
8 април е за тези, които 
искат да помнят и … 
да бъдат европейски 
граждани!

 Осми април е Международен ден на 
ромската общност.

 Осми април е Ден на ромското пробуждане. 
Това е ден, в който почитаме паметта на онези 
около половин милион роми, избити в лагера 
на смъртта. На 8 април 1971 год., в Лондон, е 
открит първият Конгрес на Международния 
ромски съюз. На срещата са приети ромски химн 
и знаме. Химнът е популярната и в България песен 
„Джелем, джелем“ (Бродих, бродих), написана 
от сърбина Жарко Йованович, а ромското знаме 
е червено колело с 16 спици върху синьо и 
зелено, символизиращи небето и тревата, както 
и волния чергарски живот на ромите в миналото. 
От тогава отбелязваме 8 април като символ на 
ромското движение, на това, че ромите от целия 
свят се обединяват в стремежа си за равноправно 
вписване в глобализиращия се модерен свят. А 
тази година се навършват 50 години от началото на 
модерното ромско движение и от провеждането 
на Първия ромски конгрес.
 Запазването и обновяването на ромската 
идентичност е важна част от този процес: 

идентичност, която запазва изконните ромски ценности, 
но разкъсва патриархалните окови пред модерния 
ром; идентичност, която включва идентичностите на 
различните групи и е мост между тях. Защото само 
гордият със своята идентичност човек може да бъде 
равноправен.

 8ми април не е нов празник. Той е онова, което 
винаги е теглело ромите нагоре – извън рамките на 
махалата, към европейското битие. 8 април е и протест 
– протест срещу това да те затворят в расови категории, 
да определят умствените ти способности според цвета на 
кожата ти, да лишат децата ти от бъдеще, още преди да са 
получили шанса да мечтаят за него … 
 8ми април е за тези, които искат 
да помнят и ….. да бъдат европейски 
граждани. 
 На този ден ромите по света 
отправяме апел за уважение, мир и 
толерантност, защото слънцето свети 
еднакво за всички.
 Всички ние имаме щастието да 
живеем в епохата на ромското 
пробуждане и да допринесем за 
нейното случване. 
Това е и нашата 
отговорност! 

Честит празник, 
съмишленици!

получили шанса да мечтаят за него … 
 8ми април е за тези, които искат 
да помнят и ….. да бъдат европейски 
граждани. 
 На този ден ромите по света 
отправяме апел за уважение, мир и 
толерантност, защото слънцето свети 
еднакво за всички.
 Всички ние имаме щастието да 
живеем в епохата на ромското 
пробуждане и да допринесем за 
нейното случване. 
Това е и нашата 
отговорност! 

Честит празник, 
съмишленици!
Честит празник, 
съмишленици!
Честит празник, 

Всяка година Център Амалипе отбелязва Международния ден 
на ромите с редица събития на национално ниво. Тази година, 
поради епидемичните условия, те бяха онлайн, но това не намали 
значението им и интереса към тях, а дори напротив.
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Какво сподели Министър Вълчев и експертите от Министерство 
на образованието, можете да видите по-долу.
 Министерство на образованието и науката планира 
учениците да започнат връщане към присъствено обучение 
веднага след ваканцията. То ще стане по начина, по който бе 
прекъснато в средата на март – в класните стаи ще се върнат всички 
начални класове и три от прогимназиалните / гимназиалните 
класове. В училищата с малък брой ученици вероятно ще могат 
да се върнат присъствено и всички други класове, в които има 
само по една паралелка в клас.
 Относно връщането на учениците в присъствена форма, 
министър Вълчев уточни, че окончателното решение ще бъде 
взето от Министъра на здравеопазването и оповестено в 
четвъртък, 8 април. Най – вероятно ротацията на прогимназиални 
и гимназиални класове ще е през две седмици, така както бе 
до средата на март. Предложението на МОН е в класните стаи 
първо да се върнат учениците от 7, 8 и 10 клас, след което – 
при благоприятно развитие на пандемията, на тяхно място ще 
застанат 5, 11 и 12 клас. Едва накрая ще се завърнат 6 и 9 клас. 
Министър Вълчев посочи, че е важно задържането в класните 
стаи на началните класове, за които настоящата учебна година 
протича преди всичко присъствено.
 До месец училищата ще започнат да получават 
компютърни устройства по механизма “REACT-EU”, сподели 
министър Вълчев. Над 80 000 мобилни компютри ще бъдат 
предоставени на всички училища. Освен тях ще бъдат доставени 
и таблети за училищата с концентрация на ученици без устройства 
за обучение от разстояние в електронна среда.

