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În fiecare an, la 8 aprilie, se sărbătoreşte Ziua 
Internaţională a Romilor. Un scurt istoric al acestei date, 
importante pentru comunitatea romă, este relevant, deşi 
au trecut mai bine de trei decenii de când s-a început 
celebrarea ei. 

Comunitatea romilor este prezentă în mai multe 
ţări ale mapamondului, cu un grad de segmentare 
vădit diferenţiat sub aspect social, economic şi politic. 
Ideea de a reuni aceste comunităţi într-un stat unic 
a agitat opinia publică modernă, cu atât mai mult că 
asemenea precedent a avut loc pe parcursul secolului 
al XX-lea (reunirea comunităţii evreieşti într-un stat 
unic – Israel, în 1948). Originea acestei idei, de a 
crea un stat independent al romilor, a fost inspirată 
de mai mulţi factori derivaţi din diferenţele specifice 
acestei comunităţi. Principalul segment al romilor, 
numit “Noii Ţigani” (constituit din romii căldărari 
care au “invadat” toată Europa după abolirea sclaviei 
în Principatele Române la sfârşitul secolului al XIX-
lea), s-a conformat noilor oportunităţi condiţionate de 
reformele sociale, găsindu-şi locul său într-o societate 
industrializată, fără  să-şi piardă pretenţiile naţionale 
de a crea un stat (spre deosebire de alte grupuri de 
romi, parţial asimilate). Un prim pas în acest efort 
politic a fost instituirea în sec. XVII–XVIII, în cadrul 
comunităţii romilor din regatul polonez, a titulaturii 
de Rege al Ţiganilor, ce avea iniţial prerogativa de a 
strânge taxa de la supuşii săi (în Principatele Române 
această funcţie o aveau bulibaşii). Ulterior, această 
funcţie a căpătat o nouă semnificaţie, când în 1934, 
unul din descendenţii romilor căldărari, Jozef Kwiek 
a fost ales rege al ţiganilor, având misiunea de crea 
un nou stat Romanesthan (Ţara Romilor) şi de a 
găsi un teritoriu potrivit pentru acesta. În acest scop, 
Josef  Kwiek a trimis o delegaţie la Liga Naţiunilor 
să solicite teritoriul aflat în Africa de Sud (Namibia) 
pentru a crea acolo un stat al romilor. După nereuşita 
acestei misiuni, în 1936, moştenitorul lui Josef, Janusz 
Kwiek, a trimis o nouă delegaţie la Benito Mussolini, 
să-i ceară o parte din teritoriul Abyssiniei (ocupate de 
trupele Italiei), pentru a constitui Romanesthanul. În 
acelaşi timp, un alt rege “alternativ” al romilor, Michal 
II Kwiek, s-a deplasat  în India să depisteze o aşezare 
convenabilă pentru a întemeia un stat al ţiganilor 
(undeva la o distanţă nesemnificativă de cursul râului 
Gange). Dar îndată ce s-a întors din această deplasare 
inutilă, el şi-a schimbat ideea, propunând un alt 
teritoriu mai potrivit în acest sens, aflat în Africa 
(Uganda), cerând suport de la comunităţile romilor 
din Cehoslovacia şi Marea Britanie 1. 

Toate aceste încercări neproductive, în perioada 
interbelică, de a crea un stat unic al romilor au 
schimbat modul de afirmare a comunităţii romilor în 
plan internaţional. După ororile pricinuite comunităţii 
romilor de către adepţii fascismului în timpul celui 
de-al II-lea război mondial, s-a ajuns la concluzia 
unei stopări stringente a tuturor manifestărilor de 
antiţiganism.  Astfel, liderii romi au ajuns de comun 
acord la concluzia că, indiferent de ţara unde locuiesc, 
principala misiune a comunităţii romilor rămâne a fi 
diminuarea actelor de discriminare şi cultivarea unei 
toleranţe etnice în rândul populaţiei majoritare vizavi 
de romi. Principala pârghie de manifestare a comunităţii 
romilor au devenit organizaţiile internaţionale. 

