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Zgodovina 

• V preteklosti je Rome v Evropi označeval 
drugačen način življenja. Zgodovino Romov kot 
marginalizirane skupine prebivalstva  
zaznamujejo prisilne razselitve, preganjanje, 
naselitve v izoliranih naseljih in izgoni. 
Zgodovinske okoliščine so privedle do popolne 
socialne izključenosti Romov iz javnega 
življenja. Na območju Avstroogrske so bili v času 
Marije Terezije v veljavi ukrepi o prisilnem 
naseljevanju Romov, o prepovedi uporabe 
romskega jezika, romskih priimkov, ter o 
prepovedi porok med Romi. 
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Prepoved nomadskega načina 

življenja
• Njihov nomadski način življenja je bil pogosto opredeljen 

z besedami kot "klateštvo, vlačuganje in beračenje«, in 
se je samodejno povezoval s kriminalom. Na območju 
Avstro-ogrske je bil sprejet poseben zakon o Ciganih v 
letu 1888, katerega namen je bil zagotoviti "učinkovitejšo 
obrambo" pred pričakovano invazijo Romov / Ciganov iz 
Romunije in Moldavije, ki so bili osvobojeni suženjstva v 
letih 1855/1856. Oblasti so zahtevale pripravljanje 
seznamov in natančno pridobivanje podatkov o 
migracijah in bivanju Romov v posameznih občinah. 
Namen teh seznamov je bil bodisi izgon ali prisilno 
naseljevanje Romov v nekaterih izoliranih območjih.
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Dopis okrajnega 

glavarstva v Novem 

mestu iz leta 1900

Primer iz zgodovine
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Romski genocid

• Preganjanje Romov se je med drugo 

svetovno vojno  stopnjevalo do nacističnih 

načrtov in zločinov, katerih cilj je bilo 

popolno uničenje Romov, ki so jih pošiljali 

v koncentracijska taborišča ali na prisilno 

delo. V decembru 1942 je bil sprejet 

dekret, da se vse Rome in Sinte  pošlje v 

koncentracijsko taborišče Auschwitz-

Birkenau. 
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Pregon Romov

• »Strokovnjaki« za ugotavljanje rasne 

čistosti ( zdravniki, biologi) v službi 

nacizma so npr. ugotavljali, da imajo Romi 

prirojeni defekt- instinkt po nomadizmu 

(Bravi 2009: 3). Ukrepi pregona so bili 

najprej usmerjeni samo na potujoče in tuje 

Rome, kmalu pa so zajeli vse Rome. 
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2. Avgust

• Na evropski ravni se drugi avgust 

označuje kot mednarodni dan spomina na 

žrtve genocida Romov v času nacizma, v 

spomin na dan, ko je bilo v 

koncentracijskem taborišču Auschwitz-

Birkenau ( "Zigeunerlager") umorjenih 

3000 Romov v enem dnevu.
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Rasna zakonodaja v času nacizma

• Romski genocid je bil dolgo prezrt v okviru 
dejavnosti za ohranjanje spomina na žrtve 
holokavsta, ter obsodbe nacističnih zločinov 
med drugo svetovno vojno. Rasna zakonodaja v 
času nacizma je označevala tako Rome kot 
Jude kot »nevredne« življenja, in jih obsodila na 
izginotje. Kljub temu so šele v zadnjih desetletjih 
prejšnjega stoletja mednarodni dokumenti in 
pravni akti priznali in obsodili preganjanje 
Romov kot genocid nad Romi, katerega namen 
je bilo fizično uničenje Romov kot naroda. 
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Iz zakonodaje NDH

• V zakonu o državljanstvu, ki je bil sprejet v 

času NDH so bili v točki 4 kot Cigani 

opredeljeni:

• Kot Cigan v smislu te uredbe se smatra 

oseba, ki izhaja od dveh ali več prednikov 

drugega kolena ( dedov in babic), ki so 

Cigani po rasi.
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Zanikanje romskega genocida

• Italijanski raziskovalec Luca Bravi ob 
preučevanju zgodovine Romov in Sintov v 
času naci- fašizma, med drugim ugotavlja, 
da so po drugi svetovni vojni Romom 
zanikali pravico do odškodnin kot žrtvam 
genocida, z izgovorom da preganjanje 
Romov ni bilo izvedeno na podlagi rasnih 
kriterijev, temveč zaradi tega ker so bili 
asocialni, družbeni paraziti in nevarni za 
družbo (Bravi 2009:2) . 



