
 

Duminică, 15 mai 2011: 
 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LUMÂNĂRILOR APRINSE  
 

Bucureşti, 11 mai 2011 

 
 

C O M U N I C A T   d e   P R E S Ă 

Pentru difuzare imediată 

În a treia duminică de mai a fiecărui an, mii de comunităţi din întreaga lume se reunesc 

pentru a aprinde lumânări şi candele în memoria celor care au murit în urma SIDA. 

 

La noi, ritualul aprinderii lumânărilor îşi propune să aducă un omagiu colectiv românilor 

dispăruţi din cauza SIDA, să transmită un mesaj de încurajare copiilor şi adulţilor care trăiesc 

cu HIV/SIDA şi să lanseze un îndemn la prevenire şi solidaritate celorlalţi semeni ai lor. 

  

Manifestarea este, în acelaşi timp, o încercare de a mobiliza toate forţele capabile să 

schimbe cursul epidemiei, de la autorităţi politice sau religioase, personal medical, asistenţi 

sociali, profesori, comunităţi artistice, organizaţii neguvernamentale, jurnalişti, medii de 

afaceri etc., până la cei ce se vor afla în trecere prin zonele de desfăşurare a evenimentului. 

 

Duminică, 15 mai a.c., ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA – organizează Memoriale 

SIDA, cu ocazia Zilei Internaţionale a Lumânărilor Aprinse in Bucureşti, Bacau, Braşov, 

Constanţa, Iaşi, Piatra Neamţ şi Timişoara. 

 

În Capitală, ceremonia va fi susţinută de membri ai ARAS, majoritatea voluntari, care 

vor aprinde primele lumânări, vor distribui pliante şi vor răspunde întrebărilor vizitatorilor. 

Printre invitaţi se vor număra reprezentanţi ai altor organizaţii de profil, parteneri, 

simpatizanţi, cu toţii aşteptaţi să aprindă lumânări. 

 

Voluntarii ARAS militează, în acelaşi timp, pentru acordarea tratamentului antiretroviral 

pentru pacienţii infectaţi cu HIV/SIDA, care a fost întrerupt în urma cu două luni şi care le 

poate compromite ireversibil starea de sănătate. 

 

Ziua Internaţională a Lumânărilor Aprinse este cea mai amplă mişcare anti-SIDA din 

lume, iar ARAS o marchează de la fondarea sa, în 1992. 

 

Joi vom publica informatii despre activitatile propriu zise. 

 

Mihai Lixandru, Coordonator ARAS 
mihai.lixandru@arasnet.ro, telefon: 0742 016 592 


