Támogassa a kényszersterilizált roma nők kampányát a jogsérelmülért való
bocsánatkérésért és a jóvátételért
Roma nők szót emelnek a kényszer-sterilizáció ellen a Spanyolországban megrendezett
“Nők Világai” Konferencián
2008. július 3., Budapest, Madrid, Osztrava, Prága: A mai napon az osztravai Kényszer-sterilizált
Roma Nők Csoportja, az Európai Roma Jogok Központja (ERRC) és a Peacework Fejlesztési
Alap koalíciója globális kampányt hirdet a csehországi, szlovákiai és a magyarországi kényszersterilizálás áldozatául esett roma nők támogatásáért. A kampányt a Nyílt Társadalom Intézet
Közegészségügyi Programja és a Heinrich Böll Stiftung Warsaw támogatja.
Fent említett országok kormányai a mai napig nem kértek bocsánatot és szolgáltattak jóvátételt az
akaratuk ellenére sterilizált roma nőknek okozott sérelmekért a nők és képviselőik által folytatott
5 éven át tartó figyelemfelhívás és lobbizás ellenére. Ma, a kényszer-sterilizációt elszenvedő nők
és képviselőik a nemzetközi emberi jogi mozgalomhoz fordulnak támogatásért, amelynek első
állomása a 2008-as “Nők Világai” Konferencia, amely július 3-tól 9-ig kerül megrendezésre
Madridban, és amelyen a világ különböző részein tapasztalt, a nőket érintő legsürgetőbb ügyek
kerülnek megvitatásra.
A kampány keretében vitafórum kerül megrendezésre a Közép-Európában elkövetett kényszersterilizálásokról a jogsérelmet elszenvedett roma nők és képviselőik részvételével. Ezt kiegészíti
egy, a cseh, szlovák és magyar döntéshozókat célzó levélíró kampány, amelynek célja, hogy a
felelős kormányok ismerjék el az országukban történt súlyos emberi jogi sértéseket, kérjenek
bocsánatot az áldozatoktól és nyújtsanak nekik megfelelő kompenzálást.
Fontos eseméynek:
• Július 3-9,
a Koalíció számos találkozót tart Spanyolországban helyi roma
szervezetekkel, interjúkat ad televízióban, rádióban, továbbá információs füzetet terjeszt,
figyelemfelkeltő levelet és képeslapokat osztogat, hogy azokat a felelős kormányoknak
küldjék el a kampány céljaival szimpatizálók.
• Július 4., a Koalíció információs füzetet és képeslapokat/leveleket osztogat Madridban és
Budapesten (Gödör Klub, 14.00-18.00-ig).
• Július 5., a Koalíció vitafórumot tart a kényszer-sterilizált roma nők és képviselőik
részvételével, hogy felhívják a jogsértésekre a nemzetközi női mozgalom figyelmét és
támogassák a kampányt (a vitafórum 16.30-kor Universidad Complutense de Madrid
(Spanyolország) egyetemen, Ciudad Universitaria, a Fogorvosi Tanszéken (Facultad de
Odontología), Fernando del Rio teremben lesz.).
• Július 6., a Kényszer-sterilizált Roma Nők Csoportja a cseh kormánynak szóló
figyelemfelkeltő képeslapokat és leveleket osztogat a csehországi Osztravában.

Mondd meg te is az érintett kormányoknak, hogy itt az ideje megtenni a megfelelő lépéseket!
Támogasd a Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon kényszer-sterilizációt elszenvedett
roma nőket egy figyelemfelkeltő képeslap vagy levél elküldésével, amelyek elérhetőek az ERRC
weboldalán angol, spanyol, cseh, magyar és szlovák nyelven!
A madridi konferencián folyó tevékenységeinkről szóló aktuális beszámolót, az információs
füzetet, valamint a figyelemfelkeltő képeslapokat és levelet megtalálod az ERRC weboldalán, az
alábbi linken: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=2965.
Mondd el, ha küldtél egy képeslapot ill. levelet, vagy egyéb módon támogattad a kampányunkat,
és csatlakozz a támogatók listájára az alábbi emailcímen: compensation.now@errc.org.
További információért, interjúkért kérjük, keresse az alábbi személyeket:
Kényszer-sterilizált Roma Nők Csoportja , Osztrava, Csehország
• Elena Gorolova (cseh, romanes), elena.gorolova@seznam.cz
Európai Roma Jogok Központja (ERRC):
• Danka Anita (magyar, angol), jogász, anita.danka@errc.org
• Ostalinda Maya (spanyol, angol), Női Jogok Konzultáns, ostalinda@gmail.com
• Pacziga Mónika (magyar, angol), Női Jogok Főmunkatárs, monika.pacziga@errc.org
Peacework Fejlesztési Alap:
• Gwendolyn Albert (cseh, angol), Women’s Initiatives
gwendolyn.albert@gmail.com, gwen@peacework.org

Network

igazgatója,

A konferencia ideje alatt a képviselők az alábbi mobiltelefonszámon érhetőek el:
+34.627.212.118, +36.20.398.8303., valamint +420.774.895.444.
További kérdésekben, hívja az ERRC Irodát: +36.1.413.2200.

