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Проектот „Едукативна програма за геноцидот на Националсоцијалистите врз Ромите и Синтите за
време на 2-та светска војна“, продуцираше и прирачник кој поделен на 4 тематски единици, има за
цел да стави акцент на најбитните едукативни информации во врска со геноцидот, со кои би
допреле до младите.
Овој Проект е дизајниран со цел да да ги запознае младите Роми, и не-Роми во Република
Македонија со историјата на Ромите во периодот на Втората Светска Војна, , но и од низа на
идникатори кои ги адресира Советот на Европа, односно и Европскиот младински центар во
Будимпешта. Тргајќи од оваа основа овој прирачник се базира на Прирачникот “Вредно за памтење
– Едукација со млади луѓе за геноцид на Ромите“, публикуван од Советот на Европа, и Европскиот
младински центар во Будимпешта. Се користат термини Роми и не-Роми, согласно методологијата
на работа, но се однесува за млади луѓе до 28 години, без разлика на етничката припадност.
Имено, наставното градиво во рамките на проектот е преземено од гореспоменатиот прирачник а
спроведуван од страна на Срџан Амет, како сертифициран фацилитатор од Советот на Европа,
Европскиот младински центар во Будимпешта за спроведубвање на работилници и обуки со овој
прирачник.Покрај едукативната компонента во рамките на проектот, во Април 2016, во Скопје беше
прикажана изложбата за “Национал-социјалистичкиот геноцидот на Синтите и Ромите"
финансирана од Министерството за надворешни работи на Германија и Германската Амбасада во
Скопје. Изложбата имаше за цел да го документира национал-социјалистичкиот геноцид врз
Синтите и Ромите и тоа почнувајќи од нивната маргинализација и одземањето на нивните права во
национал-социјалистичка Германија, па сè до нивното систематско уништување во окупираната
Европа. Оваа изложба е најголемата од својот тип во сопственост на "Documentation and Cultural
Center of German Sinti and Roma", Хелдеберг, Германија.
42 млади Роми и млади од други етнички заедници во период од 3 месеца поминаа сет на
работилници за стекнување на информации, знаења од историјата на Ромите за време на Втората
Светска Војна, односно нивното систематското уништување на Ромите за време на овој период од
страна на фашистичката и про-фашистичката тогашна идеологија на Германија.
Овој прирачник има за цел да даде образовен пресек за историјата, односно личната потреба да се
разбере конкретно минато и историја се разбира дека е повеќе важно во случај на една заедница,
како Ромите, чија историја е во голема мера игнорирана и -занемарена низ генералната историја.
Тоа што младите Роми ја признаваат важноста за учењето на нивната историја, со цел да растат со
сигурност како млади Европејци е доказ дека идентитетите не треба да бидат изградени во
спротивност со други идентитети или во самоодбрана. Заедницата која е свесна за својата историја
е поверојатно да се гледа себеси во иднина со доверба. Уште поважно, потребно е чувство за
историја, со цел да се врати достоинството и да се поттикнат жртвите од масовното кршење на
човековите права да станат актери за борба за обезбедување на човековите права и слободи за
сите.
Прирачникот е резултат на спроведени 12 обуки кои произлегоа како потреба при имплементација
на проектот “Вредно за памтење – Едукација со млади луѓе за геноцид на Ромите“, имплементиран
и публикуван од Советот на Европа, и Европскиот младински центар во Будимпешта и други извори
на литература. Поделено е на 4 тематски единици:
•
Што се случило?
•
Зошто се случило?
•
Зошто е тоа погрешно?
•
Што можеме ние денес да направиме?
Срџан Амет, Еџперт за Холокауст и Геноцид врз Ромите
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Користена литература