 Националното външно оценяване в 4 и 10 клас ще бъде 
проведено, като неговата основна функция е да даде ориентир 
как се развиват съответните випуски ученици. „Забранил съм на 
регионалните управления да сравняват училищата на базата на 
резултатите от НВО и да правят класации на училищата“, посочи 
Красимир Вълчев.
 МОН планира да продължи проект „Подкрепа за успех“ 
с още една година, въпреки че бюджета на проекта е почти 
изцяло изразходен. „Ще предложим на Изпълнителна агенция 
ОПНОИР да използват спестявания от други схеми и проекти, за 
да финансират “Подкрепа за успех“ с още една година. Имаме 
готовност да предоставим и допълнително финансиране от 
държавния бюджет, но при всички положения ще продължим 
допълнителните обучения, както и дейността на образователните 
медиатори.“ Това още спомена Министър Вълчев.

 Седмицата ни започна с десетата тради-ционна вече 
среща на учители и бъдещи педагози от ромски произход 
с Министъра на образованието. Поради извънредното 
положение срещата се проведе онлайн чрез платформата Zoom. 
Над 70 учители от ромски произход задаваха въпроси на 
министър Красимир Вълчев, Грета Ганчева – ръководител на 
проект „Подкрепа за успех“ и Лало Каменов – изпълнителен 
директор на Центъра за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства. Срещата бе 
организирана от Център „Амалипе“ за десета поредна година по 
повод на Международния ден на ромите – 8 април.

 Цел на срещата бе да насочи вниманието към 
големия брой педагози от ромски произход, които работят 
в образователната сфера в България и по този начин да 
допринесе за промяна на нагласите към ромската общност, да 
повиши чувствителността към необходимостта от подкрепа 
сред институциите на ромите, обучаващи се в педагогически 
специалности, както и да даде възможност учители и студенти 
по педагогика от ромски произход да споделят относно своя път 
от махалата до университета, след това до класната стая като 
учители; предизвикателствата, с които са се сблъскали по пътя, 
какво ги е мотивирало да успеят и в същото време да запазят 
идентичността си, как се борят със стереотипите и др. 
По време на срещата ромските педагози споделиха своите 
предизвикателства по пътя на професионалната реализация и 
съответно зададоха въпросите, които ги вълнуват – като роми и 
като педагози: за режима на връщане към присъствено обучение, 
за стереотипите и предразсъдъците в образователната система, 
за сегрегацията на ромските деца в обособени училище, за 
бъдещето на образователните медиатори и др. Участниците 
разговаряха с министъра по най – острите въпроси, касаещи 
образованието на ромските деца и тяхната работа като педагози: 
образователната сегрегация, пълния обхват и превенцията 
на отпадането от училище, въвеждането на интеркултурно 
образование. Очаквано, те засегнаха и множество въпроси, 
свързани с обучението от разстояние в електронна среда, 
националното външно оценяване в условията на пандемия, 
продължаването на проект „Подкрепа за успех“ и ред други. 
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Дискусионен форум „ОПРЕ Рома! Не 
сме сами! Да продължим напред!