În 1959, unul dintre reprezentanţii romilor 
căldărari, Ionel Rotaru (care a emigrat în Franţa din 
România) a constituit Comunitatea Internaţională a 
Ţiganilor, proclamându-se în calitate de “conducător 
suprem al poporului ţigănesc” sub titulatura de Vaida 
Voievod. Totodată, el a solicitat de la guvernul francez 
o bucată de pământ în apropierea oraşului Lyon, 
pentru a stabili acolo un sat ţigănesc. După dizolvarea 
acestei organizaţii de către guvernul francez în 
1965, o parte din membrii ei au constituit Comitetul 
Internaţional al Ţiganilor, sub conducerea lui 
Jacques Dauvergne (Vanko Rouda). După instituirea 
mai multor organizaţii ale romilor la nivel naţional 
(dislocate, în mare parte, în Franţa şi Marea Britanie), 
a apărut necesitatea desfăşurării unei întruniri la nivel 
internaţional 2. 

Astfel, în perioada  7-12 aprilie 1971, la oprington 
(localitate ce face parte din burgul Bromley, district 
situat în sud-estul londrei) a avut loc Congresul 
I Internaţional al Romilor. Această reuniune, 
organizată de Comitetul Internaţional al Ţiganilor, 
Consiliul Mondial Bisericesc (World Council of 
Churches) şi Guvernul Indiei, a întrunit delegaţi romi 
din 21 de state, dintre care 2 ţări din fostul «lagăr 
socialist»: Yugoslavia şi Cehoslovacia. Dezbaterile 
din cadrul acestei reuniuni istorice au fost axate pe 5 
domenii: relaţii sociale, educaţie, cultură, lingvistică 
şi crime de război. Conceptul principal lansat în 
cadrul forului vizavi de principiul „calea noastră, a 
romilor” (amaro Romano drom) a fost formulat prin 
motto-ul: „Statul nostru se află peste tot unde există 
romi, deoarece Romanesthanul este situat în inimile 
noastre”. Realizările importante ale Primului Congres 
Internaţional al Romilor au fost: 

1. S-a luat decizia de a scoate din uzul 
internaţional etnonimul „ţigan” (grecesc: athinganous 
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= intangibil, de neatins), deseori întrebuinţat cu o 
semnificaţie peiorativă. A fost stabilită utilizarea în 
circuitul internaţional a endonimului „rom”(romani: 
bărbat): rom (franceză, italiană, română); роман (rusă); 
romanis (spaniolă); roma / romani (engleză, germană). 
În acest sens, Comitetul Internaţional al Ţiganilor şi-a 
schimbat denumirea, devenind Comitetul Internaţional 
al Romilor (Komiteto lumniako Romano).

2. A fost adoptat Steagul romilor, convenindu-
se culorile: a) în partea superioară – albastru,   
simbolizând libertatea cerului senin şi curat; b) în partea  
inferioară – banda  verde, simbol al roadelor pământului 
şi al câmpurilor înverzite. Benzile sunt amplasate pe 
toată lungimea steagului, iar la mijloc, spre partea 
inferioară, este imprimat semnul Chakra (simbolizând, 
pe de o parte, soarta, roata legii şi a  succesiunii vieţilor, 
iar pe de altă parte, nomadismul, preluat din steagul 
Indiei, în relaţie cu spaţiul originar, patria romilor).

3. În urma unei selecţii riguroase este ales Imnul 
Internaţional al romilor – „Gelem, Gelem” (romani: 
„mergeam, mergeam”). Textul imnului a fost alcătuit 
de un grup de romi deţinuţi într-un lagăr de concentrare 
nazist, semnificând pribegia anevoioasă a romilor 
pe cărările nesfârşite ale lumii şi soarta lor nefastă, 
determinată de ororile pricinuite comunităţii romilor în 
timpul celui de-al II-lea război mondial. Aranjamentul 
muzical al acestui cântec, devenit popular în Europa 
la sfârşitul anilor’60 ai sec. XX, a fost alcătuit de 
compozitorul jarko jovanovic. Această melodie a 
devenit şlagăr internaţional după ce a fost interpretată 
de actriţa olivera Vuco în drama cinematografică 
yugoslavă am întâlnit şi ţigani fericiţi (Skupljaci perja), 
regizată de alexander Petrovic (1967).

4. La această reuniune istorică s-a luat decizia de 
a sărbători ziua de 8 aprilie ca Ziua Internaţională 
a Romilor. Data a fost prilejuită de comemorarea 
victimelor genocidului fascist, semnificând data 
eliberării deţinuţilor romi încarceraţi în lagărul de 
concentrare nazist auschwitz.II (Birkenau), unde  au 
fost exterminaţi circa 19.000 de romi.

