Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri príležitosti
Pamätného d a rómskeho holokaustu
2. august je Pamätným d om rómskeho holokaustu, kedy si Rómovia a európska
verejnos spomína na tragické historické udalosti spred 68 rokov. V koncentra nom tábore v
Osvien ime Brezinke 2. – 3. augusta 1 944 zahynulo 2 900 rómskych mužov, žien a detí.
Obetí z radov Rómov bolo omnoho viac. Nacisti po as druhej svetovej vojny zabili
v okupovanej Európe desiatky tisíc Rómov. Rómovia sú ob anmi Európy a Slovenskej
republiky, ku ktorým neboli spolo enské, politické a historické rozhodnutia zhovievavé, a to
nielen v období 2. svetovej vojny. Nesprávny prístup a nevhodne zvolené opatrenia, ktoré
mali v rôznych historických obdobiach prispie k za leneniu Rómov do spolo nosti,
nepriniesli požadovaný ú el, ale naopak prispeli v priebehu storo í k tomu, že Rómovia sa
dostali do sociálnej izolácie, na okraje obcí, miest a spolo nosti, následne boli prenasledovaní
a exekuovaní.
Pamätný de rómskeho holokaustu pripomína nezmyselnos vy le ovania udí na
základe rasy, etnika, národnosti, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. S Rómami sme zdie ali
spolo nú históriu a budú sú as ou našej budúcnosti. Úrad splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity preto podporuje prijímanie takých opatrení a sociálnych intervencií, ktoré
prispejú k sociálnemu a ekonomickému za leneniu obyvate ov rómskych komunít bez toho,
aby znamenali alšie výrazné od erpávanie prostriedkov zo štátneho rozpo tu. Práve naopak,
ú elné zmeny v oblasti zamestnanosti a vzdelávania detí a mládeže pochádzajúcej zo sociálne
znevýhodnených komunít, by viedlo k zabezpe eniu rovnakých pracovných príležitostí pre
Rómov, vyššej ekonomickej produktivite a finan nému prínosu. Vyzdvihujem vô u
a vnútornú silu tých, ktorí pracujú v marginalizovaných komunitách, a nie je im ahostajné
nízke sociálno-ekonomické postavenie obyvate ov osád. Rovnako oce ujem Rómov, ktorí
pracujú na tom, aby sa aj svojimi vlastnými silami dokázali vy leni zo svojej
nezávideniahodnej situácie.
Téma rómskeho holokaustu bola nielen na Slovensku dlhodobo neznáma a
ignorovaná. Ako splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity podporujem pri príležitosti
pamiatky rómskeho holokaustu efektívne riešenia spojené s dodržiavaním princípov
partnerstva, zákonnosti a zodpovednosti v súlade s udskými právami, ktoré budú vies
k zníženiu napätia v spolunažívaní medzi majoritným obyvate stvom a príslušníkmi
rómskych komunít.
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