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Pe 21 martie, Europa celebrează persoanele cu Sindrom Down:  

cetățeni și lideri politici sunt invitați să sărbătorească  

Ziua Internațională a Trisomiei 21 

Mulțumim Doamnei Von der Leyen și celorlalți Membri ai  Parlamentului European, 

care sunt implicați în această campanie. 

 

Timp de o săptămână întreagă, mii de cetățeni și familii din toată Europa răspândesc provocarea 

« Dans pentru 21 Martie », care a fost lansată pe social media de Asociația Tombée du nid, 

partenerul nostru din Franța. 

Toată lumea este invitată să se alăture mobilizării noastre până pe 21 martie 

prin distribuirea compilației-video publicate miercuri seara (17 martie): 

@eufortrisomy21  

#EUfortrisomy21 #challenge #downsyndrome 

 

Detalii pe https://eufortrisomy21.eu/ro/ 

Pentru a distribui:  

*twitter *: https://twitter.com/eufortrisomy21?s=21  

*Instagram* : https://instagram.com/eufortrisomy21?igshid=1htqe2arifhnb 

*Facebook * : https://www.facebook.com/EUforTrisomy21/  

                          https://www.facebook.com/EUforTrisomy21Romania 

*TikTok * : https://vm.tiktok.com/ZSJFpN5D8/ 

În cadrul unui proiect diferit din campanie, liderii politici europeni își arată dorința de a sărbători 

această dată prin crearea unei conexiuni cu un tânăr cu sindrom Down. 123 eurodeputați au 

răspuns pozitiv propunerii de a întâlni (adesea online) un tânăr cu sindrom Down și/sau părinții 

acestuia din țara lor, devenind astfel un „susținător al Trisomiei 21”. Doamna Von der Leyen, 

președinte al Comisiei Europene, participă și sprijină inițiativa noastră. 
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22 țări reprezentate – Toate grupurile politice implicate 

O platformă dedicată acestei inițiative: www.eufortrisomy21.eu 

 

Distribuția statistică a celor 123 europarlamentari susținători ai unei persoane cu Sindrom Down  

pentru 21 Martie 

 

Distribuția pe țări: 

 

 Austria: 2 

 Belgia: 6 

 Croația: 3 

 Cehia: 8 

 Danemarca: 1 

 Estonia: 1 

 Finlanda: 1 

 Franța: 19 

 Germania: 21 

 Grecia: 4 

 Ungaria: 2 
 

 

 Irlanda: 1 

 Italia: 7 

 Lituania: 5 

 Luxemburg: 2 

 Malta: 6 

 Polonia: 5 

 România: 12 

 Slovenia : 2 

 Slovacia : 1 

 Spania: 13 

 Suedia: 1 
 

 

Distribuția pe grupuri politice: 

 Grupul European United Left - Nordic Green Left: 8 

 S&D: 23 

 Green: 16 

 Renew: 20 

 EPP  42 

 ECR: 8 

 Identity and Democracy: 5 

 Membri neafiliați: 1 

http://www.eufortrisomy21.eu/