„ГЕНОЦИДОТ ВРЗ РОМИТЕ И СИНИТИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА 2ТА СВЕТСКА ВОЈНА – СПРАВУВАЊЕ СО
МИНАТОТО НОВ ПОГЛЕД НА СЕГАШНОСТА“
Потребата за образование за сеќавање се гледа како алатка за зајакнување на идентитетот на
младите Роми и како алатка за борба за човековите права и против дискриминација. Згора на тоа,
потребата за овие видови на образовни алатки, исто така може да се види во сѐ поголемиот говор
на омраза кон Ромите, од кои голем дел се однесува и за геноцидот! Говорот на омраза и
злоупотребата се закануваат на основните вредности и принципи на демократијата и човековите
права и тоа е неприфатливо.
Образованието за сеќавање е целосно релевантно за работата за зајакнување на младите луѓе и во
олеснувањето на пристапот на ранливите групи на млади до нивните права.
Пред да почне да се разговара за делување и правење на проемни во поглед на зајакнување на
освните вредности, искоренување на говорот на омраза итн, мора да се познава историјата. Од тука
значителена е инфомрацијата кои беа Ромите пред Втората Светска Војна.
СИНТИТЕ И РОМИТЕ ПРЕД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА
Синтите и Ромите живееле уште пред многу
векови во Европа. Во поединечните земји тие
формирале староседелски и историски
развиени малцинства. На пр. во Германија и
средна Европа тие се нарекуваат „Синти“, а во
источна и југоисточна Европа – каде нивниот
број е далеку поголем – се нарекуваат „Роми“.
Во јазикот на Синтите и Ромите односно
ромскиот јазик, зборот „Ром“ значи едноставно
„човек“. Наспроти тоа зборот „циган“ е туѓа
ознака, која речиси секогаш се користи со негативно значење и затоа од најголемиот број на
припадниците на малцинството се отфрла како дискриминирачка.
Лингвистичките истражувања докажуваат дека првичното потекло на Синтите и Ромите се наоѓа во
Индија зашто нивниот ромски јазик е сроден со староиндискиот стандарден јазик односно со
санскритот. Во текот на вековите во поединечните татковини на Синтите и Ромите се развиле
поединечни ромски јазици. Ромскиот јазик во рамките на семејствата се користи како втор мајчин
јазик покрај соодветниот јазик на земјата каде тие живеат.
Животната стварност на Синтите и Ромите треба начелно да се разликува од стереотипите што
постојат за „циганите“, кои се стари со векови и се делумно малициозни, делумно романтични. И
нацистите ги користеле тие стереотипи во нивната пропаганда, за да можат на тој начин да ги
оправдаат мерките за прогонување на Синтите и Ромите, исто како што прогонувањето на Евреите
било објаснувано со длабоко вкоренетите антисемитски предрасуди.
Пред 1933, во некои светски истражување се наоѓаат следние податоци:
•



Од втората половина на 14 век, Ромите кои имаат пристигнато во Влашка и Молдавија (сега
главно територијата на Романија) биле принудени на ропство. Ова траело пет векови. Ромите
робови биле во сопственост на принцот, манастирите или на приватни лица. Робовите не се
сметаат за правни лица и биле класифицирани како сопственост на нивните господари.
Од Кодот на Влашка на почетокот на 19 век Светиот римски император, Максимилијан I (исто
така познат како Крал на Германците) им наредува на сите "Цигани" да ја напуштат територијата

•

•

•

•

•

•

на Империјата до Велигден 1501 година. Сите Роми кои останаа по тој рок беа прогласени за
одметници и можеа да бидат фатени и убиени од секого.
Во Франција, Луј XII (1504), Франсоа I (1539) и Чарлс IX (1561) "Циганите" се протерани од
Царството. Во 1666, Луј XIV одлучил дека сите машки "Цигани" треба да бидат уапсени и
испратени со галии без судење.
Во Шведска, во 17-ти век се случува присилна стерилизација и депортација на Ромите. Во 1637
година, "Законот за бесење" направи да биде легално убивањето на сите Роми се наоѓаат во
царството.
Во Холандија во 18 век, се случуваат редовно организирани активности од страна на полицијата
и војската против Ромите. Овие се познати како “heidenjachten“ (лов на незнабошците).
Последниот "heidenjachten" е спроведен во 1728 година. Во времето кога завршува, повеќето
од жртвите се убиени, избегани од земјата, или се предале на властите.
Во Англија, во владеењето на Хенри VIII, на "Цигани" им било забрането да влезат во земјата.
Секој Ром кој бил најден таму, бил депортиран. Во 1554 година, кралицата Мери го донесе
"Законот за Египќаните" кој значеше да се биде Циган се казнува со смрт. Во 1714 година,
британските „Цигани“ беа испратени на Карибите како робови,
Во 1747 година, епископот на Овиедо, го претставува предлогот на кралот Фердинанд VI од
Шпанија за справување со "Циганскиот проблем", или со нивно прогонство засекогаш од
кралството или со заокружување и затворање на целото население на Циганите. Предлогот
беше спроведена во еден ден во земјата и доведе до интернација на 10-12,000 луѓе.
Во 1773 година, Марија Тереза, царицата на Австро-унгарската империја, издаде декрет за
забрана на бракови меѓу Ромите. Царицата исто така, нареди сите деца на возраст од 5 години
треба да им бидат одземени на нивните родители и предадени на семејствата на унгарските
земјоделци.

