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«ГЕНОЦИД РОМІВ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ:
ВИВЧЕННЯ, ВИКЛАДАННЯ, КОМЕМОРАЦІЯ»
Національний музей історії України у Другій світовій війні.
Меморіальний комплекс
4 жовтня 2016 р., м. Київ
Верховній Раді України:
 Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної
політики;
 Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин;
 Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
 Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності.
Кабінету міністрів України:
 Міністерству освіти і науки України;
 Міністерству культури України;
 Міністерству закордонних справ України;
 Міністерству інформаційної політики України.
Ми, учасники науково-практичної конференції «Геноцид ромів України в період
Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація», підсумовуючи результати
обговорень й напрацювань заходу, звертаємося до органів влади України з такими
пропозиціями:
1. Постановою Верховної Ради України № 2085-IV від 8 жовтня 2004 року «Про
відзначення Міжнародного дня голокосту ромів» в Україні було встановлено так званий
«Міжнародний день голокосту ромів» (щорічно 2 серпня). На переконання учасників
конференції, така назва є некоректною та не сприяє гідному увічненню пам’яті жертв
нацистського геноциду. Звертаємося до Верховної Ради України з закликом розглянути
питання про перейменування цієї дати державного меморіального календаря.
Пропонуємо замість вказаної назви використовувати назву «Міжнародний день пам’яті
жертв геноциду ромів»
2. Вищезазначена постанова Верховної Ради України містить доручення «Кабінету
Міністрів України разом з відповідними місцевими органами виконавчої влади
визначити і здійснити заходи, спрямовані на вивчення масштабів, місць та кількості
жертв гітлерівського етноциду ромів [...], на увічнення пам'яті депортованих і страчених
представників цієї національної меншини, надання допомоги сім'ям постраждалих [...]».
Однак, про здійснення цих заходів органами державної влади на сьогодні, за
поодинокими винятками, невідомо. Просимо звернути увагу на необхідність виконання
таких заходів та сприяти їх втіленню.

3. Прискорити, відповідно до п. 7 протокольного рішення Організаційного комітету
з підготовки та проведення заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру
від 17 березня 2016 р., процес вступу України до міжнародної організації International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA, Міжнародний альянс у справі збереження
пам’яті про історію Голокосту шляхом дослідження та викладання цієї теми,
https://www.holocaustremembrance.com/). Членство в IHRA зробить можливим
отримання українськими освітянами найсучасніших матеріалів, методик викладання
теми Голокосту та геноциду ромів, а також їх участь в навчально-методичних
семінарах, конференціях, стажуваннях в найвідоміших центрах з цієї проблематики,
обмін досвідом з колегами з інших країн.
4. Створити реальну можливість для навчання цій темі в шкільних курсах з історії
України, всесвітньої історії та інших курсах суспільно-гуманітарного блоку, а також у
вищих навчальних закладах. Сприяти розробці та поширенню факультативних та інших
курсів з цієї проблематики. Сприяти відображенню цієї теми в експозиціях та освітньокомунікативних проектах музейних інституцій. Долучати до цього процесу фахівців,
академічні та освітянські організації, що мають досвід та професійно займаються цією
проблематикою.
За дорученням учасників конференції,
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Михайло Тяглий, голова оргкомітету, науковий співробітник Українського центру
вивчення історії Голокосту, відповідальний редактор наукового часопису «Голокост і
сучасність. Студії в Україні і світі» (Київ, Україна);
Наталія Зіневич, к.і.н., с.н.с., Інститут української археографії та джерелознавства
ім. М.С. Грушевського НАН України (Київ, Україна)
Володимир Сімперович, к.і.н., вчений секретар Національного музею історії
України у Другій світовій війні (Київ, Україна)
Володимир Тиліщак, к.і.н., заступник Голови Українського інституту національної
пам’яті (Київ, Україна);
Ольга Жмурко, керівник Ромської програмної ініціативи, Міжнародний фонд
«Відродження» (Київ, Україна).

