Організатори не розраховують на попередні знання
учасниками історичних фактів, але, звичайно, очікують
від них бажання здобути ці знання під час семінару.
Учасники заздалегідь отримають для ознайомлення
невеликий електронний комплект матеріалів про історію
геноциду ромів.
Від учасників очікується міжкультурна толерантність, а
також готовність боротися з расовою дискримінацією та
відповідними явищами.

Адреси та інформація

Освітня ініціатива з роботи заради миру спрямовує зусилля, зокрема, на збереження пам‘яті про Голокост у
Східній Європі. Діяльність спілки включає освітні заходи
за участі свідків подій та істориків і спрямована як на дослідження історичних фактів, так і на вивчення стану політики пам‘яті.
Наш попередній масштабний проект 2015-2017 рр. був
присвячений депортації румунських ромів до Трансністрії під час Другої світової війни. В Інтернеті: www.
genocideagainstroma.org та www.romagenocide.com.ua/
vystavka-pamyatai-aby-protystoyaty/
Український центр вивчення історії Голокосту є неурядовою громадською організацією. Темами наукових досліджень є регіональні особливості Голокосту на теренах
України, нацистська ідеологія та механізми її реалізації,
проблеми антисемітизму та заперечення Голокосту, компаративні дослідження Голокосту та інших геноцидів. В
рамках педагогічної діяльності Центр консультує викладачів історії Голокосту у середніх та вищих навчальних закладах України, сприяє створенню та поширенню освітніх
програм та підручників, проводить конкурси учнівських
та студентських робіт.
http://www.holocaust.kiev.ua

За можливості, деякі інтерв‘ю зі свідками та
експертами будуть проводитися самими учасниками. Ми
забезпечуємо базові знання щодо методики проведення
інтерв‘ю та роботи з відеокамерою. Ми прагнемо, щоб
учасники розповідали про свої враження від проекту
та мотивацію місцевим мультиплікаторам (медіа,
вчителі...). Перебіг поїздки фіксуватиметься на відео, тому
передбачаємо згоду учасників на публікацію фотографій.
Очікується, що учасники виявлять готовність брати
участь у проекті не лише в межах подорожі. Це можуть
бути більш ширші та тривалі види діяльності, як-то
відгуки та цікаві ідеї для втілення, так і конкретні, як,
наприклад, допомога в транскрибуванні інтерв’ю,
підборі фотографій, монтажу відео або при підготовці
виставки.

Заявки на участь у подорожі просимо надсилати
українською координатору проекту Михайлу Тяглому
на ел. адресу mikhail.tyaglyy@gmail.com
Проект виконується за фінансової підтримки:

Геноцид ромів в Україні, 1941-1944.

Міжнародний проект
«Зневажений геноцид»

Освітня подорож 31 серпня – 9 вересня 2018 р.

Шукаємо учасників!

www.genocideagainstroma.org

Пам‘ятник „Ромська кибитка“
у Бабиному Яру, Київ

Що ми очікуємо від учасників
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Зневажений геноцид

Під час Другої світової війни німецькими окупантами в
Україні було вбито понад десять тисяч ромів. Але в пам‘яті
як німців, так і українців цей геноцид майже відсутній.
Були споруджені лише поодинокі пам‘ятники жертвам;
на шкільних уроках ця тема практично не розглядається.
Наш проект покликаний змінити цей стан речей. Ми
зустрічатимемось з тими, хто залишився в живих, зі
свідками геноциду, які
готові розповісти про те,
як в їхніх містах та селах
переслідували ромів, і
як вони чинили спротив
геноциду. Ми прагнемо
використати
останній
шанс задокументувати ці
свідчення.
Проте, ми цікавимося
не лише історичними
подіями, але й умовами,
в
яких
суспільство
відтворює пам‘ять про
них. Те, що доля ромів
невідома
широкому
загалу, є свідченням
того, що прихована
ворожість проти них все ще існує. Саме тому в нашому
полі зору також дискримінація ромів та боротьба з нею
сьогодні – як в Україні, так і в Німеччині.
Проект виконується спілкою «Освітня ініціатива з роботи
заради миру» у Берліні спільно з Українським центром
вивчення історії Голокосту в Києві. Важливою складовою
є тісна співпраця з місцевими та обласними ромськими
громадськими організаціями.

Запрошення до участі: освітня подорож по
Україні
31 серпня – 9 вересня 2018 р.!
Заявки приймаються до 31 липня

Центральною складовою проекту є спільна поїздка по
Україні, в якій візьмуть 10 учасників – по п‘ять з Німеччини
та України. Передбачається пропорційна кількість ромів
та неромів з обох
країн.
Учасники проекту
братимуть інтерв’ю
у свідків подій,
відвідають місця
масових убивств
та зустрінуться
з місцевими
громадськими
активістами.
Займаючись
разом пошуковою
роботою, постійно
обмінюючись
думками, ми
маємо найкращі шанси на досягнення результату, який
дозволить вберегти від небуття історію геноциду ромів в
Україні і сприяти зміцненню спротиву будь-яким формам
дискримінації та нетерпимості.

Результати

За результатами проекту буде створено відеоролики та
тематичну пересувну виставку.
За змістом вони охоплять три складові: історичні факти,
культуру пам‘яті та форми сучасної ромофобії в Німеччині
та Україні. Розповідям наших співрозмовників буде
відведено при цьому важливе місце.
Виставку буде продемонстровано до літа 2019 р. у кількох
містах України та Німеччини, за можливості у присутності
учасників поїздки. Виставка та відео будуть виставлені в
Інтернеті з метою історико-політичної освіти.

Освітня подорож

Участь у подорожі безкоштовна. Ми покриваємо
витрати на проїзд до початкового пункту поїздки,
організовуємо транспорт для поїздки по запланованих
місцях та проживання. Окрім того, виділяємо кошти на
харчування та забезпечуємо перекладачів.
Заявки просимо надсилати у довільній формі до 31
липня. Можливість взяти участь у проекті відкрита для
всіх. Вітаються заявки від молодих кандидатів/ок (від
18 років). У заявці вкажіть інформацію про себе та про
очікування від подорожі: ПІБ, рік народження, місце
навчання/роботи, адресу, контактні дані, причини для
участі у проекті та очікування від нього.
Подорож починається з семінару 31 серпня 2018 р.
у Києві. Закінчення подорожі – 9 вересня. Крім того,
учасників буде запрошено на покази виставки.
Конкретний маршрут по Україні буде визначено
незадовго до початку подорожі.
У програмі поїздки – зустрічі з тими, хто пережив
геноцид чи був його свідком, з істориками та активістами
громадянського суспільства, передовсім з ромської
громади. Мова йде як про історію, так і про сьогодення
з його проявами ромофобії в Україні та Німеччині, про
дискримінацію та шляхи протистояння їй.
Ідеться не лише про історію жертв. Вона значно
складніше. Серед тих, хто пережив війну, є роми, які
постраждали від німецьких окупантів та їхніх поплічників,
але є й ті, хто були солдатами чи партизанами і чинили
активний спротив нацистам. Розповіді очевидців містять
свідчення як про місцеву колаборацію, так і про допомогу
переслідуваним та їх рятування.

