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1971 - 8. – 12. dubna se konal v Londýně
I. světový kongres Romů, byla ustanovena
Mezinárodní romská unie - IRU.

V roce 1971 se Romové rozhodli, jak
bude vypadat romská vlajka.
Vlajka:
vrchní pruh je modrý – znázorňuje čisté
nebe, svobodu, volnost.
spodní pruh je zelený – zelená znamená
zemi, trávu, která dávala Romům obživu,
sílu a zdraví.
uprostřed je dřevěné kolo – kočovnictví –
vlajka Indie, důkaz, že k Indům patří.
kolo – koloběh osudu se opakuje a
uzavírá, navazuje na pověst o králi
Ašókovi.

projekt: STOP PŘEDSUDKŮM

Začít spolu z.s.

ZAČÍT SPOLU Z.S.
BROUMOV

Soukenická 16,
550 01 Broumov,
www.zacit-spolu.cz,
info@zacit-spolu.cz
IČO: 68208944, 608 784 332

Tento projekt se uskutečňuje za
podpory Ministerstva kultury a
nadace Agrofert.
Děkujeme:

PROJEKT STOP PŘEDSUDKŮM
Cílem projektu je podpořit
majoritu a minoritu ke zlepšení
vztahu, zkvalitnit společenské
soužití a snažit se o bližší
pochopení ROMSKÉ mentality.

ZAČÍT SPOLU Z.S. BROUMOV
HISTORIE ROMŮ
3. – 5. století – migrace Romů z oblastí
indického Rádžastánu, popř. Panddžábu.
Další vlna 9 . – 10. století.
Početnější proud postupuje přes Krétu,
Korfu a Řecko směrem na Balkán. Vedlejší
proud se pohybuje přes severoafrické
pobřeží na Pyrenejský poloostrov a odtud
do západní Evropy.
9. – 18. století - delší zastávky na území
Persie (Irán), Řecka (významná kolonie u
tehdejšího města Modon na západním
pobřeží Peloponésu).
13. století - příchod Romů do střední
Evropy. Na naše území přicházejí Romové
koncem 14. nebo na počátku 15.století.
Záleží na tom, který z prvních historických
považujeme za skutečně věrohodný.
Vydávali se za poutníky z Malého Egypta, a
proto je evropští obyvatelé pojmenovávali
Egyptános, Gitanos, Gypsies, na Balkáně
Arhinganoi, Atsinganos. Z toho vznikla další pojmenování např: Tingari, Zigeuner,
Ciganos. Příslušníci tohoto etnika však
většinou toto označení nepřijali.
1427 - zhoršení postoje majoritní
společnosti vůči Cikánům – pařížský
arcibiskup je exkomunikoval v roce 1427 z
církve.
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16.století - císař Maxmilián I. vydává v
Augsburku edikt, podle kterého měli
Cikáni co nerychleji opustit země patřící
Německu pod hrozbou fyzických trestů a
smrti.
18.století - Marie Terezie se pokouší o
asimilaci a násilné usazování Cikánů;
taktéž její syn Josef II., jehož nařízení se
týkala hlavně vzdělání Romů. Nesměli být
nazýváni „cikáni“, ale novosedláci
(Neubauern) nebo Új Magyár (Noví
Maďaři). Měli zakázáno mluvit cikánsky,
nosit svůj tradiční oděv, kováři nesměli
pracovat svým tradičním způsobem v
sedě, ale ve stoje, děti byly odjímány
matkám a posílány na převýchovu.

19. století – v roce 1927 byl
vydán perzekuční zákon č.117.
Spolu se zákonem č.74 z roku
1958, zaměřeným na násilné
usazování kočovných Cikánů,
byl jedním z nejbrutálnějších
pokusů o řešení tzv. „cikánské
otázky.

20. století - Druhá světová válka (1939 –
1945) – genocida – tábor Lety.
Osvětim II – Březinka.
Od března 1942 do srpna 1943 zahynulo
v Březince 20 000 Romů. Podle odhadů
přežilo genocidu v českých zemích
maximálně 1000 Romů.

1958 – vzniká zákon o trvalém usídlení
kočujících osob. Trestným se stalo
kočování osob, ale i neohlášená změna
bydliště.

