ERRC SPÚŠŤA SPOMIENKOVÚ STRÁNKU
'PRÍBEHY RÓMSKEHO HOLOKAUSTU’

V Bruseli 2. augusta 2020: Dnes v Pamätný deň rómskeho holokaustu, ERRC otvára svoju digitálnu
výstavu „Príbehy rómskeho holokaustu: generácie“, ktorá rozpráva príbehy Rómov, ktorí prežili
alebo zahynuli počas holokaustu v Európe prostredníctvom ich potomkov.
Život každého človeka zanecháva významnú stopu pre generácie, ktoré po nich nasledujú. Mnohí
Rómovia v Európe sú dnes vzdialení len dve alebo tri generácie od rodinného príslušníka, ktorý si
prešiel nevýslovnými hrôzami nacistov a ich spolupracovníkov. Generačnú traumu, ktorú rómsky
holokaust spôsobil doteraz cítia mnohí Rómovia v celej Európe. Rómovia aj dnes čelia
dehumanizácii a prenasledovaniu.
V mnohých rómskych rodinách dnes žijú stovky ľudí vďaka tomu že niekto z ich predkov prežil
genocídu. Taktiež existujú nespočetné milióny ľudí, ktorí dnes nie sú s nami, pretože ich predok
bol zavraždený, rodokmeň narušený, a tým pádom vznikli generácie ľudí, ktorí sa nikdy nenarodili.
Digitálna výstava ERRC sa snaží vyrozprávať príbehy týchto ľudí, pozostalých i obetí
prostredníctvom profilov ich potomkov. Mená a obete si pripomíname prostredníctvom ich
žijúcich potomkov a prostredníctvom predstavy o tom, ako by vyzerali životy tých, ktorí nikdy
nemali príležitosť narodiť sa.

“Chceli sme poukázať, aký osobný bol holokaust - aby sme sa ubezpečili, že utrpenie, ktorým
Rómovia prešli, sa nesmie redukovať len na čísla na zozname. Ja sám som dnes nažive, pretože môj
starý otec mal to šťastie, že ho nacisti nezabili, jeho brat však už také šťastie nemal a bol
zavraždený.
Toto je len hŕstka príbehov a poskytuje len malé svedectvo ohľadom rozsahu rómskej genocídy, ale
myslím si, že táto výstava ukazuje, aké rozšírené bolo utrpenie pre našich ľudí a aké rozličné boli
skúsenosti Rómov s holokaustom v celej Európe.” uviedol prezident ERRC Đorđe Jovanović.
ERRC zhromažďuje svedectvá o holokauste od samotných Rómov od Medzinárodného pamätného
dňa holokaustu 27. januára. Digitálna výstava obsahuje tieto príbehy a ponúka ich preklady do
nemčiny, maďarčiny, slovenčiny a srbsko-chorvátčiny.
Spomienka je viac ako len každoročné pripomenutie si udalostí. Je to nepretržitý boj, ktorý sa
každý deň odohráva v každom jednom parlamente, v každom múzeu a každej vyučovacej triede v
Európe. Príbehy o rómskom holokauste sú mimo akademickej a aktivistickej sféry stále často
nevypovedané. Chceme, aby sa naše príbehy, naša história uchovali pre budúce generácie skôr
predtým, ako sa navždy stratia.
Ak sa holokaust priamo dotkol Vašej rodiny a prajete si, aby príbeh Vašej rodiny bol zachovaný
prostredníctvom našej iniciatívy #RomaHolocaustStories, môžete kontaktovať ERRC
prostredníctvom e-mailu alebo sociálnych médií v akomkoľvek jazyku.
Ak chcete získať viac informácií alebo si dohodnúť rozhovor, kontaktujte:
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