Noč, ko so violine
obmolknile
Spominske prireditve ob
mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida
nad Romi in Sinti

Fotografija: Branimir Ritonja, iz serije Auschwitz, 2017

2. avgusta letos bo minilo 75 let, od kar so nacisti v eni sami noči uničili romski del taborišča,
t. i. »Zigeunerlager« v Auschwitz-Birkenauu in pobili tamkajšnje taboriščnike. V tej noči je bilo
ubitih skoraj 3000 Romov in Sintov, žrtve so bile večinoma ženske, otroci in starejši. Danes v
spomin na ta dogodek 2. avgust v mnogih državah zaznamujemo kot mednarodni dan spomina
na žrtve genocida nad Romi in Sinti.

Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti vas

v četrtek, 1. avgusta 2019 ,
prijazno vabimo na spominske prireditve

v

Mursko Soboto in Maribor .

MURSKA SOBOTA
10.00

Hotel Zvezda, Murska republika, Trg zmage 8
Genocid v drugi svetovni vojni in posledice genocida, ki so prisotne v različnih oblikah
na območju nekaterih držav Evrope, mednarodni simpozij
Na simpoziju bodo sodelovali mag. Jožek Horvat Muc, predsednik Evropske romske
zveze, Zveze Romov Slovenije in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, prof. dr.
Dragoljub Acković, generalni sekretar Evropske romske zveze, dr. Vera Klopčič, Ustanova
dr. Šiftarjeva fundacija, dr. Igor Šoltes, nekdanji evropski poslanec, in mag. Orhan Galjus,
podpredsednik Evropske romske zveze.
Slavnostna govornica bo Lidija Divjak Mirnik, poslanka Državnega zbora Republike
Slovenije. V kulturnem programu bo nastopila glasbena zasedba Lukec & Sebastjan.

12.00

Dvorišče nekdanje Ekonomske šole, Slovenska ulica 9
V spomin romskim žrtvam holokavsta v 2. svetovni vojni 1941−1945, spominska
slovesnost s položitvijo venca k spominski plošči

MARIBOR
17.30

Galerija EPEKA, Koroška cesta 8
Auschwitz, odprtje fotografske razstave Branimirja Ritonje
Na odprtju bosta obiskovalce nagovorila Štefan Simončič, predsednik Združenja EPEKA,
in Marjetka Bedrač, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. V kulturnem
programu bo nastopil romski pesnik in pisatelj Jože Livijen.

18.00

Sinagoga Maribor, Židovska ulica 4
Genocid nad Romi v Evropi − med pozabo in marginalizacijo, predavanje dr. Danijela
Vojaka
Dr. Danijel Vojak je višji znanstveni sodelavec Inštituta za družbene vede Iva Pilarja
v Zagrebu in eden od vodilnih hrvaških raziskovalcev genocida nad Romi in Sinti.
Predavanje bo v hrvaškem jeziku, obiskovalcem bo na voljo slovenski prevod povzetka
predavanja.
Obiskovalce predavanja bosta uvodoma kot slavnostna govornika nagovorila varuh
človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina in mag. Jožek Horvat Muc, predsednik
Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. V kulturnem programu bo nastopil romski
pesnik in pisatelj Jože Livijen.
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