5. Lucrările Primului Congres Internaţional al 
Romilor au fost conduse de către preşedintele ales al 
congresului –  Slobodan Berberski, cunoscut literat 
din Yugoslavia. Până la sfârşitul vieţii sale el a rămas 
credincios temei privind prigonirea şi suferinţa romilor 
în Iugoslavia şi Europa, fapt devenit subiect literar 
ce şi-a găsit expresia, mai ales, în cartea sa Plecarea 
fratelui jakalo. În calitate de secretar al acestei reuniuni 
istorice a fost ales englezul Grattan Puxon 3. 

Următoarele Congrese internaţionale ale 
comunităţii romilor s-au desfăşurat de asemenea pe 
continentul european, axându-şi efortul comun spre 
diferite obiective ce urmau a fi realizate în perioada 
dintre reuniuni. De remarcat faptul că aceste reuniuni 
internaţionale au abordat diferite problematici curente, 
cu care se confruntă comunitatea romilor, şi au propus 
modalităţi de soluţionare a acestora, având drept 
scop prioritar diminuarea gradului de discriminare a 
romilor. Totodată, principala provocare la care liderii 
romi trebuiau să ofere răspuns era legată de dilema: 
integrare versus asimilare. Societatea contemporană 
industrială, datorită globalizării serviciilor tehnologice 
şi informaţionale, a avansat enorm la toate capitolele, 
inclusiv în sfera socială, ceea ce pune în pericol vădit 
continuitatea tradiţiilor «arhaice», ce s-au conservat 

Mergeam, mergeam, pe un drum lung
Am întâlnit un rom fericit.
De unde vii, măi Romală,
“Cu cortul după tine, ai avut un parcurs satisfăcut?”
O Romilor, Ortacilor.
“Am avut cândva o familie numeroasă,
Dar mi-au ucis-o legiunile negre. *
Acum veniţi cu mine toţi romii din lumea întreagă,
Pentru că toate drumurile romilor sunt deschise.
Numai acţionând ne vom înălţa!
O Romilor, Ortacilor.”

Gelem, gelem, lungone dromensa
Maladilem bahktale Romensa.
A Romale katar tumen aven,
E tsarensa bahktale dromensa?
A Romale, A Chavale.
Vi man sas ek bari familiya,
Murdadas la e kali legiya*
Aven mansa sa lumniake Roma,
Kai putaile e romane droma
Ake vriama, usti Rom akana,
A venit timpul ca romii să-şi ridice fruntea în sus.
Men khutasa misto kai kerasa!
A Romale, A Chavale . 

Gelem, Gelem

*legiuni negre (se referă la trupele naziste SS (Schutzstaffe), eşalonul protector german, ce purta 
uniformă neagră).
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Vi man sas ek bari familiya,                   Am avut cândva o familie numeroas ,       
Murdadas la e kali legiya*                     Dar mi-au ucis-o legiunile negre. * 
Aven mansa sa lumniake Roma,             Acum veni i cu mine to i romii din lumea întreag ,  
Kai putaile e romane droma                   Pentru c  toate drumurile romilor sunt deschise.                 
Ake vriama, usti Rom akana,                 A venit timpul ca romii s - i ridice fruntea în sus. 
Men khutasa misto kai kerasa!               Numai ac ionând ne vom în l a! 

            A Romale, A Chavale .                                 O Romilor, Ortacilor. 
*Legiuni negre (se refer  la trupele naziste SS (Schutzstaffe), E alonul protector german, ce purta uniform  neagr ). 
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în cadrul comunităţii rome. De aceea intelectualitatea 
romă îşi concentrează toate eforturile spre a promova 
şi păstra cultura romilor, ce şi-a găsit un loc distinct în 
patrimoniul cultural european datorită coloritului său 
specific. În continuare, se va face o scurtă retrospectivă 
cronologică a acestor congrese:

Congresul II Mondial al Romilor, aprilie 1978, 
Geneva, elveţia: 

