Apel od młodzieży romskiej
Treblinka/Oświęcim 2014
Miejsce w którym dziś się zebraliśmy, jest miejscem szczególnym dla naszego narodu. To miejsce, które lata temu pochłonęło tysiące niewinnych istnień. To tu przelała się krew naszych przodków, tu wydawali swe ostatnie tchnienie. Bez
winy, tracili tu życie w myśl chorej faszystowskiej ideologii. W milczeniu ich samych i w krzyku niesprawiedliwości.
Dziś, po wielu latach gromadzimy się w tym miejscu, by wspólnie wspominać tych, którym odebrano najcenniejszy
skarb jakim jest życie. Spotykam się jednak nie tylko po to, by oddać im hołd i należną cześć. Nie tylko po to, by składać
kwiaty i wygłaszać górnolotne mowy. Naszą misją, misją młodych pokoleń, jest także coś więcej. To na nas spoczywa
obowiązek mówienia głośno o tym, co zaszło podczas II wojny światowej. To do nas, młodych należy głos, my musimy
nauczyć swoje dzieci, przyjaciół i bliskich czym był Holocaust i jak przerażające straty przyniósł. Naszym zadaniem jest
nie bać się tego trudnego tematu i przypominać wszystkim, do czego niegdyś doprowadziła niewiedza, nietolerancja
i skrajny rasizm.
Pamiętając grozę tamtych czarnych dni i czując po dziś dzień ból straty w naszych sercach, zjednoczmy się dziś i wspólnie zadbajmy o to, by nigdy więcej nie doświadczyć podobnej historii. Holocaust to nie mit, nie bajka, ani legenda. Te
okrutne wydarzenia miały miejsce w rzeczywistości. Zabito tysiące prawdziwych ludzi, z których każdy miał swą własną,
unikalną historię. Za każdym z tych ludzi ktoś tęsknił, każdy z nich kogoś kochał. To nie liczby w statystykach, to prawdziwi
ludzie, którzy zginęli, bo inni nie rozumieli ich odmienności. Nie pozwólmy o tym zapomnieć.
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Śteto ande savo men dadyves
rakćam sy but ważno sare Romenge
dre ceło sveto. Adava śteto but, but
śeła manuśen, Romen naśadźa. Dre da phuv garudo sy rat jamare sare manuśengro. Adaj jamare manuśa, Roma, naśade peskro dźipen. Jone na kerde
niso, jone nasys bange. Bang sy da manuśen save
paćenas ande nasvali ideologia faszystowsko.
But berśa przegene, jame rakćam pes pałe pre
da śteto kaj khetane te zreperas da manuśen, save
naśade adaj peskro najbaredyr manuśikano barvalipen, o dźipen. Jame rakhas jamen adaj, kaj te thovas łenge luludźa, kaj te rakiras łendyr śukares, kaj
te na biśtiras so pes adaj kerdźa. Jekhenestyr te na
biśtyras. Jamary buty, buty terne manuśengri sy kaj
adałestyr te das godli dre sare ryga, dre ceło sveto,
kaj sare mauśa te dźinen i te śunen so pes kerdźa
ande ćiro syr sys dujto svetytko mariben. Adaja si
jamari misja, kaj te phenas jamare ćavorenge, malenge, sarenenge kones rakhasam pre jamaro drom
dałestyr so pes adaj kerdźa. Kaj te reperen. Jamaro
drom, sy te rakireł pał dava, so sy Holocaust. Jamaro celo sy te rakireł sarenenge ke so doligirdźa
bitolerancja i rasizmo. Sare, khetane zumavas sare
dźesa te dasave ćiri te na ryśon pałe. Zumavas sarenge te pheneł, kaj adava na sys paramiśa. Adava
so pes adaj kerdźa ande dujto svetytko mariben na
sys paramiśa. Dava sys ćaćipen. Adaj naśadyne but
but śeła manuśa. Jone naśade adaj peskro dźipen,
peskry familia, peskro kamlipen. Ande jamaro vast
sy kana, kaj te na das nikoneske dałestyr te biśtyreł.
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This place, where we are now
is very important for our nation.
Many years ago here in Treblinka
and Auschwitz-Birkenau died thousands of innocent human beings. On this land was spilled the
blood of our ancestors. Without guilt, they lost
their lifein the name of a sick fascist ideology. They
died in silence and in the cry of injustice.
Today, after many years we get together to
commemorate those who lost the most precious treasure: life. We get together not only to pay
tribute to them, lay flowers or to make speeches.
Our mission, the mission of the youth is to spread
the knowledge about what happened during the
Second World War. We, young people have an obligation to teach our children as well as friends and
relatives what was the Holocaust, and what were
its results. We cannot be afraid of this difficult topic, we have to remind to others that intolerance,
extreme racism and discrimination can have tragic
consequences.
Remembering about the terror of those days,
and feeling the pain in our hearts, let's combine
together and let's do everything what is possible
to not let in happen again. The Holocaust it is not
a myth, fairy tale or a legend. Those terrible events
really happened, real people lost their life, and
each of the victims had own story. They are not
only numbers in the statistics, but they are real
people who died, because other people could not
understand that they were different. We cannot
forget about this.
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