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Magyarországi és felvidéki civil szervezetek és közösségek közös megemlékezésére voltam
hivatalos, melyet a Romák Világnapja tiszteletére rendeztek Rimaszombaton.

A Magyar Közösség Pártja, a Rákóczi Szövetség, az Európai Cigány Integrációs Szövetség
és a Ternipe Egyesület közös programján részt vett Berényi József, az MKP elnöke és Rigó
László Rimaszombat alpolgármestere is.
A rendezvényt Kamarás István, történész,
politológus - az Európai Cigány Integrációs Szövetség elnöke nyitotta meg.
Jómagam a Cigány Világszövetség 1971-es Londonban történt megalapításának eseményeit
idéztem és azokról az elhatározásokról beszéltem, amelyeket akkor fogalmaztunk meg, a világ
cigányságának képviselete érdekében.
Természetesen szót kellett ejtenem a cigányság mai válságos helyzetének tényeiről és a
lehetséges kiutakról is.
Idézet az említett beszédből:
..." a ROMÁK NEMZETKÖZI NAPJA a roma kultúra és történelem ünneplése mellett arra is
lehetőséget ad, hogy felhívjuk a figyelmet mindazokra a nehézségekre, amikkel a romák
szembesülnek világszerte.
A roma közösségek - saját anyaország hiányában - gyakran
kényszerültek passzív, kiszolgáltatott helyzetbe a történelem folyamán.
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Ma egész Európában az alapvető kérdés, hogy a cigányság társadalmi és anyagi
elmaradottságát hogyan lehet korrigálni. Miként lehet az igen nyomorúságos körülmények
között élő romák helyzetén javítani úgy, hogy a szálak ne szakadjanak el: megtartsák
identitásukat és egyben egészséges és anyagilag is elfogadható szinten éljenek.
Mindenekelőtt társadalmi összefogással. Ez feltétlenül közös feladat, a többség és a kisebbség
közös feladata.
De a romáknak maguknak kell összefogniuk, és minden jogszerű eszközt igénybe véve
világosan kiállni érdekeik, egyenlő méltóságuk védelmében.
A falat pedig két oldalról kell bontani:
A cigányságnak nyitottabbnak kell lennie, kulcsot kell adnia önmagához, azáltal, hogy
bemutatja értékeit, kultúráját.
A többségnek pedig el kell fogadnia, hogy népek, kultúrák és nyelvek között nincs alá és
fölérendeltségi viszony..."

Hivatkozott tudósítások:

http://www.gomorilap.sk/r…/nemzetkozi-roma-napot-unnepeltek/

http://www.felvidek.ma/…/52965-a-romak-vilagnapjat-unnepelt…
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