Preşedinte UIR: Shaip Yusuf, Yugoslavia,
Secretar: Grattan Puxon, Marea Britanie.
obiective realizate: În anii 70 ai secolului al XX-

lea mişcarea internaţională a romilor a stabilit relaţii de 
colaborare intensivă cu India. Astfel, după desfăşurarea 
Primului Festival Internaţional al Culturii Romani 
în Chandigarh (1976), delegaţia indiană, în frunte 
cu prim-ministrul provinciei Punjab, cu Ministrul 
Afacerilor Externe şi al Educaţiei, a participat, 
împreună cu alţi 120 reprezentanţi ai romilor din 26 de 
ţări, la lucrările celui de-al II-lea Congres Mondial al 
Romilor. Delegaţii congresului au adoptat o Declaraţie 
istorică în care au recunoscut India ca ţară de origine 
a populaţiei de etnie romă de pe tot mapamondul. 
Totodată delegaţii acestei reuniuni internaţionale au 
adoptat o decizie privind transformarea Comitetul 
Internaţional a Romilor în Uniunea Internaţională 
al Romilor (Romano Internacionalno jekhetani 
Union).  Fruntaşii Uniunii Internaţionale a Romilor 
au iniţiat o activitate prodigioasă de a integra UIR-ul 
în componenţa organizaţiilor internaţionale. Primul 
pas în această direcţie a fost realizat în 1979, când 
Uniunea Internaţională a Romilor a fost acceptată în 
structura organizaţiei naţiunilor Unite, la categoria 
onG, în calitate de organizaţie cu statut consultativ în 
cadrul UneSCo (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru 
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură) 4.

Congresul III Mondial al Romilor, 15-21 mai 1981, 
Gottingen, Germania: 

Preşedinte UIR: Sait Balic, Yugoslavia,
Vice-Preşedinte: Romani Rose, Germania,
Secretar: Rajko Djuric, Yugoslavia.
obiective realizate: Pentru prima dată, la lucrările 

congresului, pe lângă cei 300 de reprezentanţi ai romilor 
din 22 de ţări (majoritatea din Europa Occidentală, ca şi 
la reuniunile precedente), a participat şi delegaţia romilor-
sinti, în frunte cu Romani Rose. Al III-lea Congres a 
fost organizat de liga Germană a Sinţilor, cu suportul 
financiar acordat de către ONG-ul asociaţia pentru 
Popoarele supuse ameninţării. Astfel, a fost iniţiat un 
proces de influenţă masivă a ONG-urilor asupra mişcării 
internaţionale a romilor, mai ales, organizaţiile non-
guvernamentale specializate în apărarea drepturilor 
omului, direcţionate cardinal spre activităţi sporite cu  
romii – populaţie cu factor superior de risc, ale căror drepturi 
sunt deseori încălcate de structurile guvernamentale. 
Dezbaterile congresului au fost dominate de problematica 
reparaţiilor financiare, acordate de guvernul Germaniei 
pentru atrocităţile naziştilor operate faţă de romi.  

La lucrările congresului a asistat şi cancelarul  
Germaniei – Helmut Schmidt. Astfel, în urma 
acestor dezbateri, a apărut un nou termen în circuitul  
internaţional – poraimos (alteori şi samudaripen; este un 
termen în limba romani, care se referă la genocidul nazist 
împotriva romilor în cel de al doilea război mondial). 
Cuvântul poraimos (scris porajmos în altă ortografie), 
înseamnă devorare,  iar samudaripen înseamnă ucidere 
în masă în limba romani. Fenomenul poraimos a fost 
mai puţin studiat decât holocaustul evreiesc, numai în 
ultimii ani comunitatea romă a început să fie considerată 
victimă a regimului nazist. Deoarece pe parcursul istoriei 
comunităţile de romi au fost mai puţin organizate, 
spre deosebire de cele evreieşti, este dificil a realizat 
o estimare exactă a victimelor poraimos-ului, dar se 
presupune că numărul de romi care au fost ucişi este între  
200.000 şi 2.000.0005.

Congresul IV Mondial al Romilor, aprilie, 1990, 
Serock, Polonia: 

Preşedinte UIR: Rajko Djuric, Yugoslavia,
Secretar: emil Scuka, Cehoslovacia.
obiective realizate: La lucrările celui de-al IV-

lea Congres au participat în premieră reprezentanţii 
romilor din Uniunea Sovietică, însă majoritatea celor 
250 delegaţi romi din 28 de state-participante au 
reprezentat ţările Europei Centrale şi de Est. Acest flux 
masiv de forţe proaspete a conferit o nouă dimensiune 
mişcării internaţionale a romilor. Comisia lingvistică a 
Uniunii Internaţionale a Romilor a oficializat alfabetul 
Internaţional Standardizat al limbii Romani (bazat pe 
grafie latină), decizia fiind semnată de 17 specialişti în 
domeniu, din diferite ţări, în prezenţa unui observator 
al UNESCO. Unul dintre autorii acestui alfabet a 
fost Marcel Courthiade, reprezentantul delegaţiei 
romilor albanezi (ales în calitate de şef al Comisiei 
Lingvistice). La baza alcătuirii alfabetului limbii 
romani s-a ţinut cont de cele trei straturi dialectale 
rome, vorbite pe tot cuprinsul continentului european 
de diferite neamuri de romi: 

