Tisztelt emlékezők, Tisztelt nagykövetek, tisztségviselők, testvéreim, barátaim!
Ma a csend és a némaság napja van. Fejet hajtva emlékezünk a birkenaui haláltáborban éppen
73 évvel ezelőtt egyetlen éjszaka alatt meggyilkolt közel háromezer testvérünkre. Főhajtásunk
nemcsak tiszteletadás, hanem néma, csendes demonstráció az emberi gonoszság és a náci
szellemiség ellen. A holokauszt okozta szívfacsaró fájdalmunk minden ember gyásza kell,
hogy legyen, nem csak a romáké.
Itt állunk a Duna parton. 1944. augusztus 2. óta sok víz lefolyt már rajta, mondhatnánk, de a
mi gyászunkat nem mosta el. Fájdalmunk hét évtized távlatából sem enyhül, és nem is
csillapodhat, mert figyelmeztetni kell az utánunk következő generációkat, hogy a
megbélyegzés, a gyűlölködés, a szélsőséges ideológia, a diszkrimináció hová vezethet.
Tudatnunk kell, hogy a koncentrációs táborokban végrehajtott barbár cselekedetek olyan
szégyenfoltjai az emberiség történelmének, amelyet soha nem szabad elfelejteni. A mi
felelősségünk, hogy az idegengyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus ne kaphasson újra
teret sem a közbeszédben, sem a politikai döntéshozatalban.
A mi kötelességünk, hogy megőrizzük és továbbadjuk a szörnyűség emlékét az utókornak.
Bár hangunk halk, hitünk és bátorságunk elég erőt ad ahhoz, hogy megtartva őseink, apáink és
anyáink tanítását, leküzdjük a sors által teremtett akadályokat. A roma holokauszt emléknapja
egy olyan közös pont számunkra, amely kötelez minket a világ jobbá tételére.
Én, mint a Fővárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke továbbra is küzdeni fogok
mindennemű előítélet és kirekesztés ellen. így kell tennem, mert ezt diktálja a józanész, az
emberség, a koncentrációs és munkatáborokban elpusztított embertársaink emléke. Teszem
ezt, tegyük ezt magyarként, cigányként, magyar-cigányként. Mert érzéseinket, kettős
identitásunkat senkinek nincs joga megkérdőjelezni, vagy kétségbe vonni.
Én most homlokomról jelképesen leveszem azt a kettős aranypántot, amely cigányságomat és
magyarságomat szimbolizálja, és helyére egy kettős, fekete gyászszalagot kötök. Hogy
emlékezzek a birkenaui haláltáborban meggyilkolt testvéreinkre, és arra az édesanyára, akit
2009-ben éppen a roma holokauszt emléknapjának éjjelén lőttek agyon kislétai otthonában
újnáci ideológiát vallók. És kötelességünk megemlékeznünk a romák ellen elkövetett rasszista
sorozatgyilkosságok többi áldozatairól is e napon.
Hölgyeim és Uraim,
engedjék meg, hogy átadjam a szót Vadászi Istvánnak, a Roma Club Alapítvány alapíjának.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

