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Unohdettu kansanmurha – tapahtumakokonaisuus 

muistuttaa romanien holokaustista 

 

Luovan mustalaiskulttuurin yhdistys Drom ry järjestää tänä keväänä ainutlaatuisen Unohdettu 

kansanmurha -nimisen tapahtumakokonaisuuden Helsingissä. Tapahtumat ovat omistettuja 

romanien holokaustille.  

 

Hankkeen päätapahtuma on kansainvälinen kaksipäiväinen tieteellinen seminaari ”Romanit ja 

holokausti”, joka käynnistyy romanien kansallispäivänä 8.4. Seminaarissa käsitellään romanien 

kohtaloa toisen maailmansodan Euroopassa, keskustellaan Euroopan romanien 

ihmisoikeuksista sekä pohditaan romanien tulevaisuuden haasteita. Romanit ja holokausti -

seminaari on yksi korkeatasoisimmista tapahtumista, mitä Pohjoismaissa on koskaan järjestetty 

romanien lähihistoriasta ja sen heijastuksista nykypäivän Euroopassa.  

 

Hankkeen alullepaneva voima on ollut hankkeen perustajan mustalaiskirjailija Veijo Baltzarin 

romaani ”Sodassa ja rakkaudessa”, joka julkaistiin vuonna 2008 (Tammi). Tarina mustalaisista 

toisen maailmansodan jaloissa herätti suurta mielenkiintoa, ja sen kautta syntyi myös tarve 

kertoa suurelle yleisölle laajemmassa mittakaavassa romanien vaietusta kansanmurhasta. 

 

Unohdettu kansanmurha -hanke on merkittävä askel Euroopan romanikysymyksessä. Projektin 

tavoitteina ovat kauaskantoiset toimenpiteet Euroopan romanien hyväksi. Hankkeen luovan 

osuuden tarkoitus on osoittaa mustalaiskulttuurin elinvoimaisuus ja vaalia kulttuurin jatkumista 

rikkaana.   

 

 

"Unohdettu kansanmurha”-tapahtumat: 

 Barvalo Drom - Elinvoimainen mustalaiskulttuuri -näyttely, Kulttuurikeskus Caisa 
26.3.–29.4.2010.  

 Romanit ja holokausti – kansainvälinen seminaari, Tieteiden Talo, 8.-9.4.2010 

 Barvalo Drom -mustalaismusiikin konsertit: Savoy-teatteri, Helsinki 9.4, lisäksi 

Dubrovnik, Helsinki 24.3 sekä Kulttuuritalo Karelia, Tammisaari 26.3 

 Die Zigeuner von W, valokuvanäyttely Romanian saksankielisistä mustalaisista, Goethe-

Institut 9.4.–12.5.2010.  

 

Kulttuurikeskus Caisassa toteutettavan Barvalo Drom (suomeksi Rikas Tie) -näyttelyn puhutteleva 

kokoelma esittelee romanien historiaa, kulttuuria sekä taidetta. Samannimisessä konsertissa 

Savoy-teatterissa 9.4 pääsemme musiikkimatkalle Intian kautta Suomeen, kun Peali Juva 

yhtyeineen vievät meidät ensin mustalaiskulttuurin juurille Intiaan, jonka jälkeen illan pääesiintyjä 

kotimainen uuden mustalaismusiikin yhtye Drom tuovat meidät intialais- ja balkanilaisvaikutteineen 

takaisin Suomeen. Molemmat illan esiintyjistä pohjaavat musiikkinsa traditionaaliseen, mutta 

ilmaisevat sitä modernilla ja ennennäkemättömällä tavalla. Illan konsertissa esiintyvät myös Mia 

Vasaran mustalaistanssiryhmää sekä tanssija Carmen Baltzar. 

 

 

http://www.drom.fi/unohdettukansanmurha/elinvoimainen.html
http://www.drom.fi/unohdettukansanmurha/seminaari.html
http://www.drom.fi/unohdettukansanmurha/musiikki.html


Unohdettu kansanmurha-hankkeen suojelijana toimii tasavallan presidentti Tarja Halonen. 

Hankkeen pääyhteistyökumppanit ovat Helsingin Kulttuurikeskus, Helsingin Yliopiston 

Tutkijakollegium, Suomen Historiallinen Seura sekä Ulkoasiainministeriö. Myös Paavo Lipponen ja 

Pekka Haavisto osallistuvat aktiivisesti tapahtuman toteutukseen. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille 

romanien historiasta ja kulttuurista kiinnostuneille henkilöille, tutkijoille, päättäjille sekä 

viranomaisille. 

 

Lisätietoja hankkeesta osoitteessa: www.drom.fi/unohdettukansanmurha 

Yhteyshenkilö: Kirsi Paavilainen, Tiedottaja p. 040-7683288 kirsi.paavilainen@gmail.com 


