Европейска комисия - Изявление

Изявление на първия заместник-председател Тимерманс и комисар
Йоурова по повод на възпоменателния ден на Холокоста над ромите
Брюксел, 1 август 2017 r.
На 2 август Европейската комисия отбелязва възпоменателния ден на Холокоста над ромите в
памет на хилядите жертви от ромски произход, загинали по време на Втората световна война.
Не трябва да забравяме тези неописуеми престъпления срещу ромите.По-младите поколения, за
които тези събития изглеждат далечни, трябва да познават и разбират тази трагедия.
Преследването и дискриминацията нямат място в Европейския съюз. Паметта за грешките от
миналото ни помага да изградим бъдещето на Европа въз основа на нашите общи европейски
ценности.
Европейската комисия призовава всички държави членки да признаят ромския геноцид и отново
заявява своята подкрепа за резолюцията на Европейския парламент от 15 април 2015 г. относно
определянето на 2 август като възпоменателен ден на Холокоста над ромите. Това е необходима
стъпка за възстановяване на достойнството и справедливостта за ромските общности и
представлява гаранция, че никога няма да забравим тези събития.
Европейската комисия ще продължи да оказва подкрепа на държавите членки за по-добро
интегриране на ромите.
Контекст
На 2 август 1944 г. над 3000 мъже, жени и деца от ромски произход са убити в газовите камери
на Аушвиц-Биркенау.
На 2 август официални лица от Европейската комисия ще посетят заедно с група оцелели от
Холокоста и млади роми бившия концентрационен лагер Аушвиц-Биркенау в Полша. Това
честване е организирано от Централния съвет на немските синти и роми. То е в допълнение към
инициативата на Съвета на Европа в памет на ромския геноцид, озаглавена „Dikh He Na Bister —
гледай и не забравяй“, която обединява 250 млади роми и хора от друг произход от 20
европейски страни за повишаване на осведомеността относно Холокоста над ромите.
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Лица за контакти с медиите:
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