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Tájékoztató
A Divers Egyesület keretén belül működő Roma Személyek Szociális Inklúziós
Központja (CISPER) január 26.-án a Holocaust áldozataira emlékező világnap alkalmából
kerekasztal beszélgetést szervezett a kevésbé ismert Romák Holocaustjáról (Samudaripen).
Megnyitó beszédében Koreck Mária elmondta, hogy január 27.-én szabadították fel a
legnagyobb haláltábort (Auschwitz-Birkenau) a szovjet csapatok és ezért emlkékeznek
világszerte ezen a napon a Holocaust áldozataira, köztük a 220.000 roma áldozatra is.
A román háborús bűnöket vizsgáló bizottság adatai szerint a Transnistriába való
deportálások eredményeként 1942-1944 között 36.000 roma vesztette életét ezek közül
megközeltően 6000 gyermek.
Elhangzott, hogy az áldozatokra emlékezni azért fontos, mert ezáltal is tanulunk a
múltbani intolerancia, rasszizmus és xenofóbia tragikus következményeiből és így
hozzájárulhatunk a hasonló tettek megelőzéséhez. Sajnos a romák történelmét a társadalom
nagytöbbsége nem ismeri és ez nagymértékben akadályozza a romák elfogadását és szociális
befogadását, hiszen a Holocaust után is a roma kissebbség a legkiszorítottab és
legdiszkirmináltabb Euróbában.
Demeter Gábor mezőcsávási lelkipásztor olyan roma személyekről beszélt aki
deportálását elkezdték, dea szovjet csapatok közeledte megakadályozott. A felszólaló
megemlítette, hogy romák tulajdonképpen évszázadok óta a társadalom peremén élve
tulajdonképpen több a Holocausthoz hasonló attrocitást éltek át, többek között a
kommunizmus alatt őket ítélték el leggyakrabban „parazitismus” vádja miatt roma
származásuk és hagyományőrző életformájuk miatt.
A résztvevő történelemtanárok, roma közösségek és szervezetek képviselői és újságírók
egy a Holocausttal kapcsolatos forrásanyagokat tartalmazó CD-t kaptak, ennek tartalma
hamarosan a www.divers.org.ro honlapon is olvasható lesz.
További információkat a Divers Egyesülettől lehet kérni, kapcsolattartó személy
Koreck Mária, 0722-318605, office@divers.org.ro.
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