Иако Синтите и Ромите со векови биле дискриминирани и прогонувани, сепак паралелно со
политиката на нивната маргинализација, токму на регионално ниво постоеле различни форми на
еден нормален и мирен соживот на малцинствата и малцинското население. Пред 1933 година
германските Синти и Роми како соседи или колеги од работа биле многу пати интегрирани во
општествениот живот и во локалните мрежи. Бројни припадници на ова малцинство служеле како
војници во Првата светска војна или уште претходно во војските на нивните матични земји и
делумно биле и високо одликувани.
Со преземањето на власта од страна на
национал-социјалистите
овој
нормален
соживот бил систематски уништуван. Врз
основа на нацистичката расна идеологија, на
Синтите и Ромите постепено им биле одземани
правата, им биле одземени темелите на
нивниот живот и конечно тие биле
депортирани во логорите на смртта. Оваа
политика на тотално уништување што се
засновала на т.н. „ раса“ и фундаментално се
разликувала од сите други претходни облици на прогон. Според проценките во Европа, која била
окупирана од нацистите, 500.000 Синти и Роми биле жртви на холокаустот – што претставува
злосторство, кое до денес не може да се спореди со никој друг историски пример и кое по своите
размери останува ненадминато.
Искуството на холокаустот длабоко се вкоренило во колективната меморија на малцинствата Синти
и Роми. Сепак меѓу мнозинското население во нивните соодветни матични земји до денешен ден
не постои свест за димензиите на ова злосторство. По ослободувањето на Европа од националсоцијализмот, геноцидот врз Синтите и Ромите бил речиси целосно потиснат од јавната меморија и
тоа како во западниот свет, така и во комунистичките држави во источна Европа.

ХОЛОКАУСТ , ГЕНОЦИД
Зборот „холокауст“ е изведен од грчкиот збор Holos (целина) и kaustos (изгорени), се користи многу
векови и се однесува на големи масакри на населенија. Од 1960 година, „Холокаустот" се однесува
на масовните убиства во нацистичката ера – често се ограничува на убиствата на Евреите.
Ромски термини кои се користат за да ги именуваат нацистичките обиди за елиминирање на
ромското население – особено, се Порајмос или Фарајимос (воодушевување или
уништување), Самударипен (масовни убиства) и Кали траш (црна страв). Многу ромски групи
сакаат да користат еден или друг од овие термини кои се однесуваат на настаните кои се случиле
за време на Втората светска војна.
За терминот „геноцид" постојат различни дефиниции за геноцидот коишто малку се разликуваат,
но општа смисла е дадена од страна на Резолуцијата 1946 на Генералното собрание на ОН 96 (1):
"Геноцидот е негирање на правото на постоење на цели човечки групи, како што убиството е
негирање на правото на живот на индивидуалните човечки суштества".
Во историјата на човештовото има многу геноциди кои се случувале и кој што се случуваат во Светот,
но нацистичкиот геноцид има свои карактеристики кој го разликуваат од многу поранешни
европски геноциди што се случувале и биле регистрирани како такви.
Нацистичкиот геноцид бил компониран од:
- Употреба на повеќе напредни технологии и систематски пристап за мапирање и
елимириање на цели популации
- Употребата на гасни комори (иако во историјата тие постоеле и пред Втората Светска војна)
- Учество на разни европски сили истовремено. Геноцид кој што беше Европски, но и
внатрешен во секоја земја кој што се спроведуваше
ШТО СЕ СЛУЧИЛО?
"Геноцидот на Синтите и Ромите беше спроведен од ист мотив на расна манија, со истата
умисла, со истата желба за систематско и целосно истребување како геноцидот на Евреите.
Цели семејства од многу млади до многу стари биле систематски убиени во рамките на
целата сфера на влијание на национал-социјалистите."
Роман Херцог, Сојузниот претседател на Германија, 16 март 1997 година
Во сите историски документи и во значајни историски институции, музеи и слично, Ромскиот народ
е сметан во дополнителна група на жртви на нацистичката идеологија. Ромите не се "дополнителна
група". Тие се една од клучните целни групи за целосна елиминација од нацистите. До крајот на
војната, се смета дека големината на ромската популација се намалува на само 20% - 30% од она
што била на почетокот. Веројатно е дека околу 80% се убиени, што во бројка од најмалку половина
милион луѓе.

