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úvodník Osmý duben nám připomíná 51. výročí
prvního Světového romského kongresu

Válka s Ukrajinou vystřídala v mediálním prostoru nejspíš do podzimu COVID. Vyprávění o „staronové válce“ není prezentovano jako
tragédie jednotlivců a rodin jejichž
životy, domy a naděje se bortí pod
tlakem geopolitických snobských
zájmu jednoho politického snoba
a jeho válkychtivé nenažrané skupinky „šedých generálů“ z tehdejší KGB. Pozoruhodným faktem je,
že obyvatele Ruské federace dobrovolně souhlasí se „sebeobraným“
pokusem o Blitzkrieg svého prezidenta na věčné časy. Válka „Ráje“
s „Peklem“, kterou vede mediemi
posedlý nekonečnou moci „samaritán“ oblečený do nejdražších bund
(samozřejmě kde jinde, než Made
in Hell). Celé to působí jako racionální podvod chladnokrevných obchodníků s válkou za účelem vlastního obohacení a posílení moci na
další desetiletí. Jednou za sto let se
dějiny opakuji. Lidská paměť jako
odrostlý klacek odpadává do archivů, ekonomický cyklus volá po impulzech a z útrob systému leze na
povrch válka vařená z krve, inforPokračování na str. 2

foto: archiv Muzea Romské kultury
8. duben nám připomíná historický milník v historii Romů po celém
světě. Mezinárodní den Romů se
slaví každoročně čím dál tím více

po světě. Pojďme se ohlédnout za
tím, co nám připomíná tento svátek, jenž je v naší republice již relativně povědomý. Co o tomto svát-

ku víme, či jaké mýty o něm kolují.
Mezinárodní den Romů nám připomíná sjezd Romů z různých zemí
Evropy v Orpingtonu u Londýna,

který se konal ve dnech 7.–12. dubna 1971. 8. dubna 1971 proběhlo
Pokračování na str. 6

Lesk a bída brněnských organizací
Jan Milota je jeden ze zakládajících
členů Platformy pro sociální bydlení
a v současnosti i její radní. Dlouhodobě podporuje domácnosti v bytové nouzi na jejich cestě za stabilním
a důstojným bydlením jako terénní
pracovník IQ Roma servis, přičemž
si je vědom, že samotná individuální podpora není ve valné většině případů dostatečná. Od roku 2019 působí v Platformě rovněž jako lokální
konzultant.
Co především ovlivňuje současnou situaci Romů?
Myslím, že je to rodina. To, jak máma,
táta a děti spolu vycházejí, aby jim to
spolu líp fungovalo. Hodně záleží na
tom, jestli děti vyrůstají v láskyplném
a bezpečném prostředí. To samozřejmě záleží i na tom, jestli mají základní zázemí – můžete se k dětem chovat
krásně a s láskou, ale v ubytovně jim
bezpečí prostě nezajistíte.
A co ovlivňuje současnou situaci
neziskových organizací, které Romům pomáhají v případech, kdy
rodinný systém selhává?
Pokračování na str. 4
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ZPRÁVY

úvodník
Dokončení ze str. 1 mací a finančních erupcí. Životy bezmocných jednotlivců pro které (a proti nimž) je válka vedená jsou jako vždy v rukou samotných jednotlivců.
Proč nefandit Putinovi, ptáte se? I kdyby už žádná budoucnost nebyla je
nutno zachovávat lidskou tvář až do konce… Putin není SEX PISTOLS,
není diskriminovaný Rom ani velryba po které jdou pytláci s harpunou.
Je to darebák. Evropa dnes ukazuje rysy, kterých široká ruská duše nikdy nedosáhla. Místo individualismu, lhostejnosti a chladu naše zhýralá armáda gayů a narkomanů v čele s Petrem Fialou projevuje jednotnou
účast a jasnou touhu stabilizovat a zachránit co nejvíce traumatizovaných
lidí, prchajících před válkou a samozřejmě mezi jsou i Romové. A všichni
chtěli žít důstojně a v dostatku. „Hlásané Peklo“ na rozdíl od „agenturního Ráje“ jim tuto možnosti poskytne. Jak s tím naloží uprchlíci všech barev a druhů je věc druhá. Úkolem evropských vlád, organizací a vlivných
subjektů je udělat vše proto, aby nová evropská společnosti měla stejné
podmínky nehledě na původ, dosavadní úroveň právního vědomí a aby
nikdo nebyl diskriminován. Ještě před několika dekádami divoce zkorumpovaní a hladoví Češi dnes působí jako silný, sebejistý a prosperující demokratický národ včetně Romů. Uvnitř každého národa existuji sociální
a ekonomické rozdíly mezi jeho členy. Všichni víme, jak se pozná zdravá
společnost. Kdo to neví? 
Sabir Agalarov

Oslavy Mezinárodního dne Romů
vyvrcholí jedinečným koncertem
finské zpěvačky

Působnost neziskového
sektoru v Jihomoravském kraji
V posledních letech zažíváme poměrně nezvyklou dobu. Máme za
sebou několik vln pandemie. Nyní
čelíme přílivu uprchlíků z Ukrajiny,
kteří utíkají před válkou. Zvyšuje
se tak potřebnost sociálně slabých
skupin. Většina z nich žije v sociálně vyloučených lokalitách, jejichž
počet stále roste. Dlouhodobě zde
chybí aktivní politika státu i samospráv proti sociálnímu vyloučení.
Například v Brně se situace v tzv.
brněnském Bronxu rok od roku
zhoršuje. Mám na mysli situaci konkrétních osob a rodin potýkajících
se každodenně s existenčními problémy. Neziskové organizace působící v sociální oblasti mají ve své
činnosti značně omezené možnosti. Působnost dnešních organizací
je také dost odlišná od těch, které
v Brně vznikaly v 90. letech.
Při pohledu zpět nelze opomenout angažovanost Romů. Vznikaly romské organizace, v jejichž čele
stáli Romové. Jejich činnost byla
většinou zaměřena na podporu jejich etno-emancipace a identity.
Domnívám se, že v posledních 20
letech se vývoj organizací značně
změnil. Převládá sociální přístup,
z Romů se stávají klienti a prakticky na svých záležitostech nijak aktivně neparticipují. Snížil se počet
romských organizací a naopak těch
pro-romských přibylo. Zkrátka
a jednoduše tu několik dekád chybí
hlas Romů, který by byl schopen poukázat na potřeby komunity a navrhovat obcím konkrétní řešení. Není
náhodou, že nově přijatá strategie
Romů zmiňuje priority jako je participace menšiny a podpora emancipace jako základ úspěchu.

Nadále také nemůže stačit argument, že bychom mezi námi nenašli vhodné vůdčí osoby s předpoklady komunikovat s úřady a implementovat potřebné kroky ke zlepšení na lokální úrovni. Každým rokem
roste počet romských vysokoškoláků v různých oborech a někteří
z nich by se rádi aktivně podíleli na
zlepšení stavu věcí. Bohužel, schází reálné příležitosti, jak jejich zájem podpořit. Záleží také na vůli samospráv vnímat sociální vyloučení
jako společenský problém, kterému
je třeba čelit. Populistické přístupy
v konečném důsledku tato témata
jen odkládají do další let.
Nyní jsme také svědky ruské agrese na Ukrajině, kde umírají nevinní
lidé. Role neziskového sektoru se již
v dobách covidu prokázala jako nezastupitelná. Stát by měl třetí sektor
podporovat a snažit se o užší spolupráci. S ohledem na dnešní události
je pravděpodobné, že potřebnost sociálně slabých poroste. Příchozí vlny
uprchlíků se jistě projeví, včetně extrémního zdražení energií a potravin.

