
Зупинити расизм і  насильство проти ромів!
Ми вимагаємо, щоб угорський урад захищала 
права всіх його громодян!
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На честь 8 квітня, Міжнародний День Ромів

«Чи є значна частина ромів, котрі не здатні для співіснування. (…) Треба, щоб це було вирішено негайно, незважаючи на шляхи подолання.» Золтан Байер, член Фідеса. Угорська правляча партія (січень 2013)
Сьогодні в Угорщині.
• Напіввійськові, близькі до партії Йоббіка, марширують через ромські поселення з гавкаючими псами, факелами, і, подекуди, з рушницями, закликають до винищування ромів (за Міжнародною Амністією).
• Порушники насильства проти ромів, включаючи биття, бомбардування, та вбивство, регулярно залишаються невпізнаними й уникають обвинувачень.
• Роми не мають рівний доступ до освіти, працевлаштування, охорони здоров'я, або інших прав громадянського суспільства.
• Європейський суд з прав людини постановив, що Угорщина порушила права людини шляхом поділу ромських дітей у спеціальних школах.
• Права партія Йоббіка набрала 17% місць у парламенті, незважаючи на розгортання мовних суперечок та антициганської пропаганди.
• Урядова меншість в числі фашистських, ксенофобських, і геноцидськихих загрозах є нестерпна.
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«Чи є значна частина ромів, 
котрі не здатні для співіснування. 
(…) Треба, щоб це було вирішено негайно, 
незважаючи на шляхи подолання.» 

Золтан Байер, член Фідеса. 
Угорська правляча партія (січень 2013)

Сьогодні в Угорщині
• Напіввійськові, близькі до партії Йоббіка, марширують через 
ромські поселення з гавкаючими псами, факелами, і, подекуди, 
з рушницями, закликають до винищування ромів 
(за Міжнародною Амністією).
• Порушники насильства проти ромів, включаючи биття, 
  бомбардування, та вбивство, регулярно залишаються 
невпізнаними й уникають обвинувачень.
• Роми не мають рівний доступ до освіти, працевлаштування, 
охорони здоров'я, або інших прав громадянського суспільства.
• Європейський суд з прав людини постановив, що Угорщина 
порушила права людини шляхом поділуромських дітей у спеціальних школах.
• Права партія Йоббіка набрала 17% місць у парламенті, незважаючи на розгортання мовних суперечок 
та антициганської пропаганди.
• Урядова меншість в числі фашистських, ксенофобських, і геноцидськихих загрозах є нестерпна.


