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Alle Bleiben / Toţi să rămână
Refugiaţii romi din Kosovo care trăiesc în Germania de
peste 10 ani sunt ameninţaţii cu deportarea
(Actualmente, în Germania trăiesc 23.000 refugiaţi Romi,
10.000 dintre ei de peste 10 ani, numai cu statutul incert
de “toleraţi”)
După ce în perioada celui de-al doilea război mondial
romii din Yugoslavia au fost victimele naziştilor,
După ce în 1999 au avut de suferit din cauza
bombardamentele NATO, persecuţiilor şi crimelor
extremiştilor albanezi din Kosovoș,
Dupa ce peste 650 de ani de cultură Romă din Kosovo au
fost incendiaţi şi distruşi, membrii comunităţii fiind nevoiți
să se refugieze in mai multe state ala Uniunii Europene,
ASTAZI, sub presiunea guvernelor europene, guvernul din Kosovo a acceptat un acord de
readmisie pentru repatrierea refugiaţilor.
Zeci de mii de oameni care au părăsit Kosovo pentru a-şi salva viaţa sunt acum obligaţi să se
întoarcă acolo de unde au fost alungati de toate partile aflate in conflict.
Ce îi aşteaptă acolo?
Casele şi terenurile romilor din Kosovo sunt fie distruse, fie ocupate de alţii, iar recuperarea lor
este foarte mult îngreunată de lipsa documentelor distruse în timpul bombardamente sau
pierdute. Din astfel de motive, mulţi dintre refugiaţi trăiesc în tabere, în condiţii inumane şi
improprii, fără apă, canalizare, electricitate, căldură. Somajul în rândurile lor este de 45 %.
Sistemul asigurărilor de sănătate şi asistenţă socială iar şansa romilor la un trai decent este egală
cu 0.
La momentul actual, romii suporta atacurile rasiste şi discriminările celorlalte grupuri etnice din
Kosovo.
Copiii sunt victime ale rasismului de mediu, fiind obligaţi să locuiască pe terenuri contaminate cu
plumb, să îşi câştige traiul din colectarea de gunoaie. Copii şi tinerii care s-au născut, au trait şi
au învăţat în Germania sunt condamnaţi la excludere – mulţi nu vorbesc limba sârbă sau
albaneză, motiv pentru care nu pot merge la şcoală, nu pot avea o viaţă socială normală, vin
dintr-o societate complet diferită. Sunt condamnaţi la izolare, depresie sau sinucidere.
Din astfel de motive, romii sunt forţaţi să caute mijloace ilegale de a se întoarce în Germania.
Toate cele de mai sus nu sunt secrete şi sunt recunoscute de către observatori independenţ,
oficiali ş instituţii internaţionale.
La data de 12.02.2010, Consiliului Europei, prin vocea comisarului sau pentru Drepturile Omului,
Thomas Hammarberg, a declarat la Pristina, referindu-se la taberele de lângă minele

Misiunea ACRR: Promovăm respectul pentru valorile şi interesele civice ale romilor în procesul
de elaborare a politicilor publice la nivel local, naţional şi internaţional

contaminate cu plumb: “Mi-e ruşine de ceea ce se întamplă în aceste tabere din Europa zilelor
noastre.”
Aceasta este realitatea din Kosovo. Fără siguranţă şi demnitate. Fără respectul drepturilor
omului.
Ce vrem?
Respectăm suzeranitatea Statului German şi dreptul său de a reglementa situaţia refugiaţilor de
pe propriul teritoriu.
Avînd in vedere contextul care a generat fenomenul migrației romilor din Kosovo si riscurile pe
care le implică întoarcerea acestora în Kosovo, atât din punct de vedere legal, cât și din punctul
de vedere al instabilității relațiilor interetnice de pe teritoriul menționat,
SolicitămGuvernului German următoarele:
Să ţină cont de principiile morale şi de drepturile omului și în cazul refugiaților romil din Kosovo;
Să admită că expulzarea romilor din Germania în Kosovo înseamnă, dat fiind statul lor actual si
realitatea diferită de pe teritoriul Kosovo față de cea în care au trăit in ultimii ani, condamnarea
acestora la un trai indecent, la discriminare şi chiar la moarte.
Atragem atenţia asupra similitudinilor dintre perioada interbelică - atunci când criza economică a
declanşat un val de extremism de dreapta ucigător pentru populaţia Europei – şi contextul
european actual, când asistăm la o recrudescenţă a extremismului de dreapta, în contextul crizei
economice.
Date fiind cele de mai sus, dorim să ne afirmăm poziţia fermă de solidarizare cu organizaţiile
rome şi nerome din întreaga Europă, care militează pentru drepturile romilor de pretutindeni,
inclusiv ale celor originari din Kosovo.
Alle Bleiben!!!
Florin Manole, Gheorghe Petru - Reţeaua Naţională a Tinerilor Romi din România,
Norbert Iounas – Asociaţia studenţilor romi “Romano Suno”, Cluj Napoca
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Centrul Romilor „Amare Romentza” Bucureşti, Mihai Neacşu, Director Executiv;
Centrul Romilor de Intervenţie Socială şi Studii „Romani Criss” Bucureşti, Magda
Matache, Directoare Executivă;
Fundaţia Ruhama Oradea, Marian Daragiu, Preşedinte;
Alianţa pentru Unitatea Romilor – Filiala Brailă, Săndel Grosu, Preşedinte;
Asociaţia „Roma Access” Constanţa, Ion Nicu Stoica, Director Executiv;
Asociaţia “Romii Romascani” Neamţ, Liviu Daraban, Preşedinte;
Asociaţia Romii Ursari Iaşi, Viorel Motaş, Preşedinte;
Asociaţia „Șanse Egale pentru Femei şi Copii” Sălaj, Faitaş Mirela, Directoare Executivă;
Asociaţia „Şanse Egale” Sălaj, Vaszi Robert Janos, Preşedinte;
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului „Şanse Egale pentru Romi şi Sinti
ADOSERS” Sălaj, Marcosan Andrei, Preşedinte;
Asociaţia Thumende Hunedoara, Cristinela Ionescu, Preşedintă;
Centrul Tinerilor Romi „Amaro Suno” Craiova, Marian Ghiţă, Preşedinte;
Centrul Cultural „O Del Amenca” Prahova ,Ganea Daniel, Director Executiv;
Agenţia de Dezvoltare Comunitară „INTER-ACTIVA” Botoşani, Semiramida Bălan,
Preşedintă;
Asociaţia „Divano Romano” Botoşani, Ferariu Rubina, Preşedintă;
Asociaţia „Parudimos” Timişoara, Carmen Marcu, Preşedintă;
Asociaţia Jurnaliştilor Rromi, Bucureşti, Lacatuş Georgică, Director Executiv;
Asociaţia T.R.U.S.T. – Tinerii Romi pentru Unitate, Solidaritate şi Transparenţă Craiova,
Alin Banu, Director Executiv;
Reţeaua Naţională a Tinerilor Romi din România, Bucureşti, Florin Manole, Director
Executiv;
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