Státní politika by z mého pohledu nyní rozhodně neměla být upozaděna. Naopak by měl být připraven krizový plán pro delší období,
který ekonomickým i dalším sociálním hrozbám dovede patřičně vzdorovat.
V podobném duchu se tyto přístupy očekávají také na neziskových
organizací. Cílové skupiny včetně
jejich potřeb se změní. Zároveň
bude důležité uvádět informace na
správnou míru. Může docházet
k mýtům a dalším dezinformacím
podporujícím nejistoty u těch nejvíce potřebných. Osvěta a komunitní práce bude velmi potřebná. Aktivity občanských spolků mohou výrazně přispět k uklidnění společnosti.
Sám vidím velké nebezpečí v online prostoru. Manipulace s nepravdivými informacemi je vskutku masivní. Tak jako přichází napříč společností obrovské množství solidarity, bude nutné společnými silami
reagovat i na další výzvy.

Tomáš Ščuka

Oslavy Mezinárodního dne Romů

Oslava Mezinárodního den Romů se v Brně již tradičně rozprostírá do několika dnů naplněných bohatým kulturním programem. Vyvrcholením
oslav bude v letošním roce jedinečný koncert finské zpěvačky, Romky Hilji Grönfors, který pořádá Muzeum romské kultury.
Hilja Grönfors do Brna přiveze unikátní finské romské lidové písně. Hilju
Grönfors během brněnského koncertu na akordeon doprovodí Kiureli Sammallahti.
Datum koncertu, 12. dubna, není zvoleno náhodně: Právě toto datum
připomíná poslední den prvního Světového romského kongresu v britském Orpingtonu, konaného v roce 1971. Koncert se uskuteční v brněnské Káznici a začíná v 18 hodin, vstup je zdarma.
Pro aktuální informace či změny programu sledujte webové stránky muzea www.rommuz.cz
MRK

O Roma vakeren

pořad ČR určený pro Romy. www.romove.cz

Romové slaví Mezinárodní den
Romů (dále jen MDR) každoročně od roku 1990, v České republice se slaví od roku 2001. Datum 8. 4. připomíná den vzniku
Mezinárodní romské unie, založené v roce 1971 v britském
Orpingtonu.
Mezinárodní den Romů se slaví
8. 4., v Brně se však již tradičně oslavy rozprostřou prakticky do celého
týdne a nabídnou spektrum zajímavých akcí pro veřejnost.
Muzeum romské kultury připravilo pro tyto dny lákavou programovou nabídku a srdečně na ni zve
všechny návštěvníky. V dubnu letošního roku končí oslavy třicetiletí muzea. Při této příležitosti
bude v prostorách muzea od 7. 4.
zpřístupněna retrospektivní fotografická výstava mapující jeho historii.
Samotná oslava MDR začne od
15 hodin na Dominikánském náměstí slavnostním Průvodem romské hrdosti. Ve spolupráci s neziskovou organizací IQ Roma
servis připravilo muzeum od 18 h
v brněnské Káznici slavnostní kon-

cert. Poslechnout si budete moci kapelu Feri & Gypsies a také Ľudovou
hudbu Davida Oláha z Klenovca.
Během slavnostního večera budou
vyhlášeny výsledky druhého ročníku fotografické soutěže Muzea romské kultury. Jak cimbálová hudba
tak fotosoutěž mají úzkou návaznost na krásnou fotografickou výstavu Otisk Cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Ti pravidelně navštěvují Klenovec a s místními Romy mají blízké vazby. I díky

tomu vznikl soubor unikátních fotografií, jejichž část je možné vidět
na zmiňované výstavě.
Oslavy MDR zakončí 12. 4. jedinečný koncert finské romské zpěvačky Hilji Grönfors s kapelou, konaný v brněnské Káznici od 18 h.
Těšíme se na vás!
Na všechny koncerty je vstup
zdarma, zároveň i vstup do Muzea
romské kultury je ve dnech 7. a 8. 4.
bezplatný. 
Karolina Spielmannová
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Anketní otázka

Otázka: Jak koronavirus a rusko-ukrajinská válka ohrozili svět, politiku a co
to přineslo lidem a obzvlášť Romům?
Jan Cverčko, Liberec, ČR
Před dvěma lety se tu objevil záhadný
virus a začal zabíjet lidstvo. Ve světě
vznikla panika a strach, a tím i humanitární pomoc a vzájemná solidarita. Na sociálních sítích se začaly šířit falešné zprávy a vymyšlené příhody. Na tento chaos nejvíce doplatili Romové.
Přestali věřit, že virus umí zabíjet a nechránili se ani
neočkovali, i když jim vymřela půlka rodiny. Díky vědcům vznikla vakcína, která měla zabránit šíření i špatnému průběhu covid 19. Fake news opět za
aly masívně šířit proti této vakcíně svoji teorii. Tvrdily, že vakcína je výmysl, že po její aplikaci lidé v mukách umřou. Světem uznávané vědecké osobnosti tyto
lži vyvracely, a tak zachránily miliony lidí. Většina
Romů ale těmto informacím ani covidu nevěřila, i když
jejich nejbližší postižení epidemií byli z nemocnice odváženi už rovnou na hřbitov. Většina zmatených Romů
na fake news doplácí svými životy. Nejsou očkovaní,
bojí se očkovat, zřejmě si tím chtějí uchránit své životy.
Bohužel, máme tu nové nebezpečí v podobě šílence, který si umanul, že si bude usurpovat jednu zemi.
Putin bojuje o Ukrajinu, a tím chce docílit, aby se Rusko opět stalo nejsilnější mocností světa. Říká, že vede
mírovou misi, a přitom bombarduje Ukrajinu a zabíjí
nevinné civilisty. Válka se však dotýká i ukrajinských
Romů, kteří žijí v absolutním sociálním vyloučení.
V zemi platí váleční stav a paradox je, že i romští muži
musí nastoupit do války a bránit svoji vlast. Ženy s dětmi prchají z Ukrajiny na Slovensko a v záchytných táborech se setkávají s předsudky, diskriminací i s rasismem. Jako barevným se jim nedostává humanitární
pomoci tak jako ostatním Ukrajincům. Pro majoritní
uprchlíky jsou připravené stany, kde dostávají teplé jídlo a nápoje a kde si mohou odpočinout. Ukrajinské
Romy tam nepustili, ujali se jich slovenští Romové.
Když černí nemají nárok na humanitární pomoc, jen
bílí, tak to je už opravdu krutý rasismus.
Jan Kandráč, Ostrava, ČR
Romové se změnili, nikdy nebyla tak rozdělena společnost, jako je teď. Bohužel
je to kvůli slabé vzdělanosti mezi staršími Romy, kteří neumí rozeznat konspirační weby. Tam se šíří dezinformace, jak o covidu 19, tak
o vakcinaci a nyní o válce na Ukrajině. Stovky Romů
podlehly covidu 19, a úplně zbytečně, včetně mladých
a zdravých lidí. Toto má na svědomí ruská propaganda
a romští náboženští fanatici, kteří tvrdí, že covid 19 neexistuje. Také tvrdí, že vakcína Pfizer zabíjí, má v sobě
čip nebo bezdrátovou 5G síť, která zabíjí lidi. Dále tvrdí, že cílem nejbohatších lidí na světě je snížit lidskou
populaci. Nyní, kdy Putin napadl Ukrajinu, opět Romové hltají konspirační teorie a hoaxy o tom, že na Ukrajině žádná válka není, ale vše je hrané jako divadlo. Tvrdí, že Ukrajinci střílí po svých lidech a na rozkaz USA,
NATO a EU bombardují svoje vlastní města.
Lýdia Kotlárová, Topoľčany, SR
Za posledné dva roky sa skupiny nevzdelaných rómských odborníkov na sociálnych sieťach vyjadrujú ku všetkému.
Zdielajú hoaxy a ako pravdu ich šíria medzi
Rómov. Svojími emocionálnymi prejavmi slaboduchosti
rozdeľujú rómsky národ a šíria medzi nimi nenávisť. Neváhajú viesť debaty a presadzovať si svoje ,,múdrosti“
s odborníkmi, ani so vzdelanými ľuďmi. Hádaju sa a svojou primitivitou bez zábran urážajú diskutujúcich. Keď
nezdieľajú s nimi spoločný názor, tak svojich oponentov
vymažú z priateľov. V snahe zaujať rómsku komunitu,
ďalej masívne šíria svoje hoax informácie. Rómska spoločnosť je dnes už silne polarizovaná. Prečo je tomu tak,
odpoveď nájdu Rómovia i u seba. Po trošku utíchnutej,
ale ešte stále existujúcej korona pandémii, nastala rusko-ukrajinská vojna. Je to hrozba pre celý svet, aj pre nás,
pre Rómov. Média informujú dostatočne o tejto vojne a tí
istí ,,múdri“ Rómovia tvrdia, že pandémia bola politikmi vymyslená a vojna na Ukrajine tak isto. Putina ospevujú a podporujú ho vo vyvražďovaní nevinných ľudí. Ak

