemorare a victimelor Holocaustului Romilor 
 

 
 
 
Anul acesta în localitățile Curcani, Chirnogi, Mânăstirea și Ulmeni – Județul 

Călărași se organizează evenimente locale pentru comemorarea Zilei dedicate 

victimelor Holocaustului Romilor. 

Parlamentul European prin Rezoluția adoptata in 16/04/2015 a cerut mai multe 

eforturi pentru a pune capăt discriminării, discursurilor instigatoare la ură și 

infracțiunilor motivate de ură împotriva romilor, precum și pentru a recunoaște ziua de 

2 august ca zi de comemorare a holocaustului rom, în amintirea genocidului rom din 

Al Doilea Război Mondial.  

La 2 august 1944, aproximativ 3.000 de romi din lagărul de exterminare Auschwitz-

Birkenau au căzut victime ale regimului nazist. În total, în Europa, circa 500.000 de 

romi au fost uciși în perioada Holocaustului. 

Totodată, prin Legea nr. 124/2020 adoptata de Parlamentul Romaniei, ziua de 2 

august a fost instituită în plan național ca Zi națională de comemorare a Holocaustului 

împotriva Romilor - Samudaripen. Cuvântul samudaripen înseamnă ucidere in masa 

in limba romani. 

Conform Raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în 

România, aproximativ 25.000 de romi din România au fost deportaţi de regimul 

Antonescu în Transnistria. Dintre aceştia, circa 11.000 au murit. 

Informații despre acest episod tragic al istoriei naționale pot fi obținute accesând 

pagina  http://www.inshr-ew.ro/ro/files/Raport%20Final/Raport_final.pdf.pdf 
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Proiect derulat de Fundația Agenția „Împreună” în parteneriat cu Centrul Romilor pentru 
Politici de Sănătate – SASTIPEN și Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului – 
ACEDO cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea 
capacitării grupurilor vulnerabile din 12 comunități rurale interetnice din județele Brăila, 
Călărași și Constanța. 
 
Despre Programul Active Citizens Fund România: 
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 
Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a 
consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația 
pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru 
Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de 
Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor 
SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a 
cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 
46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și 
capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării 
democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile 
bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații 
despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru 
mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.  
 

http://www.eeagrants.ro/

