
Αγαπητές μας φίλες και φίλοι, Αγαπητά μας αδέρφια,  

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται σταθερά οι εγκληματικές ενέργειες εναντίων των  Ρομά  σε όλη την Ευρώπη.

Η κοινωνική κατακραυγή απουσιάζει. Οι  Ρομά  υπολογίζονται επίσημα από τους κρατικούς μηχανισμούς αλλά

τα σπίτια τους καίγονται. Στην Ουκρανία σημειώθηκαν δυο νεοναζιστικές δολοφονίες ενός άνδρα και μιας

γυναίκας.  Στην Ελλάδα πυροβολήθηκε ένας 1 3χρονος. Στο Βερολίνο έγινε απόπειρα δολοφονίας ενός

7χρορονου κοριτσιού. Σε αλληλεγγύη με τους  Ρομά  σε όλη την Ευρώπη και ενάντια στις ελπίδες των

φασιστών δε θα  σωπάσουμε! Αντίθετα! Με το Φεστιβάλ ιστορίας και πολιτισμού των  Ρομά  του

συλλόγου  Rroma-Informations-Centrum  e.V σας προσκαλούμε να πούμε όλες και όλοι μαζί το δικό μας:

Σταματήστε τον ρατσισμό ενάντια στους  Ρομά.

Δεν είμαστε παράνομοι! - Opre Rom*nja!

Οι μη κυβερνητικοί  αυτοοργανωμένοι  οργανισμοί  Ρομά  του Βερολίνου μέσα από την ενασχόληση τους σε θέματα

εκπαιδευτική πολικής και ενδυνάμωσης των  Ρομά  διαδηλώνουν με αυτογνωσία και δηλώνουν την εναντίωση τους. Η

νεανική θεατρική ομάδα    ¨  So  keres?  ¨ ενημερώνει με το έργο της για την ιστορία των  Σίντι  και των  Ρομά  και σε μια

πρωτοποριακή σκηνή αναλύει διαδραστικά και επικριτικά το ρατσισμό εναντίον του  Ρομά  μαζί με το κοινό. Η Isidora

Randjelović αναδεικνύει με τη συμβολή της στο φεστιβάλ τα φεμινιστικά ρεύματα στις κοινότητες των Ρομά. Το

μακροχρόνιο κενό στα κινήματα των Ρομά θα παρουσιαστεί, με έμφαση στους συνεχείς αγώνες αντίστασης των Ρόμνια και

των Σίντιτσα. Για τη Sandra Sel imović η σκηνή είναι ο τόπος της Ύπαρξης της. Ελεύθερη από τις κοινωνικές νόρμες, ιεραρχίες

και εξαναγκασμούς. ¨Τι συμβαίνει με εμάς;¨, ¨Που θέλουμε να είμαστε;¨ μέσα από τη περφόρμανς της παρουσιάζει τη

λαχτάρα μας για ένα σίγουρο τόπο για την επιβίωση μας. Μακρυά από τα αισθήματα του φόβου και το ξεριζωμό,ενταγμένοι

έναν ασφαλή τόπο. Ο γύρος της πόλης του Βερολίνου «ατενίζοντας το παρελθόν με τη ματιά του σήμερα» πραγματοποιείται

με σκοπό την ανάδειξη της ιστορία της καταδίωξης των  Σίντι  και των  Ρομά  στα χρόνια του  εθνικοσοσιαλισμού.  Προσφέρει

ερεθίσματα στην ερώτηση, εάν η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας έχει αναλάβει μέχρι τώρα έχει τις ευθύνες της

απέναντι στη μεγαλύτερη μειονότητας της Ευρώπης.
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11 00..0000 UUhhrr οο γγύύρροοςς ττοουυ ΒΒεερροολλίίννοουυ ,,,,ααττεεννίίζζοοννττααςς ττοο ππααρρεελλθθόόνν μμεε ττηη μμααττιιάά
ττοουυ σσήήμμεερραα““ || έένναα ππρρόόγγρρααμμμμαα ττοουυ σσυυλλλλόόγγοουυ RRrroommaa--
II nnffoorrmmaattiioonnss-- CCeennttrruumm ee..VV.. ((δδωωρρεεάάνν)) || ΣΣηημμεείίοο σσυυννάάννττηησσηηςς::
μμππρροοσσττάά ααππόό ττοο γγυυμμνναασσττήήρριιοο RRuukkeell ii TTrrooll llmmaannnn ||
BBeerrggmmaannnnssttrraaßßee 2288,, 11 00996611 BBeerrll iinn

ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα ττοουυ ΦΦεεσσττιιββάάλλ:: NNaacchhbbaarrsscchhaaffttsshheeiimm NNeeuukkööll llnn ee..VV.. SScchh iieerrkkeerr SSttrr.. 5533 ,,
11 22005511 BBeerrll iinn

11 33 ..3300 UUhhrr ΕΕννααρρκκττήήρριιεεςς οομμιιλλίίεεςς
MMii llaann PPaavvlloovvii ćć,, RRrroommaa-- II nnffoorrmmaattiioonnss-- CCeennttrruumm ee..VV.. ,,
MMaaggddaalleennaa LLoovvrrii ćć,, RRrroommaannoo BBüünnddnnii ss BBeerrll iinn
DDaanniieell TTiieettzzee,, υυφφυυπποουυρργγόόςς σσττοο κκρρααττίίδδιιοο ττοουυ ΒΒεερροολλίίννοουυ γγιιαα
θθέέμμαατταα έέννττααξξηηςς,, εερργγαασσίίααςς

ΕΕρργγαασσττήήρριιαα::
11 44..0000 –– 11 66..3300 UUhhrr OOpprree RRoommnnjjaa!! ΦΦεεμμιιννιισσττιικκέέςς φφωωννέέςς σσττηηςς σστταα κκυυννήήμμαατταα ττωωνν ΡΡοομμάά

-- II ssiiddoorraa RRaannddjjeelloovvii ćć,, ααπποο RRoommaanniiPPhheenn AArrcchh iivv

11 44..0000 –– 11 66..3300 UUhhrr ΘΘεεααττρριικκόό φφόόρροουυμμ γγιιαα ττηηνν εευυααιισσθθηηττοοπποοίίηησσηη έέννααννααττιιαα σσττοονν
ρρααττσσιισσμμόό πποουυ υυφφίίσσττααννττεε οοιι ΡΡοομμάά,, ααππόό --RRoomm**nnjjaa --
ΘΘεεααττρριικκόόγγκκρροουυππ SSoo kkeerreess?? έέρργγοο ττωωνν
MMaaggddaalleennaa LLoovvrrii ćć && MMii rreell llaa GGaallbbiiaattttii

11 44..0000 –– 11 66..3300 UUhhrr ΤΤέέλλοοςς μμεε τταα ππααρρααμμύύθθιιαα γγιιαα ττοουυςς ΡΡοομμάά!! || ΣΣυυννέέππεειιεεςς
ααννααππααρρααγγωωγγήήςς κκοοιιννωωννιικκώώνν σσττεερρααιιοοττύύππωωνν.. -- SSllaavvii ššaa MMaarrkkoovvii ćć
ααπποο AAkkhhaattee ee..VV..

11 44..0000 –– 11 66..3300 UUhhrr RRoomm**nnjjaa PPoowweerr –– ΣΣυυμμμμεεττοοχχιικκέέςς δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς γγιιαα ππααιιδδιιάά

11 88..3300 –– 11 99..0000 UUhhrr ΤΤοο νναα εείίσσααιι ΡΡοομμάά!! -- δδιιαασστταασσττιικκήή ππεερρφφόόρρμμααννςς -- SSaannddrraa SSeell iimmoovvii ćć
&& εεππιισσκκέέππττεεςς ααπποοττοονν σσύύλλλλοογγοο RRoommaannoo SSvvaattoo ee..VV.. ττηηςς ΒΒίίεεννννηηςς

ΣΣυυννααυυλλίίαα κκααιι ππάάρρττυυ μμεε::
11 66..0000 –– 11 88..3300 UUhhrr SSaasshhoo JJookkeerraa,,

RRoommaannoo HH iipp --HHoopp ααπποο ττηη ΒΒοουυλλγγααρρίίαα

11 99..0000 –– 2222 ..0000 UUhhrr BBrraannkkoo JJoovvaannoovvii ćć BBaakkoo,, DDrraaggaann ŠŠaannjj iikkaa uunndd BBll ii zzaannccii
RRoommaannii TTaammbbuurraa -- MMuussiikk ααπποο ττηη ββόόρρεειιαα ΣΣεερρββίίαα
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