si uvedomíme, že kúsok od našich hraníc sa bombarduje
a zomierajú tam nevinní ľudia, malé deti a dokonca ešte
aj nenarodené, tak o čo je lepší Putin od Hitlera? Je to klamár a vrah, ktorý sa neštíti bombardovať nemocnice, civilné obyvateľstvo a pritom tvrdí, že likviduje len nacistov, ktorých je plná Ukrajina. Ani Ukrajina nie je bez viny
a nacisti sú aj tam. Lenže tieto živly sú v každom štáte, sú
aj u nás a dokonca aj v parlamente. A čo teraz? Napadne Putin aj náš štát? Alebo je to iba jeho klamstvo, lebo
sa chce zmocniť Ukrajiny? Toto je veľmi smutné a vážne
obdobie, kedy my v prvom rade ako Rómovia musíme
byť opatrní vo vyjadrovaní sa, pretože sme trňom v oku
v každej dobe a zvlášť v tejto vojne. Tie rozdiely vidíme aj
na ukrajinsko-slovenských hraniciach. Naši ľudia sú pre
každého bezpredmetní, nikto nemá záujem im pomôcť,
dostať ich do bezpečia, alebo im poskytnúť humanitárnu
pomoc. Som za pomoc ukrajinským utečencom, aľe nie
podľa farby kože. Vďaka patrí všetkým naším Rómom,
ktorí poskytujú pomoc Ukrajincom a zvlášť ukrajinskym
Rómom, ktorím bola humanitárna pomoc odmietnutá.
Poďakovanie patrí aj europoslancovi p. P.Pollákovi, ktorý už na tieto krivdy dohliada. Prajme si všetci, nech sa
vojna v Ukrajine čím skorej skončí.
Pavel Dirda, Brno, ČR
Kdykoli v Bibli čteme o epidemiích, živelných pohromách či válkách, vždy to
byla období prožívání strachu a rozdělení. Z pohledu člověka nic dobrého, ale
z pohledu věčného Boha je to doba, ve kterých Bůh volá
lidi k pokání, obrácení se a hledání Boží lásky v Kristu.
Lidé se Bohu vzdálili. Zapomenutím na Boha šli svůj
život svojí cestou a vztah s Bohem vyměnili za majetek
a moc. Bůh chce v každý čas s námi mít kontakt, i v čase
koronaviru a války. To, co se děje na světě, Boží slovo
předpovědělo. Matouš 24:6 Budete slyšet válečný ryk
a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to
být, ale to ještě není konec! Matouš 24:7 Národ povstane proti národu, království proti království, bude hlad
a zemětřesení na mnoha místech. Vraťme se k Bohu
celým srdcem a poznáme, že život s Bohem je nádherný a nic ho nemůže nahradit. Sám Bůh říká: Budu váš
lékař i lék. Bůh vám všem žehnej.
Michal Šamko, Stará Paka, ČR
Lidé přestali věřit médiím, báli se veřejně říkat své úvahy a pravdu. Přikláněli se k většině, aby nebyli označováni za
konspirátory. To, co se děje dnes na Ukrajině, se jistě nikomu z nás nelíbí. Válka není v žádné podobě řešením, vždy na to doplatí nevinní lidé, kteří trpí
a umírají. Je možné, že mne za moje slova odsoudíte, ale
musím to říct. Já zastávám názor, že žádný konflikt nevzniká bezdůvodně. Každý snad ví, že Ukrajině se připisuje teror vůči menšinám na rusko-ukrajinských hranicích. Netýká se to jen ruské menšiny, ale i romské. Tam
v táborech byli Romové ubíjeni a dokonce upalováni.
Svět mlčel a málokdo se k této události vyjadřoval. Vše
bylo maskováno a staré přísloví říká: Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Rusko-ukrajinská válka bude
mít dopad na všechny lidi. Sníží se mzdy, bude se zdražovat, klesne životní úroveň a lidé nebudou finančně stačit pokrývat své základní životní potřeby. Válečná i humanitární pomoc Ukrajině přinese komplikace starým
lidem i Romům. Trh práce upřednostní před Romy levnou ukrajinskou pracovní sílu. Romové si neseženou
práci a budou odkázáni na ÚP, kde klesne jejich životní úroveň. Budou strádat a budou porovnáváni se začleněnými a pracujícími Ukrajinci a budou opět čelit rasistickým útokům. Politici budou opět využívat Romy ke
své nízké politické propagandě. Neonacisté budou opět
pronásledovat Romy a štvát společnost proti nim. Doplatí na to i státy EU a naše vláda nebude mít kapacitu
řešit problematiku Romů. Vláda nebude schopna zajistit
Romům bezpečné zázemí. Politická idea, která se nám
v EU jeví jako skvělá, nebude mít kapacitu dál existovat
a je možné, že každá země bude muset své ekonomické problémy řešit sama. Také je ale možné, že se ruské
a ukrajinské národy spojí a k nim se přidá celý svět. Vy-
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komentář
Mezinárodní
den Romů
Gejza Horváth

V roce 1971 v Londýně probíhal první kongres světové romské unie, kde
se zástupci Romů dohodli, že pro označení našeho národa budou oproti
označení Cikáni používat označení Roma, Romové. Mimo jiné si schválili i používání romské hymny a romské vlajky. Tento kongres nastartoval
celosvětové romské národní obrození. Romové si uvědomili, jak je pro ně
důležité jejich prastaré označení a jak mohou jako národ svými barvami
a kulturou obohatit svět. Dnes už mají Romové i svůj svátek, Mezinárodní den Romů, který pravidelně slaví 8. dubna.
Romský národ ve světě zazářil, ale v ČR i na Slovensku nastal v romské
společnosti chaos. Mnoho Romů různých společenských vrstev označení
Rom, Roma nepřijalo a hlásí se pořád k označení Cikán, Cikáni. Na internetových sociálních sítích tvrdí, že jim toto označení nevadí, že není na
tom nic špatného. Někteří to dokonce vnímají i jako společenskou prestiž,
i když jsou majoritou nazýváni jako cigoši. Války mezi sebou vedou i Romové a Cikáni, které spojuje barva kůže, diskriminace a rasizmus. Romská společnost není jednotná. Jejich úhlavní nepřítel Facebook je rozdělil
do několika skupin a války mezi sebou vedou přátelé, rodiny, velké klany
a náboženské skupiny. Mládež nemá vzory, a tím ani možnost poznat romské morální hodnoty. Protože se narodili jako Romové, tak je vychovává
segregace, negativní přístup majoritních škol, vliv jejich okolí i nízká politická kultura, ale hlavně Facebook. Romale, vyzývám vás, skončete své
války, buďme hrdí na svůj původ, jsme právem uznaný národ! Tragická
historie Romů i současnost nás nutí bojovat za naše práva.
Bratři a sestry, pojďme 8. dubna společně oslavit náš svátek, Mezinárodní den Romů. Jako každým rokem, tak i tento rok budou v Brně probíhat tématicky laděné dny a zajímavosti z romské kultury. Můžete využít
připravované programy literatury, hudby, tance a další aktivity, které budou probíhat v rámci Muzea romské kultury, IQRS, SRNM a jiných brněnských neziskových organizací. Aven džas upre, Romale!

