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Comunicat de pres
Consiliul Jude ului Gala i în colaborare cu institu iile de cultur din subordine i
în parteneriat cu organiza iile minorit ilor na ionale din jude ul Gala i, organizeaz
vineri 17 decembrie cu începere de la ora 11:00, în sala de la etaj a Centrului Cultural
„Dun rea de Jos”, manifestarea „ZIUA MINORIT./ILOR NA/IONALE – ARMONIE ÎN
DIVERSITATE”.
Ziua de 18 decembrie este celebrat ca Zi a minorit ilor na ionale, în urma adopt rii
"Declara iei cu privire la drepturile persoanelor apar inând minorit ilor na ionale, etnice,
lingvistice i religioase", primul document interna ional prin care Adunarea General a
Organiza iei Na iunilor Unite ofer o garan ie drepturilor minorit ilor. România s-a raliat
acestui demers i a declarat prin Hot rârea Guvernului nr. 881/1998, ziua de 18 decembrie ca
Ziua Minorit ilor Na ionale din România.
Acest act de respect fa de orice etnie conlocuitore este un gest de recunoa tere a
contribu iei persoanelor apar inând minorit ilor na ionale la realiz rile economice i spirituale
ale României.
Pentru a marca acest eveniment, Consiliul Jude ului Gala i organizeaz în ziua de 17
decembrie 2010, în sala Centrului Cultural „Dun rea de Jos” din Gala!i, manifestarea
„ZIUA MINORIT,-ILOR NA-IONALE – ARMONIE ÎN DIVERSITATE”. Scopul ac iunii este
de a reflecta diversitatea socio-cultural cu care etniile minoritare însufle esc i completeaz
tradi ia i cultura la Dun rea de Jos, precum i linia ascendent pe care o urmeaz rela iile
interetnice i interumane în aceast parte a rii.
Ac iunea este organizata în colaborare cu Centrul Cultural „Dun rea de Jos” Gala i i
Muzeul Jude ean de Istorie, cu sprijinul i participarea celor zece comunit i etnice: Uniunea
Armenilor din România - filiala Gala i, Comunitatea Elen Gala i, Comunitatea Evreilor Gala i,
Comunitatea Italian „Casa Italia” Gala i, Comunitatea Ru ilor Lipoveni Gala i, Uniunea
Democrat a Maghiarilor din România - filiala Gala i, Forumul Democrat German din România
- filiala Gala i, Uniunea Turc din România - filiala Gala i; Uniunea Ucrainenilor din România filiala Gala i, Asocia ia „Alian a pentru Unitatea Romilor” Tecuci-Gala i.
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