Podpořte Kampaň romských obětí nucené sterilizace za omluvu a odškodnění
Kampaň romských žen týkající se praktik nucené sterilizace na Women’s Worlds Congress
ve Španělsku v roce 2008
3.červenec 2008, Budapešť, Madrid, Ostrava, Praha: Koalice, již tvoří Ostravský Spolek žen
postižených nucenou sterilizací, Evropské centrum pro práva Romů (ERRC) a Peacework
Development Fund dnes zahajují světovou kampaň hledající podporu pro romské ženy, jež se
staly oběťmi nucené sterilizace v České republice, Maďarsku a na Slovensku. Kampaň podporuje
nadace Open Society Institute přes svůj program veřejného zdravotnictví a nadace Heinrich Boll
Stiftung Warsaw.
Vlády, jichž se tento problém týká, do dnešního dne nenabídly ani veřejnou omluvu ani
odškodnění za škody způsobené romským ženám a nereagovaly na 5 let probíhající cílenou
zastupování a tlak obětí a jejich zástupců. Dnes se tyto oběti a jejich zástupci obracejí na světové
hnutí za lidská práva, aby posílili své šance na získání spravedlnosti. Jejich snahy začínají ve
španělském Madridu na kongrese Women’s Worlds Congress, který se koná od 3. do 9.července,
kde budou představeny nejpalčivější problémy týkající se dodržování práv žen po celém světě.
Kampaň zahrnuje panelovou diskusi o praktikách nucené sterilizace ve střední Evropě, jíž se
zúčastní oběti a jejich zástupci, a dále kampaň v jejímž rámci budou písemně osloveni vysocí
představitelé České republiky, Maďarska a Slovenska a jednotlivé vlády těchto zemí budou
vyzvány k uznání hrubých porušení lidských práv, jež byla spáchána na jejich území a k zajištění
omluvy a odškodění pro oběti.
Klíčová data:
•

•
•

•

Od 3. do 9.července bude Koalice pořádat po celém Španělsku řadu setkání s romskými
organizacemi a účastnit se různých televizních a rozhlasových rozhovorů, rozdávat
informační brožury a dopisy a pohledy obhajující romské ženy jež prodělaly nucenou
sterilizaci, které budou posléze poslány vládám, jichž se tato záležitost týká.
4.července bude Koalice v Madridu a Budapešti rozdávat informační letáky a dopisy a
pohledy obhajující romské ženy jež prodělaly nucenou sterilizaci (Godor Klub, 14:00 –
18:00 hod).
5.července bude Koalice hostit panelovou diskusi, jíž se zúčastní nuceně sterilizované
romské ženy a jejich zástupci. Účelem diskuse je zvýšit povědomí mezi světovým hnutím
žen a zahájit celosvětové lobování (16:30, Universidad Complutense de Madrid
(Španělsko), habitación ODO-Fernando del Rio, Facultad de Odontología, Ciudad
Universitaria).
6. července budou v Ostravě ženy ze Spolku žen postižených sterilizací rozdávat pohledy
dopisy obhajující romské ženy, jež prodělaly nucenou sterilizaci, které budou poslány
české vládě.

Řekněte vládám, kterých se to týká, že je čas jednat! Podpořte romské oběti nucené
sterilizace v České republice, Maďarsku a na Slovensku tím, že pošlete náš pohled nebo
dopis, které jsou k dispozici na webové stránce Evropského centra pro práva Romů
(ERRC) v angličtině, španělštině, češtině, maďarštině a slovenštině.
Pro aktuální informace o naší práci na madridském kongresu, leták a pohledy / dopisy, navštivte
prosím stránku ERRC na: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2965
Dejte nám vědět, že jste poslali dopis nebo pohled nebo jinak podpořili tuto kampaň a rozšiřte náš
online seznam příznivců kampaně tak, že nám napíšete na: compensation.now@errc.org.
Pro další informace nebo rozhovory, prosím, kontaktujte:
Spolek žen postižených sterilizací:
• Elena Gorolová (česky, romsky), elena.gorolova@seznam.cz
Evropské centrum pro práva Romů (ERRC):
• Anita Danka (maďarsky, anglicky), právní zástupce, anita.danka@errc.org
• Ostalinda Maya (španělsky, anglicky), poradce pro práva žen, ostalinda@gmail.com
• Monika
Pacziga
(maďarsky,
anglicky),
referentka
pro
práva
žen,
monika.pacziga@errc.org
Peacework Development Fund:
• Gwendolyn Albert (česky, anglicky), ředitelka Women’s Initiatives Network,
gwendolyn.albert@gmail.com
Během kongresu jsou zástupci k zastižení na následujících mobilních telefonech: +34 627 212
118 nebo +36 20 398 8303 nebo +420 774 895 444
V jiných případech, prosím, kontaktuje kancelář ERRC na: +36 1 413 2200.

