
Dragi prieteni/e, dragi surori, dragi fraţi,

numărul de del icte împotriva rom*nja este în continuă creștere în toată Europa. Iar strigătul de indignare din

partea societăţii l ipseşte. Cetățenii și cetățenele de etnie rromă sunt număraţi/e de autorităţi, casele lor sunt

incendiate. În Ucraina un bărbat şi o femeie au fost uciși într-un atac neofascist (de extremă dreaptă). O fată

în vârstă de 1 3 ani a fost împuscată în Grecia. În Berl in s-a tras cu o armă asupra unui băiat de şapte ani.

În spirit sol idaritate cu rom*nja din toată Europa şi împotriva speranţei fascişti*stelor (perspectivei

fasciste)nu ne vom ascunde. Chiar din contră! Prin festivalul de cultură şi istorie a rromilor, organizat de

Rroma-Informations-Centrum e.V., strigăm împreuna:

Opriţi rasismul împotriva rom*nja!

Nu suntem ilegali/e! – Opre rom*nja!

Organizaţii le din Berl in, întemeiate de noi, rom*nja, arată, prin activitatea lor din domeniul educației și prin

efortul lor de a ne împuternici, cum ne privim pe noi înșine şi efortul nostru de a rezista. Pentru început,

grupul de teatru pentru tineri So keres? oferă o introducere în istoria grupurilor etnice ale rromilor şi sinti. În

partea a doua vor trata tema rasismului împotriva Rom*nja împreună cu publicul pe baza unei piese scurte

de teatru. Aducând în vizibil itatea luptele de resistenţa a Romnjelor şi Sintezzelor, Isidora Randjelovi umple o

gaură imaginate demult cu contribuţia ei asupra vocile feministe din comunităţile Roma.

Slaviša Marković aruncă lumină în felul său special asupra basmelor legate de rromi în societate.

Locul und poate şi vrea să FIE este pentru Sandra Sel imović scena,dincolo de normele societăţii , de ierarhii şi

de obligaţii le impuse. “Dar ce este cu noi?”“Unde vrem să existăm?” Spectacolul ei aduce în discuție dorul

nostru de un loc sigur, l ipsit de frică, l ispit de persecuţie. Un loc de apartenenţă. Romanistan. Să fie asta

salvarea? Turul prin oraşul Berl in ,, Gestern mit den Augen von heute sehen“ (Privind asupra zilei de ieri cu

ochii de astăzi) despre persecuţia grupurilor de etnie rromă și sinti în timpul Social ismului Naţional ne inspiră

la răspunsuri la întrebarea, dacă până acum Germania şi-a asumat răspunderea într-un mod adecvat faţă de

cea mai mare minoritate din Europa.
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