
Kedves Testvéreink, Barátaink!

A romák el len elkövetett támadások Európa-szerte szaporodnak, a társadalmi el lenál lás mégis elmarad. A

romákat hatóságilag nyilvántartják, házaikat felgyújtják; Ukrajnában egy férfit és egy nőt megöltek az

újfasiszták, Görögországban egy tizenhárom éves gyermeket lelőttek. Berl inben egy hétévest

megsebesítettek, szintén lőfegyverrel.

Szol idarítunk a romákkal mindenütt Európában és a fasiszták reményeivel el lentétben nem bújunk el.

El lenkezőleg! A Rroma-Informations-Centrum e.V Roma Kulturál is - és Történelmi Fesztivál jával közösen

szól itjuk fel a közvéleményt:

Állítsukmeg a romák elleni erőszakot!

Szabadok vagyunk, mint a madár! Opre Roma!

Önérzetünket és el lenál lásunkat demonstrál ják a berl ini önszerveződő romaszervezetek képzési és

önrendelkezést elősegítő munkájukkal. A So keres? Ifjúsági színtársulat először betekintést ad a szintó és

roma történelembe, hogy ezt követően egy színpadra ál l ított rasszizmust bemutató jeleneten keresztül

feldolgozza azt a publikummal. Isidora Randjelović a roma közösségek feminista hangjáról szóló

hozzászólásával egy régóta jelenlévő rést töm be, miközben láthatóvá teszi a roma és szintó nők folyamatos

el lenál lási harcát. A mélyen gyökerező társadalmi téveszméket a romákról Slavisa Marković oszlatja el,

egészen sajátságos stílusban. Sandra Sel imović számára a színpad az a hely, ahol ő LÉTEZNI tud és akar.

Szabadon a társadalmi normáktól, hierarchiától és hatalmi játszmáktól. “Mégis mi van velünk, hol akarunk

létezni?” Performanszában a biztos hely utáni vágyunkkal foglalkozik, amely mentes a félelemtől és az

üldöztetéstől. A hovatartozás helyével, Romanisztánnal. Ez egy menedék?”

A berl ini városnéző séta, “Tegnap, ahogy a ma szemével látjuk” a szintik és romák üldözésének

nemzetiszocial ista történetéhez nyújt támpontokat. Ahhoz a kérdéshez, hogy a Német Szövetségi

Köztársaság megfelelő felelősséget vál lal-e Európa legnagyobb kisebbsége iránt.
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