I – Mechkari, Kabuji, Xanduri, Drindari, erli, 
arli, Bugurji, Mahajeri, Ursari (Rićhinari), Spoitori 
(Xoraxane), Karpatichi, Polska Roma, Kaale (romii 
finlandezi), Sinto-manush şi dialectele Baltice; 

II – Chergari, Gurbeti, jambashi, Fichiri, Filipiji; 
III – Kalderash, lovari, Machvano (precum 

şi celelalte dialecte Vlahe, vorbite în România şi 
Republica Moldova). Discuţiile din cadrul celui de-al 
IV Congres au fost repartizate în 4 comitete: educaţie, 
cultură, relaţii publice, lingvistică. Ziua de 8 aprilie a 
fost oficial recunoscută ca sărbătoare internaţională a 
tuturor romilor, fiind serbată după colapsul sistemului 
sovietic şi în ţările Europei Centrale şi de Est. 
După închiderea acestui congres, centrul mişcării 
internaţionale al romilor a fost transferat plenar în 
Europa Centrală şi de Est 6.

Congresul V Mondial al Romilor, 24-28 iulie 2000, 
Praga, Cehia: 
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Preşedinte UIR: emil Scuka, Cehia,
Secretar: Hristo Kyuchukov, Bulgaria.
organizator: oSCe (Organizaţia pentru Securitate 

şi Cooperare în Europa) – oDIHR (Oficiul pentru 
Instituţii Democratice şi Drepturile Omului) – Contact 
Point for Roma and Sinti Issues (Punctul de Contact 
pentru Publicaţiile Romilor şi Sinţilor)

obiective realizate: La lucrările celui de-al V-lea 
Congres Mondial al Romilor au participat delegaţi 
din 39 de ţări. Pentru adoptarea unui statut adecvat în 
cadrul procesului de integrare europeană, grupul etnic 
al romilor a fost catalogat cu termenul de minoritate 
transnaţională. Dezbaterile din cadrul congresului 
au fost axate, în mare parte, asupra conceptului de 
romi – naţiune cu statut non-teritorial (termen introdus 
de Paolo Pietrosanti, Italia). La Congresul Mondial al 
Romilor de la Praga, Uniunea Internaţională a Romilor 
s-a autoproclamat oficial ca o instituţie de conducere 
internaţională, cu toate atributele necesare unui stat-naţiune: 
a) Parlament / Congres (putere legislativă); b) Comisariat / 
Prezidium – putere executivă; c) Curtea Supremă de justiţie 
– putere judecătorească; d) Preşedinte (ales de delegaţii 
Congresului Mondial al Romilor). Scopul propus de liderii 
romi la finele congresului a fost debarasarea de visul creării 
unui stat al romilor – Romanesthan (pentru prima dată în 
istoria politică a romilor), în schimbul plasării Uniunii 
Internaţionale a Romilor pe o poziţie egală ca membru 
cu aceleaşi drepturi de rând cu alte state, ce va reprezenta 
naţiunea romă în cadrul organizaţiilor internaţionale şi 
instituţiilor europene 7. 

Congresul VI Mondial al Romilor, 8-9 octombrie 
2004, lanciano, Italia: 

Preşedinte UIR: Stanisław Stankiewicz, Polonia,
Vicepreşedinte UIR: nadejda Demeter, Rusia,
Vicepreşedinte UIR: Victor Famulson, Cehia,
Secretar: Zoran Dimov, Macedonia,
Preşedinte al Parlamentului UIR: Dragan 