19/07/2018 11

Priznanje genocida

• Šele v letu 1979 je zvezni nemški parlament 
priznal, da je šlo za rasno motiviran zločin, v letu 
1982 pa so iz tega naslova tudi Romi dobili 
pravno podlago za priznanje pravice do 
odškodnin. Znani romolog iz Srbije dr Rajko 
Djurić glede raziskav o genocidu Romov in 
preganjanju Romov pod nacizmom, ugotavlja, 
da se je zbiranje dokumentov, fotografij in 
pričevanj preživelih Romov  sistematično začelo 
šele ob koncu sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja.  
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Percepcija romske skupnosti

• Med razlogi za pozen začetek preučevanj 

strokovni krogi navajajo tudi dejstvo, da za 

razliko od Judov in drugih žrtev 

Holocausta, ki so bili visoko izobraženi, 

preživeli Romi za sabo niso pustili 

dnevnikov, niso pisali spominov in  

pozneje tudi niso želeli podrobneje 

spregovoriti o tem trpljenju. 



19/07/2018 13

Ohranjanje spomina

• Danes ima ohranjanje spomina na žrtve 

romskega genocida še poseben pomen v 

kontekstu preprečevanja sovraštva in 

nestrpnosti med različnimi narodi, 

kulturami in verami, saj so Romi tudi v 

sodobnem času žrtev kolektivnega 

sovraštva in naraščajočega fenomena 

anti- ciganizma.
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Resolucija Evropskega Parlamenta

• Evropske institucije so zavezane, da popravijo 

zgodovinske krivice proti Romom. V zvezi s tem 

so že sprejeli mednarodne dokumente in pravne 

akte, v katerih so označili in  obsodili 

preganjanje Romov med drugo svetovno vojno 

kot genocid Romov. V skladu z Resolucijo 

Evropskega parlamenta o položaju Romov v 

Evropski uniji (2005), holokavst nad Romi v času 

nacizma zasluži polno obsodbo, sorazmerno s 

težo nacističnih zločinov.
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Poprava zgodovinskih krivic

• Kljub temu, da je v Evropi že prišlo do simbolnega 
priznanja romskega genocida in postopnega 
vključevanja Romov v komemoratitvne dogodke ob 
spominu na Holokavst, se marginalizacija in 
kriminalizacija Romov, ki temelji na trdovratnem vzorcu 
anticiganizma nadaljuje. Na področju ohranjanja 
spomina na žrtve romskega genocida se rasisitični 
odkloni najbolj izrazito kažejo v odporih za postavitev 
spominskih obeležij z ustreznim spoštovanjem do žrtev 
romske skupnosti, ter v zanemarjanju že postavljenih 
obeležij. 
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Spomenik romskim žrtvam v 

Berlinu

• Ob postavitvi tega spominskega obeležja 
je  prihajalo do zapletov že pri samem 
poimenovanju romskih žrtev, saj so 
romske organizacije šele v dolgotrajnem 
postopku dosegle poimenovanje »Romi in 
Sinti« namesto Zigeuner. Realizacija ideje 
o postavitvi spomenika je trajala 18 let, 
sama postavitev spomenika, ki ga je 
izdelal izraelski kipar Dani Karavan pa je 
trajala več kot 12 let. 
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Slikovno gradivo/spomenik v 

Berlinu

• spominsko obeležje- simbol kroga kot 

večnega potovanja Romov
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Uporabljeni viri

• Bravi Luca 
http://www.theforgotten.eu/index.php?option=co
m_content&view=article&id=58%3Ala-storia-dei-
rom-e-sinti-nel-nazi-fascismo-di-luca-
bravi&lang=en

• KLOPČIČ, Vera, BEDRAČ, Marjetka, HORVAT, 
Sandi, TOŠ, Marjan, ŠKILJAN, Filip, BRAČIČ, 
Ana, VALIČ, Urša, BEDRAČ, Marjetka (urednik), 
KLOPČIČ, Vera (urednik). Porajmos : zamolčani 
genocid nad Romi = Porrajmos : the withheld 
genocide of the Roma. Maribor: Center judovske 
kulturne dediščine Sinagoga, 2015. 
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