
МАНИФЕСТ НА РОМСКАТА ЖЕНАН
ие не сме невидими! Ние искаме равенство!

 
Ние, жените от ромски произход, участници в проект Young voices се срещнахме в Барселона,
за
да споделим своите мечти и идеи. Участвахме и във втория международен конгрес на
ромските жени, организиран от Асоциация на ромските жени Дром Котар Местипен,
отдадена на по-справедливо и по-свободно общество.

НИЕ ПОМНИМ:
 
След втория международен конгрес на
жените от ромски произход, "Другите
жени", който се проведе в Барселона на
22, 23 и 24 март 2018 г., ние
продължаваме да мечтаем да заявим
нашата идентичност като жени и като
ромски жени по целия свят. Мечтаем за
общество, което зачита различните
култури, общество, което не се основава
на насилие или дискриминация към
ромската жена. 
 

 
 
Нашата цел е да обединим усилията си
за бъдещо укрепване на мрежата, която
сме създали, така че заедно да
допринесем за признаване на
разнообразието, различието, за
солидарност и толерантност.

youngvoicesproject.eu
 

http://youngvoicesproject.eu/


Ние споделяме едно общо чувство и с него, НИЕ ЗАЯВЯВАМЕ:
 
1. Не искаме да говорят вместо нас, затова се нуждаем от
повече проекти и пространства, за да се срещаме и
споделяме нашата гледна точка, за да можем да
разкажем своя опит.
 
2. Искаме образование, в което да участваме активно,
защото образованието е необходимо за подобряване на
условията ни на живот и повишаване на нашите права.
Затова искаме справедливо и качествено образование
още от ранна детска възраст, което да осигури
съвместното съществуване на общността.
 
 
3. Ромските жени се нуждаят от пространство за диалог,
където да можем да споделим опита си, да се мотивираме
да продължим да се борим и да постигнем мечтите си,
виждайки как другите са го направили.
 
 
4. Искаме да отворим нови възможности, да научим нови
неща, да открием и срещнем повече ромски жени, и да
укрепим нашата идентичност. Срещата с други ромски
жени от различни страни ни обогатява и ни дава сила да
познаваме разнообразието на ромските общности,
техният бит и начин на живот. Силата идва с
мнозинството!
 
 
 
 

 
5. Искаме да получим и обменим знания и
информация за проектите и действията, които се
провеждат за популяризиране на ромската общност и
по този начин да се чувстваме значими.
 
6. Равенството е необходимо, защото гласът на
ромските жени трябва да бъде чут и взет под
внимание като на всички други хора. Ние искаме да
имаме равни възможности и равен
достъп до всички сфери на обществото, особено в
сферите на образование и
заетост.
 
7.Трябва да говорим за успелите роми, които да бъдат
наши модели за подражание и да ни дават сила
да продължим да се борим за нашите мечти, за да
имат мечти и дъщерите ни.
 
 
8. Участието на обществени и политически
институции е изключително необходимо! Искаме те
да чуят нашите гласове и да ни позволят да живеем
свободно с нашата култура.
 
 
 
 
 
 
 

¡OPRE ROMNIA! "Yek Romni sa dalik tek querel len"


