
MANIFEST 
Nu suntem invizibile, vrem egalitate!

 
 
Scopul nostru este să creăm o societate nouă
care să ne elibereze de lanțurile înrădăcinate
istoric în rasism și discriminare, lanțuri care ne-au
împiedicat să fim auzite și recunoscute în diferite
domenii ale societății. Toate suntem capabile și,
în calitate de femei, femei rome, persoane, avem
dreptul la aceleași oportunități ca oricine
altcineva, bărbat sau femeie.
 
 

În martie 2018, mai multe femei rome din Europa, participante în proiectul european Voci Tinere, ne-am
întâlnit la Barcelona, în Catalonia, pentru a învăța și pentru a ne împărtăși visele și ideile.
 
Atât înainte de congres, cât și după acesta, au avut loc procese participative în care au fost implicate femei,
pentru ca proiectul să aibă mai mult sens iar efectele lui să fie mai transformatoare, atât din punct de vedere
social cât și din punct de vedere uman.
 
Acest manifest include vocile noastre ca tinere femei rome însă nu uităm nici de bunicile comunităților
noastre. Așadar, când spunem femei rome ne gândim și la tinerele rome, și la romele adulte, și la romele
senioare.

 
NE AMINTIM:
 
Continuăm să visăm la recunoașterea identității
noastre în întreaga lume, atât ca femei, cât și ca femei
de etnie romă. Visăm la o societate care respectă
interculturalitatea și care nu se bazează pe violență
sau discriminare împotriva femeilor rome. Scopul
nostru este să ne unim forțele pentru a consolida și
mai mult rețeaua care există între noi, pentru ca
împreună să putem contribui la recunoașterea
diversității și a diferențelor într-o societate
caracterizată prin solidaritate și sens.
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1. Nu vrem ca nimeni altcineva să vorbească pentru noi sau în
numele nostru, doar noi înșine putem vorbi pentru noi, de
aceea avem nevoie de mai multe proiecte, activități și spații
pentru a ne întâlni și pentru a ne împărtăși și explica punctele
de vedere și experiențele, astfel încât să ne simțim puternice
și să continuăm să credem că putem ajunge în vârf.
 
2. Vrem o educație care să includă vocile noastre în cărțile de
istorie și în clasele în care și noi suntem protagoniste.
Educația este necesară pentru a ne îmbunătăți condițiile de
viață și accesul la drepturi, de aceea ne dorim o educație
corectă și de înaltă calitate, care să contribuie la coexistența
în comunitate și care să includă fapte istorice naționale
referitoare la romi din fiecare țară europeană.
 
3. În calitate de femei rome avem nevoie de spații pentru
dialog în care să ne putem împărtăși experiențele cu alte
femei rome, care să ne motiveze să luptăm în continuare
pentru a ne atinge visele, văzând cum au făcut-o altele.
 
4. Vrem să deschidem noi căi, să învățăm lucruri noi, să ne
consolidăm identitatea, să descoperim și să întâlnim mai
multe femei rome din diferite țări; acest lucru ne va îmbogăți
și ne va da putere să cunoaștem diversitatea din comunitățile
rome și diferite moduri de a trăi, să visăm la a ne simți rome și
să ne căutăm bunăstarea. Forța stă în număr!
 
 
 
 

 
5. Vrem să obținem și să împărtășim cunoștințe și
informații despre proiecte și acțiuni care se desfășoară în
diferite locuri pentru promovarea comunităților de romi și,
astfel, să simțim că putem contribui.
 
 
6. Egalitatea este necesară, este necesar ca femeile rome
să fie ascultate și luate în considerare ca oricare alți
oameni, este necesar să avem oportunități și acces egale
în toate domeniile societății, în special în afaceri și
angajarea în companii și întreprinderi.
 
 
7. Dorim să facem vizibile mai multe femei rome, prin
intermediul Forumului European online, ca referente și ca
modele de succes care ne dau putere să continuăm să
luptăm pentru visele noastre și pentru ca fiicele noastre să
crească având modele de succes la nivel internațional din
rândul femeilor rome.
 
8. Solicităm implicarea instituțiilor publice și politice; vrem
ca acest Manifest să ajungă la guvernele naționale ale
statelor europene, la ministerele educației, secretariatele
generale, Consiliul Educației, chiar și Națiunile Unite, să ne
lase să trăim liber în cultura noastră.
 
 ¡OPRE ROMNIA! "Yek Romni sa dalik tek querel len"

Împărtășim un sentiment comun și prin acest Manifest, DECLARĂM:
 
 
 

 