 Разбира се, не пропуснахме и 8-ми април, когато се 
проведе дискусия на четири поколения ромски активисти, 
които дискутираха постиженията, предизвикателствата 
и перспективите пред ромското движение. Миналото, 
настоящето и бъдещето на ромското включване беше 
в основата на дискусията на четири поколения ромски 
активисти, представители на Неформалната посланическа 
група за ромска интеграция в България, Европейската комисия, 
УНИЦЕФ, Световна банка и всички активисти в лицето на 
образователни медиатори, младежи, учители, директори и 
гости на Дискусионния форум: “ОПРЕ РОМА! Не сме сами! Да 
продължим напред! Discussion Forum OPRE ROMA! We are not 
alone! Keep moving forward together!”. Мотивирани за промяна 
на нагласите, равнопоставеност и единство, над 100 участници 
се включиха в онлайн събитието, организирано от Център 
„Амалипе“, за да споделят своите виждания за ромския въпрос, 
да научат повече за ромската култура и историята на 8ми април 
като Международен ден на ромите!
 Събитието започна с традиционното почитане на 
паметта на хилядите загинали по време на Холокоста роми, с 
пряко включване от няколко Центъра за развитие на общността 
„ЦРО“, които пуснаха цветя в реките и с едноминутно мълчание 
останаха съпричастни към трагедията на хиляди ромски 
семейства по време на Втората световна война.
 Емоционалното начало беше допълнено от 
видеопослание на представители от Неформалната 
група посланиците по ромските въпроси, която 
представлява обединение на 17 посланици на 
европейски държави и САЩ, УНИЦЕФ и Световна 
банка. Във видеото те изказват съпричастност към 
ромската общност и отправят послания за толерантност, 
равенство и единство! Благодарим на:

Н.Пр. Мюриел Берсе Коен, 
Посланик на Швейцария в България;

Н.Пр. Беа Тен Тъшър, 
Посланик на Кралство Нидерландия в България;

Н.Пр. Алехандро Поланко, 
Посланик на Кралство Испания в България;

Н. Пр. Кристина Кувая-Ксантопулос, 
Посланик на Финландия в България;

Н. Пр. Сири Беате Бери, 
Посланик на Кралство Норвегия В България;

Г-н Фабрицио Дзарконе – 
Постоянен представител на Световна банка за 

България, Чешката република и Словакия, Европа 
и Централна Азия;
Н. Пр. Роб Диксън, 

Посланик на Великобритания в България,

които изпратиха тези силни послания и подкрепиха цялостното 
инициативите на Център „Амалипе“, свързани с отбелязването 
на 8ми април – Международния ден на ромите! 
 Последва представяне на различните поколения ромски 
активисти, които говориха открито за това какво са искали да 
постигнат, какво са постигнали и какво послание ще отправят 
на следващите поколения за въпросите, които не са успели да 

решат и предизвикателствата, пред които са били поставени в 
годините. Васил Чапразов, като представител на едни от първите 
поколения ромски активисти, писател и журналист, сподели 
за трудностите и историите, които оставят отпечатък, както 
и послания на следващите поколения, които да не забравят 
своята идентичност и да не спират да се борят за осъществяват 
целите си ! Серги Каракашев, Йосиф Нунев и Деян Колев 
допълниха като маркираха основните предизвикателства, като 
усвояването на майчиния език, сегрегацията в училищата и 
нега-тивните нагласи в обществото. 

 Център“ Амалипе“, 
Доброволец на годината 
според TimeHeroes и 
регионален координатор 
в Амалипе. Последните 
думи бяха и на последните 
представители на най-
младото поколение ромски 
активисти – Есил Шукриева 
и Стефан Стефанов, които 
в качеството си и на 
ученици-наставници на 
Лидерската програма на 
АМАЛИПЕ, разказаха и 
за постиженията си и за 
притесненията си относно 
техните връстници, които 
отричат идентичността 
си и нямат мотивация да 
защитават каузи.

 В оставащите минути на срещата, участниците бяха 
разделени на работа по малки групи, в които да дискутират 
как да продължим напред. Обобщавайки паралелната работа 
по групите, Деян Колев беше категоричен, че по един или друг 
начин, трябва активната работа на ромските активисти да 
бъде продължена, защото процесът е бавен, но постоянен и 
въпреки, че резултатите са видими дори след поколение, то 
този процес на модернизация на ромите ще продължи.

