
Austria kerdzia maśkrethemytko 
sympozjum pał Porajmos
Europejska eksperty rakirenys dre Kraków pał przyczyny 
zagłada Romengry i save isys następstwy pośli dava

„Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation" -  teł dasavo tytuło 
isys kerdo maśkrethemytko rakhiben syklakirybnytko dre dyvesa 21-22 październiko 2016 
berś pe Uniwersyteto Pedagogiczno dre Kraków. Biś europejska eksperty -  maśkre łendyr 
Roma Polkatyr, Austriatyr i vavir themendyr dre Europa -  rakirenys dołestyr save isys przyczyny kaj Sasy 
zamarenys Romen dre dujto svetytko maryben i savo wpływo isy Porajmos pe dadyvesuni sytuacja Ro
mengry dre Europa.

Sympozjum zorganizyndzia Ambasada Austrii khetanes Uni- 
wersytosa Pedagogiczno pał dabersitko obdziapen 75. rocznica 
pał deportacja 5 bara austriacke Romen ke getto dre Łodzią, 
a pośli dova zamaryben łen dre lagro Kulmhof dre Chełmno 
nad Nerem. Pał przygotowanio merytoryczno da rakhiben od- 
phenełys profesoro dre Uniwersyteto Pedagogiczno Sławomir 
Kapralski. Ambasadoro Austrii dre Polska dr Thomas M. Buchs- 
baum phendzia gił sympozjum: „Mange ważno isy kaj celo kaj 
pes adaj rakciam pe da sympozjum, isy kaj te keras analiza pał 
Porajmos -  holocausto Romengro -  na tylko historyczne ryga- 
tyr, ale kaj te dodzias ke gode i praktyczna wnioski save isy na
stępstwy pośli dava. Manusia kaj javne pe sympozjum rakirena 
też pał dadyvesuni tożsamość i sparuiben Romengry dre Euro
pa, ne i syr dava mogineła te vydyćhoł dre przyszłość."

Sympozjum uroczyście phiradzia Wicemarszałko dre Wo
jewództwo Małopolsko dr hab. Stanisław Sorys i Ambasadoro 
Austrii dre Polska dr Thomas M. Buchsbaum. Marszałko Sorys 
dre peskro przepheniben phendzia kaj dasave konferencji syr 
dava rakhiben pomoginen te dodział ke ciacipen syr isys dre 
historia. Rypyrdzia kaj Małopolska bersiendyr wspieryneł, też 
i finansowo, tyknedyr nacji pe da phuvia -  Łemki, Ukraińcy,

Ćhinde i Roma. Dodyja kaj Romengry historia prynćkiras dopie
ro na hara. Marszałko phenełys kaj przyszłość dre Małopolska 
maś te javeł kerdy adzia kaj te javeł pe da phuvia vavirchanipen 
kulturowo.

Ambasadoro Buchsbaum phendzia, kaj sprawy romane tyk
nedyr nacjakre isy ceło ciro ważna dre dadyvesuni Europa i sare 
thema kaj isy dzidę Roma, Sinti, travellersy i vavir podyne dzie- 
ne etnikane, musinen te łeł teł uwaga save isy łengre problemy 
i ambicji. Łengre praktyczna i społeczna potrzeby musinen te 
weł line teł uwaga adzia syr vavire manusiengre kaj beśte isy 
dre do thema. Pełde dava syr traktowana isy da sare tyknedyr 
nacji -  ale też i tyknedyr religijna, etnikane, ćhibiakre -  łengro 
statuso i łaćhobyto sykavena ciacio jamare guvernendyr i społe- 
czeństwendyr i dava javeła podstawa kaj łen te ocenineł.

Patronato honorowo pał da sympozjum oblija Rzeczniko 
pał Ciacipena Obywatelska (RPO), dr Adam Bodnar. Dr Bodnar 
khetanes Romani Rose, Sieratuno dre Centralno Rada Sasytke 
Sintengry i Romengry (korkoro na sys, przepheniben przedyno 
apre) i profesorosa Thomas Acton Uniwersytostyr dre Green
wich i Buckinghamshire New University isy pe da rakhiben key
note speakers -  najbutedyr ważna rakirybnytka.