hlásí se celosvětový mír, zruší se církve a toto spustí Biblí očekávaný armageddon. Přátelé, nevěřte politikům, svou důvěru vložte do rukou Boží vládě.
Jen u Boha najdete spravedlnost, spokojenost, rovnoprávnost a věčný život.
Emil Voráč, Chodov, ČR
Válka na Ukrajině je názorným příkladem, kam lidstvo nechalo dojít moc a hloupost. Dovolilo jedinému člověku na
této planetě rozhodovat o osudech veškeré populace. Lidstvo je nepoučitelné. Zpochybňování utrpení holocaustu se
stalo běžnou realitou, především v Evropě, a zákony daných států jsou na
tyto brutality krátké. Dnes je možné například zakládat fašistické spolky,
které následně razí ve světě nacistickou ideologii. Jsme svědky tisíců obětí rasové nenávisti, které nebyly a nejsou nijak potrestané.
Koronavirus ukázal, jak se lidé dokáží rozdělovat. Romové zapomínají na všechny křivdy z minulosti (holokaust Romů) i přítomnosti. I dnes je
na nich páchané příkoří nenávisti, rasismu a diskriminace. Romové dnes
dokonce podporují neonacistické spolky.
Ano, část Ukrajinců je nacionalisticky zaměřená a od třicátých let minulého století tak fungují. Dokonce v druhé světové válce takzvaní Banderovci byli nápomocni Hitlerovi. Je nutné ale říci, že nikde v Evropě tomu
není jinak a někteří Romové z ČR a SK dost rychle zapomněli na fašistické iniciativy u nás a klidně podporují s těmito spolky Putina.
Ještě musím zmínit jeden výdobytek, a tím jsou sociální sítě. Tam je možné šířit dezinformace, které jsou pro určité skupiny lidí zásadní. Díky nim
si mohou myslet, že konečně někam patří, neboť se přiklání k určitému směru a vůbec nevadí, že je to například směr, který razí politiku proti nim.
Anketu zpracoval Gejza Horváth
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Lesk a bída brněnských organizací
Dokončení ze str. 1
Jsou to pracovníci, což je ta nejsložitější „věc“ z hlediska organizací.
V neziskovkách toužíme mít nejlepší možné pracovníky, vzdělané
Romky a Romy, ale bohužel často
nemáme možnost takové lidi důstojně zaplatit. Někteří to zkouší
a brzo zjišťují, že taková práce není
pro ně. Když jsou hodně nadaní,
rychle se posouvají dál, nezůstávají v přímé práci a v lokalitách, což
způsobuje trvalou nouzi.
Kdo utváří agendu v „neziskovkach“, to, čemu se organizace má
v konkrétním časovém horizontu
věnovat?
To je dnes pro nás v IQ Roma servis
velké téma. My jsme nastavovali strategický plán na nějakých pět
let a jedno z nejzásadnějších témat
je participace. Jakým způsobem
se za pět let dostaneme k tomu, že
o agendě organizace budou rozhodovat Romové. Co uděláme pro
to, aby právě Romové rozhodovali
o tom, co organizace dělá a co má
dělat, aby se posouvali ke kýženým
výsledkům. To není jednoduchá
věc. To není o tom, že si stoupneš
doprostřed lokality, třeba v Brně
na Bratislavskou, a zařveš: „Pojďte
sem, pojďte nám říct, jak to máme
dělat!“ Úkolem je vychovat kapacity – schopné, cílevědomé a na výsledek orientované Romy, kteří zaplní
organizaci jak na úrovni sociálních
pracovníků tak na úrovni manage-

mentu a členstva, které schvaluje
výroční zprávy, volí si ředitele apod.

rá jim problémy v terénu opakovaně způsobuje.

No a co je překážkou na této cestě v organizacích, co je příčinou
stagnace v jejich vývoji?
Neustálý nedostatek lidí, takže prostředků. Je to mnohem lepší než v minulosti, ale stále chybí
jak kapacity tak i peníze na udržení těch současných schopných lidí
i nových talentů. Pak je velký problém v nedostatku strategického
a analytického myšlení u přicházejících, často také chybí proaktivní přístup. A to je hlavně problém
současného vzdělávání Romů. My
potřebujeme nejen zpětnou vazbu, kterou dostáváme momentálně hlavně od klientů sociálních služeb. Jinými slovy, nyní nám říkají
hlavně klienti služeb, co má organizace dělat. My se ale potřebujeme více napojit na myšlení a potřeby komunity, tak aby nevznikal
komunikační šum a chybný výklad
požadavků klientů – když zpětná
vazba vychází jen z individualizované sociální služby, není rozhodně dostatečná. Potřebujeme přímé
informace a požadavky od Romů,
od těch, pro které tady jsme, a potřebujeme je spolu s Romy analyzovat a přeměňovat do strategických
cílů organizace. Často je problém
právě v tomto převodníku, který je
složitý. Pracovníci od klientů často přichází s jednotlivostmi, nemají
možnost většího nadhledu, nerozpoznávají systémovou chybu, kte-

Co se brněnským organizacím
za posledních pár dekád opravdu povedlo a co vyžaduje lepší
uchopení?
Podle mě se veřejně neskutečně pohnulo téma oddlužení. Je to opravdu
celostátní posun, který z dlouhodobě
bezvýchodné situace dostal spoustu lidí. Právě pod tlakem neziskovek
jsme se v této problematice posunuli
k současné situaci, která má konečně nějaký legislativní rámec, je přehledná a předvídatelná a chrání lidi.
Nedaří se zapojení Romů do rozhodování, a to je více než pouhý
technický nebo legislativní problém. Dokud Romové nebudou mít
vliv na to, jak budou organizace pracovat a jakým způsobem se v nich
bude rozhodovat, tak nemůžeme
mluvit o úspěšných organizacích.
Takovou vidím já budoucnost třeba
pro IQečko.
Mně k realizaci tvého vysněného
stavu v organizacích trochu chybí
jeden článek. Kdo na sebe vezme
roli headhunterů, těch, kteří budou aktivně vyhledávat v Romech
potenciál být úspěšnými organizačními a sociálními pracovníky
v neziskovkách?
Tuto roli hrají právě současní sociální pracovníci. Oni znají prostředí, znají lidi v něm, často znají jazyk a jsou v neustálé interakci
s klienty. To, co musíme udělat my,

je posunout je. Posunout do role,
aby oni sami sebe vnímali jako ty,
kdo vyhledává v Romech potenciál
a schopnosti, nikoliv jen problémy.
Jak by měla funkční organizace
vypadat?
Měla by mít v sobě konzervativní prvek, který navazuje na existují systém – něco zkrátka umíme
a víme, že to funguje. Potřebujeme ale i prvek “podvratný”, který
chce systém a uspořádání měnit.
Spousta klientů, kteří k nám přichází, těží z existujícího systému,
mám na mysli různé ohýbání systému, jejich schopnost se v současném nevýhodném postavení nějak
protlouct. Když v tom nebudeme
vidět jen to špatné, ale budeme si
všímat vynalézavosti, chytrosti takových klientů, budeme moct ze
společenských psanců pomáhat dělat lidi, kteří systém zlepšují a vlastně ho léčí. Co bych chtěl já osobně,
aby taková organizace měla, je, že
v ní bude, dejme tomu, sto Romů,
kteří jí budou dávat zpětnou vazbu,
budou pro ni získávat zdroje a budou cítit, že je to jejich organizace.
To tady zatím není. Bohužel situace je taková, že práce v neziskovém
sektoru je špatně placená a člověk,
který je schopný a má ambice se uživit a uživit i svoji rodinu, se nemůže plně věnovat práci v neziskovce.
To je velký problém, který doufám,
že budoucnost vyřeší. Bez schopných, obětavých a nakonec dobře
odměněných Romů žádná organizace fungovat dobře nikdy nebude.
Myslíš si, že Brno má dost lidských
zdrojů k tomu, aby naplnilo tvoji
představu o funkční organizaci?
Brno má stále hrozně málo vzdělaných Romů, kteří se chtějí věnovat tématu emancipace, v tom smyslu, že tomu budou chtít zasvětit
svůj život. Dříve se hovořilo o tom,
že úspěšná organizace má vlastně
celou dobu pracovat na svém vlastním sebezničení. Vrcholem úspěchu
měla být situace, že ji Romové nebudou potřebovat. Já si to nemyslím.