jevremovic, Austria. 
obiective realizate: Cei 200 de delegaţi din 39 de ţări 

care au participat la lucrările celui de-al VI-lea Congres 
Mondial al Romilor au discutat mai multe probleme 
cu care se confruntă comunitatea romilor. Poate cel mai 
important fapt este că problemele romilor au devenit parte 
componentă a procesului de integrare europeană. Astfel, 
în 1993 la Copenhaga, în cadrul Consiliului european al 
Uniunii europene, atenţia faţă de respectarea drepturilor 
omului şi protejarea minorităţilor naţionale, inclusiv 
a comunităţilor de romi, a fost adoptată ca unul dintre 
principalele criterii de integrare politică. Însă principalul 
impediment ce provoacă o stagnare pentru statele din 
sud-estul Europei, în calea spre integrarea europeană, este 
sărăcia persistentă în cadrul comunităţii romilor din acest 
spaţiu (spre deosebire de romii din Europa Occidentală). În 
acest scop, în cadrul UIR-ului a fost format un nou comitet 
de lucru, care a examinat la această reuniune diferite 
aspecte legate de abandonul copiilor, problemele actuale 
cu care se confruntă familiile şi femeile rome 8. 

Toate aceste reuniuni la nivel internaţional au 
introdus o nouă agendă de lucru pentru organismele 
internaţionale referitor de problemele specifice 
populaţiei de romi. Astfel, la 24 ianuarie 2001, 
Preşedintele Finlandei, Tarja Halonen, într-o cuvântare 
ţinută în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei, a atras atenţia asupra necesităţii formării 
unui for consultativ al romilor la nivel paneuropean, 
ce va avea posibilitatea să consolideze relaţia dintre 
organizaţiile romilor şi organismele decizionale 
din Uniunea Europeana, în scopul participării egale 
a romilor la procesul de luare a deciziilor la nivel 
european. În perioada 2001-2004 au avut loc mai 
multe întruniri la Strasbourg, unde delegaţia romilor şi 
nomazilor au purtat un şir de negocieri cu reprezentanţii 
Consiliului Europei în vederea constituirii Forumului 
european al Romilor şi nomazilor (ERTF). Drept bază 
juridică la crearea acestui organism internaţional au 
fost mai multe recomandări ale Comitetului Miniştrilor 
al Consiliului Europei adresate statelor-membre: 

• Recomandarea 14 (2004) privind deplasarea şi 
cantonarea nomazilor în Europa,

• Recomandarea 17 (2001) privind îmbunătăţirea 
situaţiei economice şi plasamentul în câmpul  muncii al 
Romilor/Ţiganilor în Europa, 

• Recomandarea 4 (2000) cu privire la educaţia 
copiilor Romi/Ţigani în Europa. 

Forumul European al Romilor şi Nomazilor (ERTF) 
a fost înregistrat la 13 iunie 2004 de către Serviciul 
Asociaţiilor al Tribunalului de Justiţie din Strasbourg, având 
în structura sa 20 de organizaţii-membri fondatori, printre 
care: 1.Uniunea Internaţională a Romilor (International 
Roma Union); 2. Reţeaua Internaţională a Femeilor 
Rome (International Roma Women Network); 3. Reţeaua 
Tinerilor Romi (East Meets West – Roma Youth Network); 
4. Centrul Internaţional Misionar Evanghelic al Romilor 
(Centre Missionnaire Evangelique Roms International); 
5. Federaţia Organizaţiilor Rome Civile pentru Drepturile 
Omului – Congresul Naţional al Romilor (Roma National 
Congress) etc. La 15 decembrie 2004 ERTF a semnat un 
Acord de Parteneriat cu Consiliul Europei, în baza căruia 
forumului i s-a acordat un statut consultativ, cu prerogative 
extinse asupra politicilor europene de implicare în 
comunităţile de romi. Datorită suportului acordat de către 
Consiliul Europei, în februarie 2005, Forumul European 
al Romilor şi Nomazilor (ERTF) şi-a deschis oficiul 
la Strasbourg, în cadrul Directoratului General III. La 
13-15 decembrie 2005, în incinta Consiliului Europei 
s-a desfăşurat Prima Adunare Plenară a ERTF, unde 
reprezentanţii comunităţilor de romi şi nomazi europeni şi-
au ales organele de conducere: 

1. Preşedinte – Rudko Kawczynski (Germania), 
delegat al Congresului Naţional al Romilor; 

2. Vicepreşedinte – Miranda Vuolasranta (Finlanda), 
delegat al DG III – Coeziunea Socială: Diviziunea 
Romilor/Ţiganilor; 