Rzeczniko pał Ciacipena Obywatelska rypyrdzia dołestyr kaj 
początko Holokausto to na sys komory gazowa, tylko dova kaj 
na sys ćhi reakcja politykengry pe nienawiść dre łava, dre ra- 
kiryben, kaj frei isys adzia hyria te rakireł pe vavire manusien- 
dyr. Phendzia kaj terne manusienge dre Polska potrzebno isy 
dadyves bary edukacja pał historia Holokausto, kaj te dykhen 
syr dava pes saro zacznindzia. Rzeczniko rypyrdzia też kaj isy po
trzeba kaj te poprawineł sytuacja kherytko naktóre Romengry 
dre Polska, bo isy łenge but phares dałesa. Kerdzia apelo ke po
lityki kaj te reaginen pe nienawiść dre rakiryben i pe vavirchane 
zbrodni nienawiściatyr.

Profesoro Acton, kaj isy jekhto profesoro dre studii romo- 
logiczna dre Bary Brytania, rypyrdzia pał przypadki zamaryben 
manusitko (ludobójstwo) Romen pełde Brytyjczykendyr. Ker
dzia też krytyka syklakirde manusien, kaj na badynenys i na de- 
nys but pał romani historia, a zacznindłe dopiero te kereł dava 
syr romane syklakirde i lidery zaline pes dałesa. Dełys godli też 
pał dova kaj isy też soś dasavo syr europejsko zabiśkiryben, kaj 
te na rypyreł pes pał hyria wydarzeni save isys gił.

Rzeczniko pał Ciacipena Obywatelska, dr Adam Bodnar. 
Fot. Ambasada Austrii



Rakiryben „The Holocaust and Roma Resistance" (Holokausto i romano oporo), pe zervo: dr Andrej Kotljarchuk, 
prof. Thomas Acton, Martin Holler. Fot. Ambasada Austrii

Sympozjum zacznindzia pes dołestyr kaj vavirchane ma- 
nusia rakirenys syr dre poniektóra thema dogeja ke Porajmos. 
Dr Gerhard Baumgarnter rakirełys syr dogeja ke Porajmos dre 
Austria, a Martin Holler phendzia syr dava vydyćhołys dre Sasy 
i Polska. Pał sytuacja pośli Porajmos dre Sasy rakirełys Oliver 
von Mengersen, dre Polska i Bułgaria phenełys prof. Elena Ma- 
rushiakova i prof. Vesselin Popov, pał Chorwacja phenełys dr Da- 
nijel Vojak, a pał Heładytko ophendzia prof. Andrej Kotljarchuk. 
Rakirdo isys też dołestyr syr bare instytucji europejska działy- 
nen pał romani tyknedyr nacja, dasave syr OBWE, Rada Europy, 
Unia Europejsko. Pał dava przephenenys Mirjam-Angela Karoly, 
Anna Mirga-Kruszelnicka i dr Małgorzata Kołaczek. Przethode 
adaj wnioski kaj polityka maśkrethemytko i europejsko but pes 
zainteresyndzia Romenca, ale polityka pe Romendyr dre thema 
kaj isy dre Unia (programy, projekty) nani łaćhi Romenge dre 
praktyka, ani skuteczno kaj te poprawineł pes łengro dzipen. 
Manusia phendłe kaj ceło ciro isy puciben save działani te kereł 
dre przyszłość kaj te javeł fededyr.

Pe da rakhiben rakirenys też pał tożsamość ke dadyvesune 
Roma, syr pe dava wpłynindzia Porajmos i poczucio pał histo
ryczno krzywda Romengry. Syklakirde dogene ke wniosko kaj 
Roma maś te oddzian da dumaniostyr kaj isy ofiary holokausto- 
skre, a fededyr te dzian jangił i te dykhen pe pestyr kaj ocalindłe 
pes, przedzidzine. Phendło isy kaj „Holokausto pes skończyn- 
dzia, ciro pe dova kaj Roma te haden pes popiołostyr."

