
 
 

 
Brüsszel, 2020. augusztus 2. A roma holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából az Európai 
Roma Jogok Központja (ERRC) bemutatja a 'Roma holokauszt történetek: Nemzedékek' című 
digitális kiállítását. A kiállítás célja, hogy roma leszármazottak történetein keresztül bemutassa 
roma holokauszt túlélők és áldozatok élettörténeteit. 
 
Minden ember nyomot hagy az utána következő generációk életében. Ma Európában rengeteg 
olyan roma él, akik csak kettő vagy három generációra vannak olyan családtagjaiktól, akik keresztül 
mentek a nácik és követőik által végrehajtott borzalmakon. A generációkon átívelő trauma hatása 
a mai napig jelen van rengeteg roma ember életében és sokuknak az üldöztetés nem ért véget 1945-
ben, hiszen a kirekesztés és embertelen bánásmód mai napig életük része. 
 
Sok roma család egyetlen olyan felmenőnek köszönheti a létezését, aki megmenekült a második 
világháború alatti népirtástól. Megszámlálhatatlanul sokan vannak, akik ma azért nincsenek velünk, 
mert rokonaikat meggyilkolták, a családfát elvágták, generációk nem születhettek meg. Az ERRC 
digitális kiállítása ezeknek az embereknek - mind a túlélőknek, mind az áldozatoknak - a történetét 
mondja el az utódokon keresztül. Nevükre és életükre a túlélők utódjain keresztül és azokon - 
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elképzelve lehetséges életútjaikat - keresztül emlékezünk, akiknek sosem volt lehetőségük 
megszületni. 
 
„Meg akartuk mutatni, hogy mennyire személyes és közeli is volt a holokauszt - biztosítva azt,  hogy 
a romák szenvedései nem csak listán szereplő számokra korlátozódnak. Én magam is csak azért 
vagyok ma itt, mert a nagyapámat nem ölték meg a nácik. A testvére már nem volt ennyire 
szerencsés.   
 
Ez csupán néhány történet, amelyek csak töredéknyi bepillantást engednek a romák ellen elkövetett 
népirtás mértékére, de azt gondolom, hogy ez a kiállítás jól demonstrálja, hogy a romák milyen 
széles körben voltak érintettjei és áldozatai a holokauszt borzalmainak Európa-szerte” - mondta 
Đorđe Jovanović, az ERRC elnöke. 
 
Az ERRC idén január 27-e, a holokauszt nemzetközi emléknapja óta gyűjt roma holokauszthoz 
kapcsolódó családi történeteket. A digitális kiállítás ezeket a történeteket mutatja be angol, német, 
magyar, szlovák és szerbhorvát nyelven. 
 
Az emlékezés nem csupán egy évente egyszer tartandó megemlékező esemény. Ez egy folyamatos 
küzdelem, amely mindennaposan történik parlamentekben, múzeumokban és minden európai 
tanteremben. A roma holokauszt történeteit továbbra is nagyrészt hallgatás övezi az akadémiai és 
az aktivista közegen kívül. Szeretnénk a történeteinket és történelmünket - mielőtt azok örökre 
elvesznek - a jövő nemzedékek számára megőrizni.  
 
Ha van a roma holokauszthoz kapcsolódó családi története és szeretné, hogy a 
#RomaHolocaustStories projekt révén az fennmaradjon, akkor keressen bennünket emailben, vagy 
lépjen kapcsolatba velünk a közösségi médián keresztül.  
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