3. Vicepreşedinte − Stanisław Stankiewicz (Polonia), 
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membru al  Uniunii Internaţionale a Romilor. Astfel, 
mişcarea internaţională a romilor a întrat într-o nouă 
fază de lucru, concentrându-şi toate activitatea sub 
tutela Consiliului Europei, având drept scop elaborarea 
şi promovarea de politici orientate către îmbunătăţirea 
situaţiei socio-economice şi incluziunii sociale a 
romilor în Europa 9.    
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Rezumat
În articol este analizată semnificaţia istorică şi politică 

a Zilei Internaţionale a Romilor – 8 aprilie. În perioada 
contemporană, comunitatea romilor europeni a fost nevoită 

să treacă la o nouă fază de dezvoltare social-economică (de 
la un mod de viaţă nomad la cel sedentar), ceea ce a trasat 
diferite probleme de ordin integraţionist. Celebrarea în 
fiecare an a Zilei  Internaţionale a Romilor diminuează vădit 
gradul de asimilare a culturii romilor, provocat de extinderea 
globalizării.  În prezent, cea mai puternică organizaţie a 
romilor care militează pentru apărarea drepturilor acestui 
grup etnic este Forumul European al Romilor şi Nomazilor 
(ERTF), care funcţionează sub patronajul Consiliului Europei 
şi care reuneşte toate ţările membre ale Uniunii Europene în 
care este prezentă populaţia de romi. 

Cuvintele cheie: Ziua romilor, Drapelul romilor, Imnul 
Romilor, Limba romani, Uniunea Internaţională a Romilor, 
Forumul European al Romilor şi Nomazilor.

Резюме
В данной статье воспроизводится историческое и 

политическое значение Международного дня ромов – 8 
апреля. Современное общество ромов приняло новый об-
лик (в связи переходом на оседлый образ жизни), выдви-
нувший новые интеграционные проблемы. Ежегодное 
проведение этого праздника уменьшает степень ассими-
ляции ромского сообщества, провоцируемой расширени-
ем глобализации. В настоящее время самой влиятельной 
организацией, которая защищает права ромского этноса, 
является Европейский Форум ромов и Кочевников при 
Совете Европы.

Ключевые слова: день ромов, флаг ромов, гимн 
ромов, ромский язык, Международный Союз ромов, 
Европейский форум ромов и кочевников.

Summary
This article investigates the political and historical 

meaning of the International Day of Roma – 8 April. The 
contemporaneous society of Roma has got a new image (in 
connection with the change for a new way of life), that should 
be ready for new integration problems. Annual celebration 
of the International Day of Roma diminishes the extent 
of assimilation of Roma community that is provoked by 
globalization. Currently, the most powerful organization that 
protect the rights of Roma is the European forum of Roma 
and Nomads at the Council of Europe.

Key words: Roma Day, Roma flag, Roma Lanquage, 
International Union of Roma, European forumof and 
Nomads.

Накануне русско-турецкой войны 1768–1774 гг. 
Буджакская ногайская орда и турецкие райи занима-
ли в пруто-днестровском междуречье территорию 1 
в 25 495 тыс. км2. по данным А. А. Скальковского, 
земли, которые занимала ногайская орда в Буджа-
ке, включали территорию свыше 9 000 квадратных 
верст 2, то есть не менее 15 000 км2 – согласно не-
которым турецким источникам, она именовалась 
областью Сарана 3 (по названию речки Сараты).  
Кроме того, в 1711 г. ногайцы также овладели пог-
раничной территорией из состава Молдавского кня-
жества – так называемой «двухчасовой зоной», ко-

торая, согласно различным сведениям 4, занимала  
1 200–1 600 км2. общая площадь, контролировавша-
яся кочевниками в Буджаке (переходившими здесь 
даже к полукочевому образу жизни), должна была 
составлять не менее 16 000 км2. остальную часть 
Буджака занимали турецкие райи (Килия, Аккерман, 
Измаил, Бендеры) а также округ «ханских сел»  в ни-
зовьях днестра (Чобручи, раскаецы и т. д.), где оби-
тало седентарное население.

Что же касается той части междуречья днест-
ра и днепра, которая находилась под юрисдикцией 
турецких властей и крымского хана, то, исключая 

Д. и. ХАйДАРлы

ДАННЫЕ ОБ ЭВОЛЮцИИ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА КОЧЕВОГО 
НАСЕЛЕНИя В БУДЖАКЕ И ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ ДНЕСТРА 

НА ПРОТяЖЕНИИ XVIII ВЕКА