Organizace má být výtahem, která
přinese na společenský a politický
vrchol profesionály jako je dnes třeba Alica Heráková nebo Nick Budai. To jsou lidi, kteří by mohli být
už dnes v radách městských částí.
Tady zatím ale nikdo pořádně nepracuje na tom, aby tam byli. Každý politik potřebuje pořádnou kampaň.
Co by se mělo změnit v organizačních strukturách brněnských
organizací?
Problémy jsou často patrné na úrovni managementu, kde Romové zastoupeni nejsou, nebo jsou ve vedení lidé, kteří prostředí vůbec neznají
a nemají s romskou komunitou žádné zkušenosti. Opakuji, musíme
tam dostat Romy. Donátoři, kteří
chtějí rozvíjet romské organizace,
když se podívají na brněnské tzv.
romské organizace, zjistí, že jsou
to spíš “proromské” organizace…
Což je strašně zvláštní úkrok stranou. Buď jsme tedy romské organizace anebo jsme už mimo a Romy
tam nemáme a nepracujeme na
tom, abychom je měli. Z toho se pak
odvíjí i vůle donátorů – emancipace
nepřichází přes individuální sociální práci a někteří to dobře ví.
Posunul by ses ze svého pracovního místa ve prospěch nějakého
schopného Roma?
Samozřejmě.
Proč v neziskovém sektoru nejsou peníze, které by tam měly být,
aby organizace fungovaly tak, jak
maji?
Český stát nastavuje tabulky s platy
zaměstanců podle vzdělání a délky
praxe. Romové, kteří dlouho nepracovali nebo nemají vysoké vzdělání,
v těch tabulkách potřebnou mzdu
nenajdou. Tato situace se musí vyřešit na úrovni státu, tedy na úrovni
tabulek. Nebo musíme jiným donátorům umět vysvětlit, že jsme romská organizace, a aby to tak mohlo
být, musí Romy dobře, důstojně zaplatit. 
foto: Sabir Agalarov
rozhovor vedl Sabir Agalarov

Diskuze o setkávání a třecích plochách odlišných
úhlů pohledu
Různorodé narativy nám na jednu
stranu pomáhají v orientaci časem
i prostorem, na druhou stranu však
mohou vytvářet až toxické stereotypy, a naoko a narychlo zalepovat
díry v neustále se proměňující živé
skutečnosti plné rozporů.
Jaký je obraz Romů v českém veřejném prostoru? Jak stereotypy
souvisí s lidskou potřebou orientace a porozumění současnosti i minulosti? Jak mediální obrazy ovlivňují konkrétní lidské životy? Mohou
různorodé narativy existovat vedle
sebe?
Nejen tyto otázky bude zkoumat
diskuse Úhly pohledu, která se
uskuteční ve středu 16. 3. v 18:00
v prostorách Sklepní scény Centra

experimentálního divadla (platforma Terén) v Brně a současně bude
streamována online na Youtube
a FB kanálech Tuke.TV a stránce
projektu Přes překážky. Hosty budou architektka a teoretička architektury Mária Topolčanská, historik zabývající se paměťovými studiemi Čeněk Pýcha a odborník na mediální studia Jakub Macek. Moderuje dvojice tvořená kurátorkou
a kulturní aktivistkou Šárkou Zahálkovou a moderátorem Tuke.TV
Nickem Budaiem. Vstup je zdarma.
Diskuse je součástí projektu
PŘES PŘEKÁŽKY / BREAKING
BARRIERS / TE ČHINEL O AGORA, který společně realizují spolky
Tuke.TV a Offcity.

Diskuse Úhly pohledu na Sklepní scéně CED (nachází se v budově
divadla Husa na provázku) se zaměří na to, jak příběhy a úhly pohledu
v narativech veřejného prostoru
ovlivňují vnímání Romů, ale i jak se
v české společnosti utvářejí obrazy
„těch druhých“, vedoucí k zjednodušování, bagatelizaci, přehlížení
či sociálnímu vyloučení.
„Český veřejný prostor se vlivem
gentrifikace a dalších jevů neustále
proměňuje, jsme ale zároveň svědky toho, že je dlouhodobě plný viditelných i neviditelných bariér,“ přibližuje zakladatelka Tuke.TV Alica
Sigmund Heráková. A pokračuje:
„je pro nás mimořádně důležité
klást otázky, které povedou k poro-

zumění sociálním fenoménům, jež
ovlivňují soužití v českých městech
a dalších obcích. Stejně tak je ale
důležité hledat cesty, které povedou
k většímu vzájemnému porozumění, a to právě skrze veřejný prostor
a jeho kultivaci.“
Pozváni jsou hosté diskusního večera, kteří pohlíží na téma z různých
úhlů pohledu, v kontextu svého oboru. Jak stereotypy vytváří veřejný prostor? Jak ho tvarují média? Jak obrazy minulosti ovlivňují utváření současnosti? Jak dochází ke konfliktu narativů a jak z něho ven? Maria Topolčanská je architektka, vysokoškolská
pedagožka, od roku 2022 rektorka
Akademie výtvarných umění v Praze. Zajímá ji zkoumání politického

rozměru architektonické praxe a teorie bydlení v současných městech
a formy pedagogiky. Dalším hostem
bude historik a odborník na nová média Čeněk Pýcha, který se ve svém interdisciplinárním výzkumu věnuje
oblasti paměťových studií a public
history, konkrétně roli (obrazů) minulosti v současné společnosti. Působí také na Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se zabývá didaktikou dějepisu. Trojici doplňuje Jakub
Macek, sociolog médií a vysokoškolský pedagog, jenž se ve své práci věnuje výzkumu mediálních publik
s důrazem na důvěru v média, politickou polarizaci a roli mediálních technologií v politické participaci.

Alica Sigmund Heráková
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Šok pro Slováky. Mezi uprchlíky Pomáhá každý, jak
z Ukrajiny jsou i Romové
umí – někdy i svojí
mateřštinou
Ukrajinští Romové na nic nečekali,
a jakmile začala válka, ženy a děti
se daly na útěk. Romové z Ukrajiny ale nejsou na východě Slovenska zdaleka tak vřele přijímáni
jako „bílí“ Ukrajinci.
Louku na hasičské základně ve východoslovenském Humenném, posledním větším městě před slovenskými hranicemi s Ukrajinou, zaplnily nové velké červené stany. Byly
pořízeny z fondu Evropské unie programu ETC pro odstraňování následků živelních katastrof. Hasiči
v Humenném je mají na své základně uskladněny a v případě potřeby je
mohou poskytnout kamkoli v Evropské unii.
Stany jsou vybaveny vytápěním,
jsou v nich zásuvky na elektřinu
a osvětlení, patří k nim i velký stan
s jídelnou a ve dvou unimobuňkách
jsou sprchy a toalety. Hodnota tohoto vybavení, které je tady na základně, je několik milionů eur.
Teď se ale humanitární katastrofa, v podobě zatím statisíců a v budoucnu možná i milionu běženců
z Ukrajiny týká naší části Evropy.
Hlavně Polska, ale také Maďarska
a Slovenska.
Zatím ale v táboře v Humenném
nemají plno. „Je tu momentálně
195 lidí, ale stále se to mění. Jedni
přichází, druzí odchází. Teď máme
195, zítra už to může být 460,“ vysvětluje velitel základny plukovník
Marián Pouchan.
„To záleží na pohybu přes hraniční přechody, který není zatím tak
rychlý, hlavně kvůli ukrajinským pohraničníkům, kteří nepouští lidi bez
splnění všech podmínek, které platily před válkou. Ale může se stát, že
se to otevře a nebudeme stíhat.“ Na
otázku, jaký je odhad pro příští dny
pro Slovensko, říká: „Odhadujeme,
že by mohlo v příštích dnech na Slovensko přijít přes sto tisíc utečenců,“
uvádí.
Tábor v Humenném by měl být jenom první zastávkou utečenců, kteří tu najdou i zdravotní pomoc, kterou si vzalo na starost občanské