Темелноста со која геноцидот е спроведен варира од земја до земја: во некои земји, речиси и не
останале Роми во моментите кога војната доаѓа до својот крај. Во други земји, каде што дел од
ромската популација преживува, оние
кои останале живи, речиси сигурно се
сведоци на масовни смртни случаи,
често на нивните најблиски. Тие,
најверојатно, ги поминале воените
години во работни логори, принудени на
егзил, или се криеле под земја.
"Преживеан" нормално значи состојба
на гола егзистенција, на рабовите од глад
или болест, во постојан страв за својот
живот. Геноцидот на Ромите беше
целосно
Европски.
Низ
целиот
континент, во текот на периодот на Втората светска војна, Ромите во голем број се оцрнети,
таргетирани и убиени, за никоја друга причина освен затоа што се Роми. Цели семејства беа
запоседнати, растргнати од своите домови, одведени во логори или сегрегирани средини,
подложни на закани , тепани, осакатени, изгладнети; а потоа, во голем број, намерно убиени.
Во втората половина на триесеттите години во многу германски градови биле создадени логори
што биле слични на концентрационите логори за Синти и Роми, а најголемиот се наоѓал во
Берлинското предградие Берлин-Марцан. Без каква било правна основа пред започнувањето на
Олимписките игри во 1936 година овде биле затворани берлинските синти и ромски семејства.

Локалните логори за Синти и Роми имале огради и постојано биле под надзор на СС-службите или
на полицијата. Биле правени безброј злоставувања. Покрај гетоизацијата и „расното
определување“ на малцинството, овие логори служеле и како резервати за принудна работа и како
собиралишта од каде потоа биле извршувани депортациите во концентрационите логори и
логорите за уништување.
На многу места децата на Синтите и Ромите како припадници на „туѓа раса“ биле исклучувани од
училишната настава. Во некои градови биле формирани посебни „цигански класови“. И оние деца

на Синтите и Ромите кои и натаму можеле да ги посетуваат училиштата, подоцна заедно со своите
семејства биле депортирани во Аушвиц.
За време на Втората Светска Војна во некои од окупираните територии или во земјите сојузнички
на Германија, убиствата се вршеа главно од страна на германските власти. Ова е особено точно, на
пример, во Полска, каде што голем број на Роми биле убиени во нацистичките логори на смртта.
Исто така, било и во други земји, како што се балтичките држави и поранешниот Советски Сојуз,
каде германските специјални единици - SS Einsatzgruppen - се движат низ земјата заокружувајќи ги
Евреите и Ромите и пукајќи во нив на самото место или убивајќи ги со гас во комбиња.
Земја

Пред холокаустот

За време на
% на убиена
холокаустот
популација
Австрија
11,200
8,250
73.7%
Белгија
600
500
83.3%
1
Чешка
13,000
6,500
50.0%
Естонија
1,000
1,000
100.0%
Франција
40,000
15,150
37.9%
Гермација
20,000
15,000
75.0%
Унгарија
100,000
28,000
28.0%
Италија
25,000
1,000
4.0%
Латвија
5,000
2,500
50.0%
Литванија
1,000
1,000
100.0%
Луксембург
200
200
100.0%
Холандија
500
500
100.0%
Полска
50,000
35,000
70.0%
Романија
300,000
36,000
12.0%
Словачка
80,000
10,000
12.5%
2
Советски Сојуз
200,000
35,000
17.5%
Југославија
100,000
90,000
90.0%
Вкупно
947,500
285,600
30.1%
Ниевик Доналд Л., Никозија, Францис Р., Niewyk, Donald L., Nicosia, Francis R., Водич за холокаусот
од Универзитетот Колумбија, Издание на Универизтот Колумбија, 2000
Почнувајќи од летото 1934 година СС-единиците располагале со контрола на речиси сите
концентрациони логори. Во контекст на масовните апсења во 1938 и 1939 година биле депортирани
и многу стотици Синти и Роми во Аушвиц, Дахау, Заксенхаузен, Маутхаузен и Равенсбрик, а меѓу
нив имало и бројни млади лица. Злоупотребувани како робови за работа, за претпријатија во
сопственост на СС-единиците, голем дел од нив станале жртви на нечовечките животни услови и на
теророт на чуварите на логорите.
Во 1936 година Химлер станаува шеф на германската
полиција која сè поинтензивно се претопувала со ССединиците. Криминалистичката полиција и тајната
државна полиција во главната централа на СС-овците
биле обединети во „безбедносната полиција“. Во
септември 1939 година било формирано „Главното
биро за безбедност на Рајхот“ (RSHA), како спој на
„безбедносната полиција“ и „службата за
безбедност“
на
Национал-социјалистичката
1
2

