
MANIFEST
No som invisibles, volem igualtat!

 
 
RECORDEM:
 
Seguim somiant en el reconeixement de la nostra
identitat com a dones i dones gitanes arreu del
món. Somiem amb una societat respectuosa amb
la interculturalitat i una societat que no es basi en
la violència ni en la discriminació pel fet de ser
dones gitanes. El nostre objectiu és unir forces
per consolidar encara més la xarxa que tenim
entre nosaltres, de manera que juntes puguem
contribuir al reconeixement de la diversitat, de la
diferència,  crear solidaritat i sentit en la societat.

El nostre objectiu és crear una nova societat que
ens alliberi de les cadenes arrelades
històricament en el racisme i la discriminació,
cadenes que ens han impedit ser escoltades i
reconegudes en diferents àmbits de la societat.
Totes som capaces i tenim el dret com a dones,
dones gitanes i com a persones a tenir les
mateixes oportunitats que qualsevol altra
persona, ja sigui home o dona.

 

 
 
Les dones gitanes d'Europa, participants en el Projecte Europeu Joves Veus, ens vam reunir a Barcelona,
Catalunya, per aprendre i compartir els nostres somnis i idees el març de 2018.
 
Els processos participatius amb les dones han tingut lloc tant abans del Congrés com després de la seva
celebració, perquè el projecte tingui més sentit i sigui més transformador, tant social com humanament. 
 
Com a joves gitanes, aquest manifest inclou les nostres veus, però sense oblidar les àvies de la nostra
comunitat. És per això que entenem que les dones gitanes inclouen les dones joves, les dones adultes i les
dones d’edat avançada. 
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1. No volem que ningú més que nosaltres mateixes parli en el
nostre nom, per això necessitem més projectes, activitats i
espais per trobar-nos i compartir el nostre punt de vista,
perquè puguem explicar les nostres experiències i el nostre
punt de vista, de manera que totes puguem apoderar-nos i
seguir creient que podem arribar al cim.
 
2.  Volem una educació que inclogui les nostres veus en els
llibres d'Història i en les classes on també som protagonistes.
L'educació és necessària per millorar les nostres condicions de
vida i els nostres drets, per això volem una educació justa i
d'alta qualitat per a nosaltres, que treballi per la convivència
comunitària i que inclogui els fets històrics nacionals de cada
país europeu.
 
3. Les dones gitanes necessiten espais de diàleg on puguem
compartir les nostres experiències amb altres dones gitanes,
ens motivem per a seguir lluitant i per a realitzar els nostres
somnis, veient com ho han fet altres dones gitanes.
 
 4. Volem obrir nous camins, aprendre coses noves, descobrir i
conèixer més dones gitanes i enfortir la nostra identitat,
conèixer altres dones gitanes de diferents països ens
enriqueix i ens dóna força per conèixer la diversitat del poble
gitano, de les diferents maneres de viure, de somiar amb
sentir-nos gitanes  i per perseguir el nostre benestar. Com
més serem, més fortes serem!
 
 
 

 
5. Volem obtenir i intercanviar coneixements i informació
sobre els projectes i les accions que es duen a terme en
diferents territoris per a la promoció de la comunitat
gitana, de manera que puguem sentir que hi contribuïm.
 
 
6. La igualtat és necessària, tant necessària com que les
dones gitanes es puguin escoltar i siguin tingudes en
compte com qualsevol altra persona i que tinguem
igualtat d'oportunitats i d'accés en tots els àmbits de la
societat, especialment en la contractació de llocs de
treball en negocis, companyies y empreses.
 
7. Volem fer visibles a més gent de Roma com a referents
a través del fòrum online europeu, models d'èxit que ens
donen força per seguir lluitant pels nostres somnis i
perquè les nostres filles creixin somiant amb un model
internacional de dona gitana que ha assolit l'èxit.
 
8. En aquest manifest es requereix la implicació de les
institucions públiques i polítiques; volem arribar als
Governs Nacionals Europeus, als Ministres d'Educació, als
Secretariats Generals, al Consell d'educació i, fins i tot, a
les Nacions Unides, permetent-nos viure lliures en la
nostra cultura.
 

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

Compartim un sentiment comú i, amb aquest manifest, DECLAREM:


