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Identita evropských Romů ve 20. století – studentská konference

Ve dnech 7. - 9. prosince 2017 se v Praze koná studentská konference s názvem Identita evropských 
Romů ve 20. století. Cílem konference je prezentovat výsledky výzkumu a dokumentace holocaustu 
Romů na území České republiky diskutovat s mladými lidmi obecně o významu uznání holocaustu 
Romů jako součásti zrovnoprávnění této etnické menšiny v Evropě a také o významu historické a 
současné občanské odpovědnosti. 

Konferenci pořádá Institut Terezínské iniciativy a Antikoplex ve spolupráci s dalšími partnery projektu 
European Roma Identity in 20th Century (ERI20th) a navazuje na předchozí akce: odbornou mezinárodní 
konferenci Identita evropských Romů ve 20. století ve světle dokumentace obětí holocaustu, která se konala 
v květnu 2017 v Praze, a na seminář pro pedagogy konaný v srpnu v Brně. 

Hlavní otázky, které si bude na 50 přihlášených studentů středních škol a jejich pedagogů klást, jsou: 
Známe historii Romů ve 20. století?
Otevíráme ve školách romská témata, včetně holocaustu Romů? Proč je těžké o těchto tématech mluvit?
Je romské téma potenciálně konfliktní a proč?
V čem se mohou studenti a učitelé vzájemně obohatit? Jaké jsou k dispozici materiály?

Součástí třídenního programu bude diskuse, interaktivní dílny, promítání dokumentárního filmu Zatajené 
dopisy, který naváže na program věnovaný menšinovým školám, a slavnostní derniéra divadelního 
představení AraART: Divadlo utlačovaných – Neprojdeš!

Účastníci také navštíví Lety u Písku – místo, kde v období druhé světové války existoval koncentrační tábor
pro Romy z Protektorátu Čechy a Morava. Studenti tak budou mít příležitost navštívit jak současné místo, na
kterém se nachází expozice v replikách vězeňských baráků a oficiální pamětní místo, tak si prohlédnout 
okolí velkovýkrmny vepřů, jejíž areál zabírá většinu území bývalého koncentračního tábora. Věříme, že to 
bude jedna z posledních příležitostí vepřín v Letech vidět!

Zde najdete zprávu a fotografie z exkurze programu pro studenty do Let u Písku, která proběhla 23. 11. 
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