Protectorate of Bohemia and Moravia
1939 borders

работничка партија на Германија (NSDAP). Оваа централа на моќта на СС-овската држава под
раководство на Рајнхард Хајдрих била одговорна за прогонот и уништувањето на милиони луѓе.
Повеќе служби на „Главното биро за безбедност на Рајхот“ биле вклучени во бирократски
организираниот геноцид врз Синтите и Ромите. Освен тоа на „Главното биро за безбедност на
Рајхот“ му биле потчинети командантите на „групите за интервенција“, кои зад источниот фронт
систематски и масовно ги стрелале меѓу другите и Синтите и Ромите
Изградбата на логорскиот оддел Б II e, кој од
страна на СС-овците подоцна бил наречен
„Цигански логор“, започнало на преминот меѓу
1942/43 година. Првиот транспорт од
Германија стасал таму на 26. февруари 1943
година. Од почетокот на март во Аушвиц биле
депортирани Синти и Роми и од окупираните и
поделените области. Синтите и Ромите, кои на
овој начин стасале до т.н. рампа, биле
заведени во логорските книги. Секој добивал
затворенички број, кој заедно со буквата „ц“ во
значење на „циган“ биле тетовирани на раката. Доенчињата ја добивале тетоважата на
натколеницата.
ЗОШТО СЕ СЛУЧИЛО?
Да се одговри на ова прашање се трга од пронаоѓање на причините, причините зошто цела една
нација требала да биде погубена?
Разбирање на тоа како такви страшни настани можеа да се случат, исто така, бара некои свест за
историските детали. На пример, за начинот на кој законите и политиките во голема мера ги
повредувале правата на ромската заедница од 1920 година наваму (па дури и пред тоа). Сепак треба
да се разбере дека се работело за цела ден систем потикнат од ставови и форми на однесување, кој
за жал некои од тие се присутни и денес во сите земји по Европа. Периодот којшто доведе до
холокаустот беше време кога ставовите на јавноста кон Ромите не се многу различни од оние кои
ги наоѓаме денес.
За да можат Синитите и Ромите да бидат дефинирани и определувани според „расните“
критериуми, нацистите се служеле со поддршката на научниците. Во 1936 година во Берлин бил
основан „Истражувачкиот центар за расна хигиена“ под раководтсво на д-р Роберт Ритер. Во
декември 1938 година „Водачот на СС-единиците на Рајхот“, Хајнрих Химлер, издал налог до
„Истражувачкиот центар“ да ги пронајде и регистрира сите Синти и Роми на подрачјето на Рајхот.
„Истражувачите на расите“ ги принудувале луѓето да ги наведат своите роднински односи, ги
мереле и фотографирале од главата до петиците. Во тесна соработка со „Главната служба за
безбедност на Рајхот“, Ритер и неговите соработници изработиле речиси 24.000 „расни вештачења“
за Синти и Роми како основа за планирање на нивниот геноцид.
Вообичаено е да се "објасни" холокаустот како резултат на лошо однесување од страна на група
лоши луѓе. Иако некои од оние кои учествуваа, секако, беа способни да постапат на начин кој
ниедно "нормално" човечко суштество нема да го поддржи - работата на д-р Менгеле се издвојува.
НО БИТНО Е ДА СЕ РАЗБЕРЕ ДЕКА поединци не можеле да ги вршат овие активности, без најмалку
пасивна согласност на стотици илјадници, можеби и милиони други. Тоа сигурно не е така, и
бескорисно е подлабоко разбирање за да се објасни ова однесување со именување на сите оние
кои играле улога како "зли".

ЗОШТО Е ПОГРЕШНО?
Тргајќи
од
моралните,
структурните,
псхилошките фактори во одговор на прашањето
Зошто тоа се случило, од клучна важност е да се
запамти дека она што се случило за време на
холокаустот е длабоко погешно и дека не може
да има оправдување или изговор. Ова е
очигледно важна порака за не-Ромите - бидејќи
без тоа разбирање, не може да се зборува за
дискриминацијата и злоупотребата со која се
соочуваат ромите денес. Сепак, пораката на
човековите права е исто така важна и за Ромите, бидејќи малтретирањето понекогаш може да
доведе до само-обвинување. Особено е важно да се пренесе пораката дека начинот на кој ромската
популација била третирана е злоупотреба на секој морален стандард - и дека ова досега е признато
од страна на општествата во целиот свет (со зборови, ако не на дело).Човековите права можат да
помогнат да се потврди оваа порака. Тие обезбедуваат репер за прифатливо однесување, потпишан
од страна на сите влади во светот.
Во насока на кристилизирање на овој одговор а во насока на разбирање на концептот на Човековите
Права, подоле се излистени дел од клучните факти:
-