Среща на министъра на 
образованието с учители роми и 
студенти по педагогика.
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Предварително предоставихме на посланичките възможността 
да се запознаят с наградените есета и да представят някои от 
тях. Решихме, че страничния поглед на връстниците ще бъде 
най-обективен, а и близък до участниците. И не сгрешихме.  
При обявяване на наградените творби всеки победител имаше 
възможността да разкаже повече за себе си и мечтите си, а след 
това Анна, Анастасия, Ванеса и Едже прочетоха съответните 
есета, които си бяха избрали и разказаха кое в тях ги е докоснало 
най-силно и защо са им въздействали. Тези моменти бяха 
невероятно вълнуващи за всички – победители, посланички 
и всички участващи. Наградените есета може да прочетете в 
е-сборника, в който са поместени.
 Неочакван ефект за нас беше обявеното желание 
за последваща комуникация и приятелство от страна на 
представящата посланичка и съответната победителка, както и 
от страна на другите ни специални гости. Щастливи сме от факта, 
че събитието създаде нови връзки между младежите, които за 
пореден път доказаха, че няма значение от къде си, в какво 
училище учиш, какви възможности имаш – всички си приличаме 
много повече, от колкото се различаваме и е достатъчно просто 

да оставим предразсъдъците на страна и да бъдем отворени за 
всеки. Благодарим на всички прекрасни млади и вдъхновяващи 
участници, без които събитието нямаше да бъде толкова 
емоционално, топло и докосващо.
 След обявяването на наградените есета продължихме 
с категория Видео. Наградените видеа може да видите в 
страницата на Център Амалипе.
 А победител в категория Графично изображение бе 
произведението на Ферхат Мустафов:
 След официалната част с обявяването на победителите 
и наградените произведения, в затворената ЗУУМ среща 
участниците продължиха с дискусия за мечтите, важността 
на образованието и отрицателното влияние на “ранните” 
бракове. Запознайте се с отличените, както и специалните ни 
гости тук.
 Отново искаме да благодарим на всички участници в 
конкурса и участвали в награждаването. Вашите усилия имат 
значение и може в този момент да променят нечий живот, за 
който дори не подозирате.

Списък с всички победители може да намерите в сайта 
на Център Амалипе.

Паралелно с това десетки училища, медиатори, родителски 
клубове в страната, с които Център Амалипе работи, ще 
организират събития за отбелязването на 8 април при 
спазването на всички противоепидемични мерки.
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 На 8 април 2021 г. Световният ромски конгрес 
стартира отбелязването в световен мащаб на 50-годишнина 
от историческото събитие чрез поредицата от разнообразни 
онлайн събития, които да предоставят възможност за свързване 
на ромската общност по целия свят, да отпразнуват ромската 
история и култура, но също така критично да отразят текущите 
предизвикателства, пред които все още са изправени ромите по 
света.

 По инициатива на Васил Чапразов, един от доайените на 
съвременното ромско движение в България и със съдействието 
на Младежка фондация „Арете“ и Център Амалипе, България 
също се включи в инициативата: на 13 март, с дискусия за 
историята, културата, къде сме ние, кои сме ние, къде сме 
сред другите, и най-вече за себе си и как сме стигнали до там. 
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Онлайн церемония за награждаване 
на победителите от конкурса 
„Момичета с мечти – 
да обърнем страницата“

Явинати (На разсъмване): Център Амалипе се включи в 
межународните събития за отбелязването на 50-годишнината от 
Първия световен ромски конгрес