sdružení Samaritánů. Běženci jsou
tu také hned antigenně testováni na
covid, jehož epidemie je na Ukrajině
i kvůli nízké míře proočkovanosti
stále velkým problémem. „Můžeme
říci, že zatím počet Ukrajinců, kteří
by byli nakaženi, není velký,“ uvádí
jeden z hasičů, který se stará o provoz tábora.
Maximální délka pobytu by měla
být v zateplených stanech kolem pěti
dnů.A odsud pak budou běženci rozdělováni do škol, rekreačních zařízení, školicích středisek, internátů,
nebo volných kasáren a dalších objektů slovenské armády. Seznam
těchto zařízení sestavují nyní všechna slovenská ministerstva.
„Stále ale platí, že zatím na většinu uprchlíků, jež v drtivé většině tvoří ženy a děti, čekají ukrajinští známí
a příbuzní. A ti si je tam vyzvedávají
a vezou je dál na Slovensko nebo do
Česka,“ uvádí plukovní Pouchan.
„Přijíždí hlavně dodávky, vezmou
šest, osm lidí a odvezou je do Česka,“
uvádí.

Nevítaní utečenci

Jenže Ukrajinci, kteří jsou teď v utečeneckém táboře v Humenném, mají
jednu odlišnost. Nejsou to etničtí
Ukrajinci, kteří jsou zvláště tady na
východě Slovenska, jež je částečně
ukrajinský, vítáni. Jsou to ukrajinští Romové, kterých žije na Ukrajině asi čtvrt milionu. „Zneužili situaci. To nejsou lidé, kteří jsou ohroženi
přímo válkou. Jsou to lidé z blízkosti hranic, zneužili příležitost, že my
jim tu uvaříme teplé jídlo a dostávají přídavky z humanitární pomoci,“
říká naštvaně plukovník Pouchan.
„Neměli by je vůbec pouštět přes
hranici, když nejsou z Kyjeva nebo
z nějaké oblasti, kde se bojuje.“ „Ale
vždyť i tihle lidé mohou mít strach
z války, že dojde i nim,“ nedá to zpravodaji AFP. „Pořád se ptají, kdy dostanou nějaká eura,“ trvá si na svém
velitel hasičů. „A na co chcete eura,
když dostáváte stravu a pití?“ ptáme
se jich. Já chci na cigarety a vodku,
odpovídají,“ tvrdí.

„Mysleli, že dostanou třicet eur na
dospělého a dvacet na dítě. Spočítali si, že když přivezou pět dětí, tak
mají 150 eur na den, že si tom vydělají,“ říká Pouchan. „No a měli byste vidět ten nepořádek, Hygienické
návyky nula,“ poznamenává další
hasič. „I když taky ne všichni. I mezi
Romy jsou slušní a čistotní lidé,“
konstatuje smířlivěji.
Realita je složitější, než aby byl
možný nějaký paušální odsudek
romských Ukrajinců. Většina romských Ukrajinců je chudě oblečená,
děti z vás okamžitě zkoušejí vytáhnout nějaké peníze, po cigaretách se
zeptají i mnozí dospělí. Mária přišla
do Humenného se třemi dětmi.
V ukrajinském Užhorodě měla práci. Sice uklízečky, ale měla. „I tady
na Slovensku bych ráda pracovala,
kdyby to šlo,“ říká před vzorně uklizeným stanem.
O generaci starší Helena si také na
nic nestěžuje. Jen na to, že tu není
wifi připojení, přes které by se dalo
zdarma zavolat na Ukrajinu. „Nechala jsem tam muže. Nevím už třetí den, co s ním je. Bojím se o něj.“
Zkusím to posunout co nejrychleji,
a tak napíšu rovnou mluvčí operátora Orange Slovakia. Za půl hodiny
mi přijde odpověď. „Do tábora v Humenném v úterý dáváme čtyři flyboxy na vytvoření wifi zón,“ oznamuje
mi mluvčí Alexandra Piskunová.
„Jen aby jim tady z toho zařízení
po pár dnech něco zbylo,“ neodpustí
si jeden hasič rasistickou poznámku.

Romské pendolíno

Moje osobní zatěžkávací zkouška mě ale čeká o pár hodin později, kdy nastupuji do pendolína z Košic do Prahy. Místenka mě usazuje
dovozu číslo 7, který je přeplněný
ukrajinskými Romy. Místo jízdenky jim stačí ukázat pas. A na Slováky a Čechy, kteří si koupili jízdenku a místenku, neberou moc ohled.
„My utíkáme z války, máme přednost,“ tvrdí. Pak se ale dohodneme.
Vejdeme se všichni. Luboš Palata
deník.cz

Zaměstnanci SRNM Hodonín se také aktivně zapojují do pomoci ukrajinským uprchlíkům, zejména těm romského původu. Ti se totiž často domluví romsky lépe než ukrajinsky a proto využíváme znalostí našich pracovníků. Ačkoliv v primárně byli na několika místech v Jihomoravském kraji
zjišťovat stav a zabezpečit domluvu, u tlumočení nezůstalo. Nedalo jim to
a v přímé konfrontaci se situací museli začít pomáhat, protože na místě
se lidem nedostávalo základních potřeb: někde nakoupili sami pár léků,
jinde zorganizovali sbírku oblečení a hraček pro děti, zajistili i nakoupili potraviny… V tuto chvíli je skupina romských uprchlíků ubytována přímo v Hodoníně, mají již základ obstarán, byla jim zajištěna práce a nadále jsou pod kontrolou naší sociální služby.
Děkujeme všem, kterým na osudech těchto osob záleželo, a do pomoci
se zapojili.
V Brně pod patronátem romského střediska Drom vznikl seznam osob,
které se domluví romsky a jsou ochotní, alespoň po telefonu, pomoci s komunikací v KACPU. Pokud se chcete zapojit, ozvěte se jim, někdy i možnost domluvit se mateřským romským jazykem může pro lidi prchající
před válkou znamenat hodně.
text a foto: Jana Vejplachová
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Osmý duben nám připomíná 51. výročí prvního
Světového romského kongresu
Dokončení ze str. 1
ono důležité jednání, které si každoročně připomínáme. V rámci tohoto kongresu se v blízkém Heamsteadu konal i mezinárodní romský
hudební festival.
Dle zprávy publikované v Romano ľil nevo, se romští delegáti z Československa aktivně zapojili do
dění. Jejich dorozumívací jazyk byla
ruština a různé dialekty romštiny.
Již při prvním Světovém romském kongresu (Lumako kongreso)
vznikly různé pracovní skupiny: sociální, školská, společensko-právní,
pro odškodnění obětí nacismu za 2.
světové války. Mějme na paměti, že
1. kongres se konal v roce 1971, kdy
holocaust Romů jteště nebyl uznán.
Mimo to Romové v různých zemích
čelili asimilaci, jejich děti neměly
přístup ke vzdělání a byli značněji
sociálně znevýhodnění ve srovnání
s majoritními společnostmi v zemích, v nichž žili. Na tyto problémy
právě kongres chtěl reagovat.
Kromě výše uvedených pracovních skupin byly na 1. kongresu také
schváleny tři následující výstupy:
mezinárodní romská hymna, romská vlajka a používání označení
Rom.