-

-

Човековите права се меѓународно прифатени стандарди, врз основа на сет на универзални
вредности кои се договорени од страна на секоја влада во светот.
Човековите права се засновани на идејата дека сите луѓе се достојни за почит и дека никој
не треба да страда до тој степен што ќе се чувствува помалку од човек. Во таа смисла сите
човечки суштества се еднакви; нивното достоинство треба да се третира како темелна
вредност.
Системот на меѓународното право за
човекови права е основан веднаш по
Втората светска војна, а делумно како
одговор
на
злосторствата
на
холокаустот. Првите документи за
човекови права беа составени од
страна
на
Обединетите
нации.
Регионалните
договори
следеа,
вклучувајќи ги договорите на ниво на
Европа.
Човековите права не обезбедуваат
луксузен живот, ослободен од сите штети или повреди. Тие обезбедуваат основа, збир на
минимум стандарди кои го дефинираат она што е потребно за луѓето да водат
достоинствен живот.

Кога зборуваме за холокаустот, и даваме одговор на прашањето зошто е погрешно:
-

-

Повреда на правото на живот: смрт во гасните комори, глад и болести во местата на егзил
(вклучително и во концентрационите логори), пукањето од СС трупите и убиство или
спречување на смртта од која било друга форма.
Мачење, нечовечко и понижувачко постапување: тепање, сурови медицински
експерименти, присилна стерилизација, тешко понижување и деградација - вклучувајќи ги
и условите во работните логори - и неуспехот да се обезбеди соодветна храна и вода и
соодветни санитарни услови.

-

-

-

-

-

-

Ослободување од ропство и принудна работа: сите ромски затвореници, од мали деца до
постари пензионери, биле принудени да работат долги часови, во нездрави и понижувачки
услови, без плати. Другите работнички права, како што е правото на слободно здружување
и колективно договарање, исто така, беа игнорирани.
Дискриминација: различниот (и нечовечки) третман на поединци, едноставно затоа што се
Роми се сите примери на дискриминација. На децата, жените, лицата со хендикеп, болните
и старите лица не им беше обезбедено ништо за нивните специфични потреби.
Повреда на правото на слобода: затворање во логори, затвори, гета, одвоени региони, итн.
Правото на правично судење и докажување на невиност: немаше испитувања за да се
процени "вината" на припадниците на ромската популација; сите се "виновни" само затоа
што се Роми.
Правото на приватен живот, семеен живот и дом: семејства беа поделени, луѓе беа
отстранети од своите домови, а секој елемент на приватност и достоинство беше повреден.
Правото на соодветна здравствена нега: зарази, болести и неисхранетост, сите беа
нанесени во огромен број на Ромите како резултат на условите во кои тие беа принудени да
живеат. Здравствена нега скоро и да немаше.
Правото на сопственост: имотот на сите Роми е конфискуван - и никогаш не беше вратен. Во
многу случаи, кога Ромите се обидоа да се вратат во своите домови по завршувањето на
војната, тие ги најдоа нивните куќи уништени, а нивните имоти ограбени. Не беа направени
обиди за да ги вратат.
Право на ефективно правно средство: дури и по завршувањето на војната, на Ромите не им
е даден надомест за злосторства извршени против нив. Злосторствата дури и не беа
признати многу години потоа.

На сличен начин, со споредување на заложбите за човековите права на кои претходеа најлошите
години од холокаустот со оние кои постојат денес, ние можеме да забележиме модели и сличности
со минатото:
Дискриминација: 3 Состојбата на Ромите во 11 земји членки на Европската Унија:
3Оваа

информација е преземена од пилот истражувањето за Ромите на Агенцијата за фундаментални права

(АФП) и регионалото истражување на УНДП / Светска банка / Европската комисија во 2011 година. Земјите
вклучени во истражувањето се: Бугарија, Чешка, Франција, Грција, Италија, Унгарија, Полска, Португалија,
Романија, Словачка и Шпанија.