 Като финално събитие в седмицата, посветена 
на Международния ден на ромите, Център Амалипе 
проведе Онлайн церемония за награждаване на победителите 
от конкурса „Момичета с мечти – да обърнем страницата“ 
в петък – 9-ти април от 14.00 през платформата Zoom.us. 
Събитието се излъчваше и на живо във Facebook страницата на 
организацията.
 В началото на 2020г Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе“ и Зонта клуб Стара Загора 
обявиха ученически конкурс „Момичета с мечти – да обърнем 
страницата“. Темата на конкурса бе обвързана с преодоляване 
на вредните традиционни практики, сред които т.нар. „ранни 
бракове“ и преследването на мечтите. Целта на конкурса бе 
да провокира младите хора да създадат послания, насочени 
към превенцията на тези практики. Те участваха с есета, видеа 
и изображения. В конкурса можеха да се включат ученици 
(момичета и момчета) от първи до дванадесети клас от всички 
училища в България, както и от български училища в чужбина.
През юни 2020г. обявихме победителите, но за съжаление 
така и не направихме официално награждаване, защото 
изчаквахме обстановката да позволява това да се случи на 
живо. Тъй като очевидно и през 2021 няма да са подходящи 
присъствени събития, решихме да проведем награждаването 
онлайн, на което да бъдат представени наградените творби. 
Поканихме всички участвали в конкурса. Специални гости бяха 
момичетата победителки от инициативата на посолството 
на Великобритания “Посланик за един ден”, с които Център 
Амалипе имаше щастието да работи – Анна, Анастасия, 
Едже и Ванеса. Участие взеха и 3 изключителни момичета, 
прекрасни ролеви модели за всички младежи, които вече са 
сбъднали някои от мечтите си и продължават напред по пътя на 
образованието и целите си: Богомила Самуилова – доброволец, 
студентка, миналогодишен победител от ученически конкурс на 
Център Амалипе; Мария Христова – Стипендиант на Fulbright, 
стажант в правна програма срещу езиак на омразата в медиите 
спрямо ромската общност; Принцеса Иванова – Член на съвета 
на децата към ДАЗД, посланик в КАН Академия, доброволец и 
активист.
 Награждаването премина изключително емоционално 
както за участниците, така и за организаторите. На моменти 
ни беше трудно да продължим от пълни със сълзи очи. 
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Събитието започна и с 
тази заявка „Ние сме чеда 
на скъпата ни татковина 
България, не сме 
българи от задния двор. 
Нищо за нас - без нас, 
това е мотото на нашето 
честване на Конгреса, то 
е и нашето Обръщение: 
към новия български 
парламент, към 
бъдещите управляващи.“ 
Продължи с два 
прекрасни документални 
филма, изготвени от 
екипите на Валери 
Леков, д-р Лиляна 
Ковачева, Тосен Рамар 
и Райчо Чапразов, които 
проследиха историята 
на ромите в България от 

началото на XX в. през участието във войните, женските бунтове 
в Сливен и всеки по-важен епизод от новата и най-новата 
българска история – към формирането на общата ни българска 
идентичност, но и към изграждането на уникалната ни ромска 
идентичност – независима, противоречива, търсеща … Явинати 
… на разсъмване.
Цялата статия вижте тук >>

5000 Велико Търново, ул. Марно поле 23, ет.4, офис 5; тел. 062 600 224
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Образователни медиатори 
и доброволци отбелязаха 
Международния ден на ромите
 Образователни медиатори, заедно с доброволци, от 
различни региони от цялата страна се включиха в отбелязванията 
за 8ми април – Международния ден на ромите с редица събития. 
Традицията с отдаването на почит на загиналите близо половин 
милион роми по време на Холокоста беше спазена и тази година, с 
включвания от над 10 точки на страната, където образователните 
медиатори и доброволците в съответните населени места, 
пуснаха цветя в течащата вода в знак на съпричастност и поклон 
пред паметта им.  Последваха информационни кампании за 
разпространяване на информацията за международния ден, 
50 годишнината от Първия ромски конгрес по инициатива на 
Романи Юнион проведен през 1971 г., който полага основата на 
ромското движение и избира химна и знамето на ромите. През 
1992 г. именно 8ми април е приет и от ООН като Международен 
ден, който се отбелязва и от Европейската комисия и до 
днес с редица събития в глобален мащаб. Голяма част от 
възпоменанията бяха излъчени и на живо по време на  онлайн 
събитието - Дискусионният форум: …., където пред близо 100 
участници, почетоха паметта на загиналите с хвърлянето на 
цветята и с минута мълчание. Как премина цялото събитие може 
да откриете тук: ….
 Във Велико Търново представители на Център „Амалипе“ 
спазиха традицията да пуснат карамфили в река Янтра, от 
Стамболовия мост