Označení Rom

Slovo Rom vychází z indického Dom
(obsahující cerebrální d), které se
později přirozenou lingvistickou
přeměnou proměnilo na Lom (Lomové dnes žijí hlavně v Arménii). Až
později v Byzantské říši na evropské
půdě se toto L přeměnilo nejprve na
Rrom (dodnes používají kalderaští
Romové) a poté do dnešní nejrozšířeněji používané verze Rom.
Samotné to označení, slovo Rom,
je doposud sporné pro různé etnické skupiny patřící do romského společenství, protože v Evropě žijí skupiny, které si neříkají Romové, ale
třeba Romanichal (Velká Británie),
Sinti (zejména německy mluvící
země) nebo Manušové (Francie).
Mimo jiné jsou tu i další skupiny,
které třeba nemluví romsky a trvají na svých označeních, například
Bejášové a Rudárové v jihovýchodní Evropě, kteří se dělí od ostatních

foto: archiv Muzea Romské kultury
etnických skupin Romů podle svého tradičního řemesla.
Romští delegáti z různých zemí
chtěli, aby se přestala používat urážlivá označení Romů jako je například Cikán (česky), Cigán (slovanské jazyky), Gypsy (anglicky) či Gitano (španělsky) anebo Zigeuner
(německy). Tyto pojmy vychází již
z Byzantské říše v době 8.–10. století, kdy Athinganoi byla nenáviděná
skupina lidí považovaná za sektu.
Byzanťanům Romové připomínali
Athinganoi tím, že byli podobně na
okraji společnosti a věnovali se světským věcem, například věštění, což
v tehdejší křesťanské společnosti
bylo zakázané z toho důvodu, že je
to v křesťanství vnímané jako hřích.
Druhé slovo, které se stalo základem
pro Gypsy a Gitano, vychází z označení Egyptoi (Egypťan) z oblasti
Malého Egypta (dnešní Řecko), jenž
bývá mylně interpretován jako dnešní Egypt. Nyní vidíme, že obě označení se Romů vůbec netýkají. Jelikož
Romové byli na okraji společnosti,

neměli nikdy pozici, aby mohli rozhodovat o sebeurčení.
Druhým důvodem pro užívání
slova Rom bylo úsilí o uznání Romů
jako národnostní menšiny v těch zemích, kde Romové žili, aby mohli
podporovat svou kulturu, jazyk,
historii, ale i domoci se základních
lidských práv, například získat občanství, což se v některých zemích
stále ještě nevyřešilo. V České republice byli Romové uznáni jako národnostní menšina po roce 1989, ale
například ve Španělsku se tomu ještě doposud nestalo.

Romská vlajka

Účastníci a organizátoři použili
původní romskou vlajku schválenou z kongresu Romů v Bukurešti
z roku 1933. Romská vlajka původně sestávala jen z modrého a zeleného pruhu. Modrá barva v horní části představuje nebe a zelená barva
ve spodní zemi. Červené kolo uprostřed, tzv. Ašókova čakra, bylo přidáno až účastníky kongresu v roce

1971 jako odkaz na původní pravlast Romů. Ovšem motivace pro
přidání této čakry vyplývala také
z pozitivních vztahů Romů s indickými diplomaty ve Velké Británii.
Romský prapor mohou lidé spatřit při příležitosti Mezinárodního
dne Romů či Památného dne obětí
romského holokaustu (2. srpna) či
na různých romských festivalech.
Přestože je romská vlajka uznána
mezinárodními institucemi, Romové stále nemohou najít svou vlajku
na sociálních sítích.

Hymna Gelem, gelem

Gelem, gelem je název mezinárodní romské hymny, která byla přijata na kongresu. Její melodie vychází
z lidových písní rumunských Romů
a text zpracoval romský hudebník
z bývalé Jugoslávie Žarko Jovanović
spolu s Jánem Cibuľou, romským lékařem původem z jižního Slovenska
a budoucím prezidentem Mezinárodní romské unie (IRU).
V Československu trvalo pár de-

kád od 1. světového romského kongresu, než se tato hymna dostala do
povědomí široké veřejnosti. Zpočátku většina Romů tuto hymnu nevítala, protože v bývalém československém prostoru byla vnímána za romskou hymnu píseň z koncentračních
táborů Čhajori romaňi a druhým důvodem bylo, že po zrušení Svazu Cikánů-Romů státem bylo emancipační úsilí potlačováno bývalým režimem, který měl za cíl Romy asimilovat. Postupem času se však hymna
Gelem, gelem dostávala více do popředí, a to zejména po roce 1989.
Závěrem bych chtěl ještě připomenout dva nejčastější mýty o tomto dni. Mezinárodní romská unie
(International Romani Union, IRU)
nevznikla v roce 1971, ale až těsně
před druhým romským kongresem
ve švýcarské Ženevě v roce 1978. Na
druhém světovém romském kongresu byla také poprvé prezentována myšlenka, že 8. duben bude připomínkou 1. světového romského
kongresu.
Michal Mižigár

foto: archiv Muzea Romské kultury
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Kvůli ruské agresi hrozí velká Mezinárodní
potravinová krize.
den Romů
v retrospektivě
Jak o Mezinárodním dni Romů psal
člověk, který si pamatuje atmosféru
při níž tento svátek romského národa
vznikal, a rovněž zažíval tento akt nevidané (Sic!) kalendářní emancipace Romů jako národa usilujicího o nezpochybnitelné právo na sebeurčení?
V Československu v temných dobách
a obzvláště stížených podmínkách
normalizované společnosti a potlačené demokracie. Přesně tak to umí
jen náš řadový redaktor Karel Holomek v textu z roku 2015. Stále máme se
čemu učit. Krásný svátek Romského národa po celém světě přeje šéfredaktor.

Ceny potravin rostly v minulých letech i v důsledku různých výpadků způsobených pandemií. Válka na Ukrajině
tento problém jen umocňuje. Je načase umožnit, aby se zemědělství opět lokalizovalo. Přílišná závislost na velkých producentech je nerentabilní nejen pro spotřebitele, ale pro životní prostředí jako takové.

foto: Joseph Eid, AFP
Obilnice světa na Ukrajině může
mít letos zavřeno. Po celém světě
lze proto očekávat skokové zvýšení ceny potravin. Na mnoha místech Afriky i Blízkého východu
hrozí hladomory. Zemědělství
bude konečně nutné emancipovat. Pro mír i pro klima.
Při otevřeném ohni se nedoporučuje manipulovat s petrolejem, alkoholem nebo jinými hořlavými
a výbušnými látkami. Toto pravidlo
však musím porušit a k té spoustě
špatných zpráv, jež plodí ruská agrese na Ukrajině, přiložit ještě další — jestli válka brzy neskončí, hrozí podstatné části Afriky i Blízkého
východu hladomory a zbytku světa
velká potravinová krize.
Možná si ze školy pamatujete, že
Ukrajina je takzvanou obilnicí světa. Může za to zejména fakt, že významnou část Ukrajiny i Ruska pokrývá vysoce úrodná černozem. Výsledkem je, že Rusko a Ukrajina zajišťují až třetinu veškerého exportu
pšenice ve světě.
Kvůli válce ale mnoho zemědělců narukovalo a nejspíš ani nezasejí. Černomořské přístavy, odkud
ukrajinské obilí proudí do celého
světa, zejí prázdnotou. Pokud ovšem na Ukrajině neproběhne normální zemědělský cyklus, hrozí celosvětová potravinová krize. Považte, že polovina veškerého afrického
importu obilí pochází právě z Ukrajiny a Ruska.
Africké státy jsou proto hrozící

celosvětové potravinové krizi vystaveny nejvíce, podle expertů v mnohých z nich hrozí v průběhu roku
vypuknutí velkých hladomorů. Případný nedostatek obilí výrazně
ohrozí i Blízký východ. Některé nejvíce ohrožené státy už začínají přijímat krizová opatření.
Egypt kvůli celosvětovému nárůstu ceny pšenice proto zafixoval
cenu chleba. Právě severoafrický
stát je totiž největším světovým dovozcem pšenice a výpadek z Ukrajiny jej proto ohrožuje opravdu silně. Do vážné krize současná situace uvrhuje i Libanon, který v důsledku bejrútského masivního výbuchu v roce 2020 přišel o velkou
část svých obilných zásob.
Kromě těchto nejpalčivějších příkladů však celosvětově hrozí výrazné zvyšování cen základních potravin, umocněné navíc zvyšováním
cen energií, a s tím spojené sociální
problémy, prohlubování chudoby
a nepokoje. Právě proto varoval
v pondělí francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian před celosvětovým hladomorem a vyzval
Evropskou unii, aby nastalou situaci začala urychleně řešit. Jednoznačně není na co čekat.