Образование:
- Во просек, само едно од две деца испитани Роми посетуваат предучилишно образвоание
или градинка
- Во текот на задолжителната училишна возраст, со исклучок на Бугарија, Грција и Романија,
9 од 10 ромски деца на возраст од 7 до 15 години се пријавени дека посетуваат училиште
- Учество во образованието значително опаѓа по задолжителното образование: само 15% од
младите испитани Роми завршуваат средно општо или стручно образование.
Здравство:
- Еден од секои тројца испитаници Роми на возраст од 35 до 54 години имаат здравствени
проблеми кои ги ограничуваат нивните дневни активности
- Во просек, околу 20% од ромските испитаници не се покриени со здравствено осигурување
или не се знае дали се покриени.
Вработување:
- Во просек, помалку од еден од тројца Роми се пријавени во редовен работен однос
- Еден на секои тројца Роми испитаници се изјасниле дека се невработени
- Другите, пак, рекле дека тие се домаќини/ки, пензионери, не можат да работат или се
самовработени
Домување:
- Во просек, во ромските домаќинства опфатени со истражувањето, повеќе од две лица
живеат во една соба
- Околу 45% од Ромите живеат во домаќинства кои немаат барем еден од следните основни
погодности за домување: внатрешна кујна, внатрешен тоалет, внатрешен туш или када и
електрична енергија.
Сиромаштија:
- Во просек, околу 90% од испитаните Роми живеат во домаќинства со приходи еквивалентни
под националната линија на сиромаштија
- Во просек, околу 40% од Ромите живеат во домаќинства каде што некој мора да оди во
кревет гладен барем еднаш во текот на минатиот месец, бидејќи не можат да си дозволат
да купат храна.
4
Дискриминација и свест за правата:
- Околу половина од ромските испитаници се изјасниле дека се почувствувале
дискриминирани во последните 12 месеци, поради нивната етничка припадност
- Околу 40% од испитаните Роми се свесни за законите за забрана на дискриминацијата
против малцинските етнички луѓе при аплицирање за работа.
ШТО МОЖЕМЕ НИЕ ДЕНЕС ДА НАПРАВИМЕ?

Преземањето на акција е важен дел на комеморативното образование - и едукација за човековите
права - делумно поради тоа што се зголемува бројот на "ученици" и има потенцијал да го смени
општеството како целина, дури иако е тоа многу бавно. Преземањето акција, сепак, е исто така
важен процес и во голема мера може да ви помогне да го консолидирате секој процес на учење.
4

Извор:http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2099-FRA-2012-Roma-at-a-glance_EN.pdf

По ослободувањето од национал-социјализмот, холокаустот врз Ромите и Синтите со децении бил
потиснуван од историската меморија и од јавното сеќавање на европските нации. Ова важи како за
западниот свет, така и за комунистичките држави од средна и источна Европа. Во новоформираната
Сојузна Република Германија не се случило ниту политичко, ниту правно соочување со геноцидот.
Напротив: најголемиот број од поранешните сторители од редовите на СС-овците можеле во
државните органи како и во стопанството непречено да работат во својата кариера.
Голем број од семејствата на Синтите и Ромите во годините на национал-социјалистичката
диктатура биле речиси сосема избришани. На преживеаните, кои телесно и душевно биле жигосани
од прогонот и затворот во концентрационите логори, германската држава им го оспорувала
моралното и правното признание во подеднаква мера како и материјаното обештетување.
Искривените слики на национал-социјалистичката пропаганда живееле по 1945 година речиси и
натаму непречено.
Со оглед на продолжувањето на оваа дискриминација, посебно повоената генерација на германски
Синти и Роми била таа која започнала политички да се организира. Од крајот на седумдесетите
години на формираното движење за граѓански права му успеало преку јавно делотворни протестни
акции и на меѓународен план да го обрне вниманието за своите политички цели.
Во февруари 1982 година бил основан како сојузно здружение Централниот совет на германските
Синти и Роми со седиште во Хајделберг, кој оттогаш ги застапува интересите на Синтите и Ромите,
кои живеат во Германија како на национален, така и на интернационален план. Во март 1982 година
тогашниот сојузен канцелар Хелмут Шмид ја примил делегацијата на Цетралниот совет и тој е
првиот германски државник кој искажал политичко признание дека е извршен геноцид врз Синтите
и Ромите поради идеологијата за „расите“.
Во мај 1995 година Централниот совет успеал да
издејствува законско признание за германските
Синти и Роми како за национално малцинство и
за ромскиот јазик во Германија, за тој да добие
признание како јазик на малцинството согласно
„Европската повелба за регионалните јазици и
јазиците на малцинствата“. И покрај тоа Синтите
и Ромите и натаму се дискриминирани и тоа не
само во секојдневниот живот, туку и во
медиумите. Централниот совет веќе повеќе од
десет години се залага за законски утврдена забрана на дискриминацијата. Ова треба да спречи
обвинетите во извештаите да се означуваат како „Синти и Роми“ или „Цигани“, што по правило го
иницираат државните органи, и да делува против разгорување на предрасудите.
Во 1990 година бил основан Центарот за документација и култура на германските Синти и Роми во
една зграда во стариот дел на градот Хајделберг: во европски размери ова е единствена установа,
која оттогаш е поддржувана од германската Сојузна влада. Од март 1997 година на површина од
700 квадратни метри, тука може да се види првата постојана изложба за холокаустот врз Синтите и
Ромите, која на јавноста ѝ била предадена од тогашниот претседател на Сојузна Република
Германија, Роман Херцог.
Центарот за документација тесно соработува со националните и интернационалните спомен-музеи
и со другите национални ромски и синти организации. Значаен резултат од оваа соработка е
постојаната изложба во Државниот музеј Аушвиц реализирана од хајдербершкиот Центар: од август
2001 година во блокот 13 на поранешниот „главен логор“ е документирана европската димензија
на геноцидот врз Ромите и Синтите. Центарот се залага за тоа, по многуте децении на потиснување

