
 

Declarație a Rețelei Internaționale Phiren Amenca 

cu ocazia Zilei Rezistenței Romilor, 16 mai 2020 

 

Ziua Rezistenței Romilor ca simbol și mișcare civică a fost inițiată de organizația societății              
civile a romilor din Franța ”Vocea Romilor”. La bază au stat mărturiile romilor și ne-romilor               
care au relatat despre evenimentele din ziua de 16 mai 1944, care au avut loc în ”lagărul de                  
concentrare al țiganilor” de la Auschwitz - Birkenau. Conform acestor mărturii, în ziua de              
15 mai 1944, romii din lagărul de concentrare secțiunea B II au fost informați de către                
rețeaua de rezistență din interiorul lagărului că naziștii plănuiesc să extermine toți romii din              
lagăr în ziua următoare, astfel că bărbații romi, femeile și copiii au adunat pietre și unelte                
improvizate, și au opus rezistență. Naziștii, temându-se că o rebeliune s-ar putea răspândi și              
în alte părți ale lagărului, au dat înapoi, iar spre sfârșitul lunii mai, majoritatea prizonierilor               
romi au fost transferați în alte lagăre de concentrare. Cei 4000 - 4300 de romi care au mai                  
rămas, au fost duși în camerele de gazare și au pierit în noaptea de 2 august - dată                  
recunoscută drept Ziua Internațională de Comemorare a Holocaustului Romilor începând          
cu anul 2015.  
 
Deși noi cercetări contestă dacă revolta romilor a avut loc în data de 16 mai sau dacă s-a                  
întâmplat vreodată, romii au luptat în diverse moduri pentru drepturile lor, în timpul celui              
de-al Doilea Război Mondial: de la bun început, aceștia au protestat împotriva legilor             
discriminatorii, au încercat să obțină eliberarea familiilor deportate, s-au alăturat          
grupurilor de rezistență.  
 
Încă de la începuturile comemorării zilei de 16 mai, un obiectiv important a fost acela de                
creștere a gradului de conștientizare cu privire la mecanismele și strategiile pe care romii le               
folosesc pentru a lupta și rezista anti-țigănismulului din întreaga lume. Subliniem           

 



capacitatea romilor din zilele noastre de a acționa și, de asemenea, istoric vorbind, rolul              
acestora, mai degrabă de formatori activi atât ai propriilor vieți, cât și ai societății, decât de                
victime pasive ale discriminării și persecuției.  

Concentrându-ne asupra modalităților prin care tinerii romi, grupurile sau organizațiile iau           
atitudine împotriva anti-țigănismului, schimbăm în mod activ narativul: de la romi ca            
victime, la actori activi responsabili și capabili de a transforma viitorul. Acest lucru nu              
înseamnă că romii nu au fost victime sau că ei sunt de vină pentru că au fost oprimați, ci că                    
romii au încercat, dintotdeauna, să își schimbe poziția.  
 
Această schimbare narativă este necesară pentru a ne încuraja mândria și demnitatea, și             
pentru a câștiga respect – cruciale pentru combaterea inegalităților cu care ne confruntăm             
astăzi. Atâta timp cât suntem văzuți și reprezentați doar ca victime neajutorate, societatea             
majoritară ne va trata ca atare. Societatea majoritară se va simți îndreptățită și obligată să ia                
decizii pentru și în locul romilor, fără a ține cont de nevoile și cerințele noastre. De                
asemenea, putem interioriza această narațiune, stând și așteptând ca cei aflați la putere să              
ne schimbe și să ne îmbunătățească viața. Dar de îndată ce ne considerăm și ne prezentăm ca                 
membri puternici, activi și egali ai societății, conștientizăm dreptul și responsabilitatea           
noastră de a o modela. 

În acest scop, lansăm o campanie online cu participarea tinerelor rome și a tinerilor romi,               
care ne mărturisesc propriile lor povești despre cum rezistă stereotipurilor, urmându-și           
studiile și carierele lor profesionale sau ajutându-i pe ceilalți; despre cum rezistă în fața              
discriminării sistemice, cerând spațiu în procesele de luare a deciziilor; despre cum rezistă             
apropierii culturale prin campanii sau artă; despre cum rezistă la minimizarea contribuției            
romilor la culturile europene prin muzică și dans și despre cum tinerele rome și tinerii romi                
rezistă discursului de ură din mediul online în contextul pandemiei Covid-19. Prin această             
campanie online, tinerii vor putea împărtăși exemple pozitive de a rămâne activi și în              
vremuri atât de dificile de criză. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