Syklakirde dogene ke dova kaj nani ciacio dova so pheneł 
pes pełde ostatnia bersia kaj sytuacja Romengry but sparudzia 

* pes pe but fededyr pełde varykicy dekady. Phendło isys kaj dre 
naktóra thema dre Europa południowo-wschodnio i środkowo- 
wschodnio romani sytuacja dre społeczeństwo isy syr jekh go- 
redyr, łengro wykluczenio isy jeszcze baredyr syr dre ciry komu
nistyczna. Konstanty Gebert i Irina Spataru phendłe kaj ryzyko 
kaj Roma ćhena zaatakowana albo vykerde isy baredyr syr da- 
savi samo sytuacja pe Ćhindendyr. But ważno soś phendzia dr 
Marton Rôvid, kaj dava kaj ke Europa javne but muzułmańska 
imigranty, moginła pał tykno ciro hyria te odmareł pes pe Ro
mendyr, pełde dova kaj but manusia i polityki rakiren khetanes 
da duje i adzia samo dykhen banges pe Romendyr syr pe dołen- 
dyr kaj pherdo javne ke Europa. A zadział dava saro dre ciro kaj 
zaligireł pes pe dova kaj dre syr jekh butedyr thema dre Europa 
thema sparuvena peskry polityka liberalno dre opieka, a dava 
saro hyria znaczyneł romane nacjake.

Vavire rygatyr, syklakirde phendłe kaj dadyvesytke terne 
pokolenios Romengro isy najbaredyr edukacja dre sare ciry, 
syr jekh terne manusia keren studii i pośli dova bucia. Phen
dło isys też kaj kana isy vavirchane wsparci romane tyknedyr 
nacjake, pał przykłado społeczna czy ciacipnytka. Dasai pomoc 
keren vavirchane instytucji, guverny, organizacji ngo, pe skala 
maśkrethemytko czy śtetytkes. Pasie dava manusia dodyne but 
ważno soś, phendłe kaj isy khetane grupy romane doktoren- 
ge, prawnikenge, a nawet aktywisty LGBT, ale ceło ciro isy bare 
ćhingardzia maśkirał maśkre Romendyr pał dova kon isy te javeł 
reprezentanty Romengre dre polityka i instytucji maśkrethe- 
mytka i dre maśkirał vavirchane thema. Pełde dava isy pherdo 
manusia kaj isy lidery romane, ale nani miśto rozprynćkirde dre 
ogóło społeczno. Pe rakhiben podyni isys idea kaj te kereł de
mokratyczna wybory dre celi Europa, kaj te vykendeł Romen kaj 
reprezentynena romani nacja.

Isys też dyskusja pał romano oporo dre ciro syr isys Poraj
mos, syr Roma próbinenys te kereł vavirchane bunty gił Sa- 
sendyr. Manusia rakirenys dołestyr syr dava sykado isys pośli 
Porajmos i syr dałestyr kana pes rakireł. Phendło isys też pał 
dova kaj kana isy tendencji ke Roma kaj buntynen pes gił them 
i społeczeństwy.

Pe zakończenio rakhiben Karolina Mirga-Danek, Irina Spa
taru i dr Małgorzata Kołaczek ophenenys pał inicjatywy roma
ne save keren terne manusia, pał przykłado ternYpe i Romano 
Centro Vienna.

Łokhedyr isy te porakireł romane syklakirde manusienca syr 
te kereł soś kaj te poprawineł pes dzipen cełe romane nacjake. 
Ke dava potrzeba isy te sykaveł kaj stereotypy sykaven hoha- 
iben, ne i kaj te zhaloł romani tożsamość. Nawet dre thema kaj 
na dykhen but banges pe Romendyr, romane chavorenge na 
phenełys pes kaj isyjone Roma, albo jone korkore na przydzine- 
nys pes ke dova pełde dova kaj darenys pes gił dyskryminacja.

Projekto isys kerdo khetanes pełde Województwo Mało
polsko, austriacko Ministerstwo Edukacji, austriacko importe- 
ro moła firma Modus Vivendi Warszawatyr i Austriacko Forum 
Kultury dre Warszawa.

Butedyr informacji pał sympozjum isy pe ryg Ambasadakry 
Austrii dre Polska: www.ambasadaaustrii.pl

tłum. Ania Perełka
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