на ова минато, и во други спомен-музеи од некогашните концентрациони логори да се реализираат
содржини на соочување со геноцидот.
Што можеме ние денес да направиме, што можете вие да направите:
Подигање на свеста пошироко - организирање
на настани, како што се:
- Комеморативни настани
- Изложби и читања
- Состаноци и конференции
- Филмски проекции / драмски изведби /
концерти
- Тивко бдеење, читање за загинатите
- Едукативни / активности за подигање на
свеста
Лобирање кај јавните функционери / кампања за геноцидот:
- За комеморативната едукација / споделување информации за геноцидот
- Денот на геноцидот на Ромите да биде официјално обележан
- Спомениците за холокаустот споменици да ги вклучат ромските жртви / споменици за
ромските жртви
- За Меморијалниот ден на холокаустот да се признае ромското страдање
- Државата да ја признае својата мината улога во геноцидот
- Новинарите и јавните личности да зборуваат за геноцидот
Делувајте против расизмот и дискриминацијата денес
- Проговорете
против
расизмот,
дискриминацијата и говорот на омраза
- Подигање на свеста на антиромството
и кампања за еднакви права
- Користете уметност, драма, музика,
танц - или зборови – за да ги ширите
позитивни пораки за Ромите и
ромската култура
- Пријавете
злоупотреба
кај
организациите за човекови права
- Придружете се на постоечките
кампањи, како што се Движењето против говор на омраза на Советот на Европа или
кампањи против иселување, расизам, полициска бруталност, итн.
- Следете го говорот на омраза на интернет - и извештајот за набљудување на говорот на
омраза
- www.nohatespeechmovement.org
- Кажете ги јавно политичарите или јавните личности кои прават расистички забелешки
- Предизвикајте ги новинарите да известуваат позитивно за Ромите
- Едуцирајте за правата на Ромите и човековите права
- Публикувајте ги постоечките форми на дискриминација, преку брошури, јавни настани,
интернет, итн.
- Направете врски со ромските групи и организирајте заеднички активности
Холокаустот врз Ромите и Синтите досега не е вкоренет речиси воопшто во историската свест на
европските нации. За надминување на расизмот и општественото маргинализирање, битен
предуслов сепак е соочувањето и со ова злосторство, кое започна во Германија. Тоа исто така значи
соочување и со мрачните страни на сопствената историја. Ова е значајно бидејќи во политиката на
уништување на Ромите и Синтите како и Евреите не биле вклучени само земјите сојузнички на

Хитлер, туку во голема мера и државните органи на оние земји, кои самите биле жртви на
национал-социјалистичката експанзионистичка политика.
Од страшното искуство на холокаустот резултира една посебна одговорност за сегашноста во однос
на Ромите и Синтите. Во текот на процесот на обединување честопати е битно оние кои се
политички одговорни во поединечните држави да ги признаат Ромите и Синтите, кои живеат веќе
со векови во нивните држави како малцинство и тоа не само на хартија, туку и вистински да ги
спроведат законските заштитни одредби и така долгорочно да создадат предуслови за правна и
општествена рамноправност на ромското и синти малцинство.
„Со право опасностите на растечкиот антисемитизам на меѓународен план сè повеќе се
посочуваат. Но наспроти тоа, зголемувањето на расистичкото насилство во однос на
Синтите и Ромите како најголемо малцинство во Европа, што побудува загриженост, во
политиката и јавноста не наоѓа на нужното внимание. Затоа од ова место упатувам апел до
владините претставници одлучно да му спротивстават на расизмот во однос на Синтите и
Ромите.
Само тогаш кога државите на Европа своите национални синти и ромски малцинства ќе ги
сфатат како дел од својата сопствена историја, ќе може и визијата за постоење на една
европска куќа да стане стварност.“
Романи Розе, прв политички претставник на Синтите и Ромите
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