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COMUNICAT DE PRESA 
  
In data de 9 aprilie, orele orele 17:00, Goethe-Institut, Muzeul National de Istorie a Romaniei, Romani CRISS si 
the Documentation and Cultural Centre of German Sinti and Roma (Heidelberg) organizeaza vernisajul expozitiei 
“Holocaustul impotriva populatiei rome si sinti. Rasismul in Europa zilelor noastre'' care va avea loc la 
Muzeul National de Istorie a Romaniei. 
  
Expozitia urmareste un scenariu structurat cronologic in patru acte, marcand momente importante din istoria 
populatiei rome si sinti, in contextul  istoric european al secolului al XX-lea.  
Prima parte documenteaza efectele revocarii dreptului de vot a populatiei rome si sinti din Germania, ca urmare a 
ascensiunii la putere a Partidului National Socialist. Odata cu izbucnirea celui de-al doilea razboi mondial vor avea 
loc primele deportari din randul acestei populatii in Polonia ocupata de nazisti. 
A doua parte a expozitiei ilustreaza momente din vremea ocupatiei naziste, un stop-cadru al unei civilizatii 
europene ajunsa in impas. In acest context dimensiunea umana devine derizorie, iar atrocitatile razboiului sunt 
dublate de genocid. Imaginile expuse subliniaza numeroasele tipuri de persecutii la care a fost supusa populatia 
roma si sinti in statele aliate sau ocupate de nazisti. 
Sub patronajul unei formule concise „ARBEIT MACHT FREI”,  in prezent  devenind  un simbol al durerii pentru 
cei care i-au supravietuit, lagarul de concentrare de la Auschwitz-Birkenau a fost teatrul omuciderii sistematice a 
populatiei rome si sinti  din aproape fiecare tara europeana, aspect prezentat  in cea de-a treia parte a expozitiei.  
In final, dar nu si in cele din urma, cea de-a patra sectiune a expozitiei urmareste sa descrie vizual, depasirea 
momentului istoric identificat cu «dictatura» curentului politic national socialist, dupa anul 1945. Acest pasaj al 
expunerii aduce in atentia publicului de muzeu si nu numai, constientizarea la nivel european a genocidului nazist 
in randul populatiei rome si sinti, precum si una din primele actiuni, in sensul normalizarii raporturilor care definesc 
civilizatia europeana, si anume, inceputurile miscarii pentru drepturi civile ale populației sinti din Republica 
Federală Germană. Reprezentarea formelor actuale de discriminare impotriva populatiei rome din Europa Centrala 
si de Est se constituie ca nota distinctiva a expozitiei. Folosindu-se de exemplele caracterisitice statelor din această 



zona a Europei, se aduce in discutie un subiect tot mai frecvent in atentia opiniei publice - populatia de etnie roma 
supusa rasismului deschis si violent, urmat de prejudicii sociale continue.  
  
Dupa deschiderea oficiala ce a avut loc la Parlamentul European de la Strassbourg, expozitia “Holocaustul 
impotriva populatiei rome si sinti. Rasismul in Europa zilelor noastre'' a fost prezentata cu succes in  Ungaria, 
Republica Ceha si Polonia.  Dupa escala de la Muzeul National de Istorie a Romaniei expozitia îsi va urma  
calatoria si spre alte destinatii europene.  
  
La vernisaj va fi prezent si presedintele Consiliului Central al Populatiei Rome si Sinti din Germania, domnul 
Romani Rose, renumit activist de etnie roma.  
Initiativa expozitiei apartine Cultural Centre of German Sinti and Roma din Germania, in colaborare cu numeroase 
organizatii de romi.  Proiectul expozitiei s-a concretizat datorita sponsorizarii din partea DaimlerChrysler AG, a 
Comisiei Europene, a Fundatiei Culturale Federale, a Foreign Office din Germania Federala, a Fundatiei Heinrich 
Böll si a Fundatiei Hermann Niermann.  
Parteneri media: Radio Romania Cultural, Monopoly TV, onlinegallery.ro, Historia, Sapte Seri, comunicate.ro 
  
Expozitia poate fi vizitata in perioada 9-29 aprilie 2009; program de vizitare: miercuri-duminica, orele 10:00-18:00 
  
Persoane de contact:  
Oana Lapadatu, Goethe-Institut, tel: 021/311 97 62, 021/311 97 82  
Cezara David, Romani CRISS, tel: 021/310 70 70 
Raluca Malancioiu, Muzeul National de Istorie a Romaniei, 021/315 82 07 
 
 
 
  

 