р. Янтра, 
гр. Велико Търново, 
Представители и 
доброволци към 
ЦМЕДТ Велико 
Търново

гр. Котел
Образователният медиатор Златина Памукова и доброволци  
отбелязаха международния ден на Ромите. Ученици от СУ 
“Г.Ст.Раковски“ и НУФИ „Филип Кутев” бяха подготвили за 
всички хора, които отбелязват този ден  кратка празнична 
програма с авторските стихотворения на Златина Памукова

гр. Бяла Слатина, 
Образователен медиатор 

Лариса Антонов за гр. 
Бяла Слатина, заедно с 

доброволци

с. Караджово
Образователен медиатор Бойчо Кочев и доброволци 
Водата е символ на новото, на пречистването, ние младите хора искаме да покажем, че заедно можем да поставим едно 
ново начало- спомена Бойчо. Нека се гордеем с приятелите си , нека се гордеем с нас самите и да не забравяме от къде 
сме тръгнали и на къде отиваме! Нека с толерантност и уважение един към друг, независимо от етническата ни вяра и 
принадлежност, да покажем , че заедно можем да поставим едно ново начало. Честит празник на всички роми!

гр. Стражица
Тази година предвид епидемичната обстановка  
Образователният медиатор – Ирена Михайлова, 
заедно с доброволци към ,,Амалипе“ отбеляза Международния ден на ромите с родителска лектория по темата. 

гр. Павликени
Образователните 
медиатори Стефан 
Стефанов и Никола 
Георгиев раздоха флаери 
и информационни 
материали за този ден. 

с. Мадара, обл. Шумен
Образователен медиатор Мария Груева 

и ученици от ОУ “Панайот Волов“, с. Мадара
С толерантност, уважение и разбиране един към друг, 

независимо от етническата ни вяра и принадлежност, да 
показаха , че заедно могат да поставят едно ново начало!

c. Ново село, обл. Видин
Вероника Петрова и 
Памела Веселинова,

Доброволците пожелаха  здраве, благоденствие и късмет. 
Нека с толерантност и уважение един към друг, независимо от 

етническата ни вяра и принадлежност полагане усилия и работим за 
просперитета на родния ни край.

Образователният 
медиатор Алдин 
Стефанов заедно с 
доброволци от ПГХТ 
гр. Нови Пазар
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гр. Смядово
Образователният медиатор Ремзие 
Хюсеинова, заедно с доброволци 

с. Краводер, обл. Враца

Образователният медиатор 
Тихомир Георгиев  отбеляза 
заедно с доброволци Международния ден на ромите 8-ми април 
в с. Краводер. Като събитието се състоя  над река Ботуния , като 
в знак на съпричастност на загиналите в Холокоста бяха пуснати 
карамфили по реката, както и специален венец дарен от кмета на 
община Криводол – Христо Доков. В с. Кошарник бе проведена 
информационна кампания за международния ден. 

Център  „Амалипе“ благодари на всички образователни медиатори и доброволци, които се включиха 
в отбелязването на празника, като спазица традицията за отдаването на почит към загиналите по 

време на Втората световна война роми! Благодарим Ви, че продължавате неуморно да допринасяте за 
популяризирането на ромската култура и традиции, на историята на ромското движения

и на самия Международен ден на ромите! 

с. Галиче, обл. Враца 
Образоветелн медиатор Моника 
Червенска с ученици от СУ “Христо 
Ботев”, с. Галиче

с. Преселенци, обл. Добрич
Образователен медиатор Инджегюл Неджмединова и 

ученици ОУ”Васил Левски”, с. Преселенци
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