Potravinovou
suverenitu
Ruská agrese na Ukrajině tak kromě rizik naší závislosti na fosilních
palivech nasvítila i další problém

— potravinovou závislost. Pokud
obchod s potravinami podléhá celosvětovému trhu závislému na
velkých firmách a dovozcích, kteří farmaří metodou průmyslového
zemědělství, jsme v případě globálních krizí vystaveni riziku různých
výpadků v celém tomto řetězci.
Ceny potravin rostly v minulých
letech i v důsledku různých výpadků způsobených pandemií. Válka na
Ukrajině tento problém jen umocňuje. Jde o další z příkladů toho, jak
jsou naše ekonomiky na nenadálé
šoky, kterých ale bude v době klimatické krize už jen přibývat, nepřipravené.
Kromě ukončení spotřeby fosilních paliv bychom proto měli začít
globálně podporovat drobné zemědělce, rodinné farmy, umožnit lidem konzumovat co nejvíce jídla vypěstovaného lokálně nedaleko jejich
obydlí a dát malým zemědělcům
možnost účinně rozhodovat o podobě zemědělské politiky.
Podobně jako v případě opuštění
fosilních paliv je lokalizace zemědělství prospěšná pro planetu i krajinu.
Můžeme tak řešit klimatickou krizi
a zároveň usilovat o mír. Program
pro mezinárodní bezpečnost, sociální spravedlnost a udržitelnou budoucnost tak musí obsahovat i maximální snížení naší závislosti na importu potravin a otevření prostoru
pro drobné farmáře, samozásobitelství a komunitní zemědělské i městské projekty.
Radek Kubala

www.romea.cz
informační portál o světě Romů

Dovedli bychom si představit, že v Československu po roce 1918 by bylo
možno pomýšlet na něco takového, co by připomínalo jednu malou národnostní menšinu jakkoliv pozitivně? A což teprve Romy! Nemusíme zrovna myslet na den označený v kalendáři. Jistěže ne, když je všeobecně známo, že v té době byli Romové, tehdy Cikáni, prvkem silně nežádoucím. A to
nejen v Československu.
A to byla masarykovská demokracie tehdy jednou z nejvýše hodnocených
demokracií v Evropě. Vzpomeňme jen na Zákon o cikánském zlořádu, který československý parlament vydal v roce 1929 a prezident Masaryk podepsal. Nic nevíme o tom, zda to udělal bez protestů nebo aspoň s nechutí.
Víme jen, že v době vraždy nebohého děvčete v Polné, ještě za časů Rakousko-Uherské říše, která byla připisována židovskému mladíku jako součást
židovského rituálu lačnícího po krvi panny, a následující štvavé kampani
vůči Židům, se Židů zastal a židovské rituály označil za nesmysl.
Tehdy byl Masaryk říšským poslancem a vysokoškolským profesorem
a zažil si dost nepříjemné časy, kdy i spousta studentů proti němu pořádala protesty.
Dost možná, že v době podpisu Zákona o cikánském zlořádu si Masaryk vzpomínal na krušné časy, které zažil v době Hilsneriády a neměl asi
zrovna chuť zažívat něco podobného kvůli Cikánům. Ale to jsou jenom
naše dohady zvažující charakter Masarykovy osobnosti, osobnosti jistě
statečné a lidumilné. Je přece známo, že Masaryk se se svým vztahem vůči
Židům musel dosti těžce vyrovnávat, a přece neváhal ani vteřinu vyslovit
svůj názor vědce a rozumně uvažujícího člověka. Totéž mohl učinit vůči
Cikánům a není pochyb o tom, že je za lidské bytosti považoval. Ale trpká
zkušenost zřejmě převážila.
Po roce 1945 a dále nemohlo být o nějakém respektu vůči Romům ani
řeči (pozn. autora: slovo Rom se užívá až od roku 1968 a zavedl je Svaz Cikánů-Romů tehdy vzniklý). A to už jsme tu měli jednu genocidu tohoto národa, žijícího na území Protektorátu Čechy a Morava, kterážto genocida
už mohla říci většinové společnosti tehdy žijící, že se něco s Cikány stalo
špatně a že by to mohlo vést k prozření o tragické zkušenosti národa a jeho
konečného řešení. Komunistická nomenklatura, která se hlásila k míru
a lidumilnosti, však o obětech Cikánů a Židů mlčela a společnost souhlasně přitakávala. Neměla v úmyslu přihlásit se i k romským obětem a vydržela s tímto stanoviskem až do konce roku 1989.
Krátká epizoda existence Svazu Cikánů-Romů mezi léty 1968 a 1973
byla úžasným vzepětím obrodného ducha Romů. Komunisti ji však nedopřáli delšího života.
Jsem nucen říci, že období poválečné, v trvání oněch asi 55 let, považuji za tragické období Romů, protože tato skupina ztratila to nejpodstatnější, co měla ve své výbavě k tomu, aby po dlouhá staletí přetrvávala a žila
svobodným a sebevědomým způsobem života Romů. Během těch let nabyla přesvědčení, že je tu sice pod kuratelu státu, který se však o ně vždy
nějak postará. Romové ztratili to nejpodstatnější pro smysluplný život:
zodpovědnost za svůj život. To, osobně, považuji za tragédii romského národa zasazeného v minulosti do rámce Rakousko-Uherské říše.
A to i přes to, že je nutno přiznat snahu komunistických nomenklatur
pozvednout Romy na úroveň ostatních svých obyvatel. Ukázalo se, že tento způsob pozvedávání je špatný a snad i tragický pro jakýkoliv národ.
V tomto stavu a za této situace zastihuje Romy „sametová revoluce“.
Oni jsou nejméně ze všech skupin obyvatelstva připraveni na to, aby se
ujmuli práva na svobodný život. Výsledky tohoto stavu jsou patrny dodnes.
Životodární síla Romů jako národa však nebyla navždy pohřbena. Je vítězstvím nezdolného ducha Romů a zárukou, že Romové jsou tu, že stále
žijí a že usilují o své místo na slunci mezi všemi. Jen pomalu se prosazuje
vědomé, že i Romové jsou přínosem pro společnost, a to nejen kulturně,
ale i tím, že po dlouhá léta poválečného vývoje v evropských společenstvích
nastavovali zrcadlo kvality demokracií i jejich humánního postoje. To je
ostatně naléhavým tématem současnosti v celém světě. Přiznání existence Mezinárodního dne Romů v celém světě je jedním z dalších vítězství
Romů na cestě k jejich emancipaci.
Karel Holomek
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Ceník inzerce
celá strana 5 000 Kč (rozměr 26×40)
1/2 strany 3 500 Kč (rozměr 26×20 nebo 40×13)
1/4 strany 1 500 Kč (rozměr 13×20)
menší formát – 7 Kč/cm2

Sleva při opakované inzerci na druhé a další vydání 25%

žádosti o inzerci na: holomkova@srnm.cz

Adresa redakce Romano hangos

a Společenství Romů na Moravě
Cejl 460/35, Brno 602 00
tel.: 545 246 673 www.srnm.cz
číslo účtu: 27-488570217/0100

Předplatné Romano hangos
přijmení, jméno:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .
název organizace: .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .
adresa, PSČ: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .
e-mail:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  . telefon:  .  .  .  .  .  .  .  .  .
počet objednaných výtisků: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .
způsob platby:  hotově

 složenkou

 bankovním převodem bez faktury; variabilní symbol:
 bankovním převodem na fakturu
vyplněný formulář zašlete na adresu: Romano hangos, Cejl 460/35,
Brno 602 00. Fio banka, číslo účtu: 2300661977/2010

cena předplatného pro rok 2022 je 320 Kč

Romano hangos standartně vychází dvojjazyčně,
s příspěvky v češtině i romštině. Toto číslo, určené šíření
široké veřejnosti, bylo záměrně vyhotoveno pouze v ČJ.
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