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Берлін, 27 червня 2018 року
Ескалація насилля по відношенню до уиган в Україні

Шановний посол!
21 квітня 2018 року, коли українське екстримісько-радикальне угрупування S14 здійснило
жорстокуий погромний напад на ромів в українській столиці, ми, зі зростаючим
занепокоєнням, почали спостерігати за ситуацією ромської меншини в Україні.
У ніч з 9 на 10 травня, близько 30 чоловік у масках спалили ромське поселення біля Львова. 22
травня в Тернополі 20 людей, серед яких неповнолітні, з вогнепальною зброєю вторглися в
ромський табір (сім дорослих та близько 30 дітей). 7 червня в Голосіївському парку в Києві був
зруйнований ще один ромський табір.
У листі за 7 травня "Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas" та "RomaTrial e.V."
закликали вас не терпіти таких варварських атак і робити все, що у ваших силах, щоб
гарантувати безпеку для постраждалих ромів та всіх інших ромів в Україні.
У своїй відповіді за 25 травня ви згадуєте ці інцеденти, як нетолерантні, і зсилаєтеся на
відповідне твердження Міністра внутрішніх справ. Але можливі виконавці цього, здається, не
отримали і не допомагають тим, на кого це вплинуло. На наступний лист від Stiftung Denkmal за
13 червня відповіді не було отримано.
Ситуація погіршується і досягла свого трагічного апогею 23 червня, коли внаслідок нападу на
табір ромів в Західній Україні, одного чоловіка було вбито і чотири постраждали. Невідомі у
масках атакували табір біля міста Львова з бейсбольними битами та ножами, повідомила
регіональна поліція в неділю. Сім ймовірних учасників були арештовані. Жінку, чоловіка та
десятирічного хлопчика відвезли у лікарню з ножовими пораненнями.
Як виявляється, деякі з груп, які проявляють агресію та насилля по відношенню до ромів, добре
відомі українській державі та їх допускає уряд:

Напад 7 червня був вчинений членами руху »Національних дружин», який був започаткований
в січні 2018 року ветеранами право-радикального "Азовського полку". 6 червня вони
розмістили у Facebook ультиматум для ромів з Голосіївського парку, щоб ті залишили своє
поселення протягом 24 годин. «Якщо поліція не буде діяти, національна громадянська армія
буде контролювати ситуацію самостійно», - написали вони. Незважаючи на публічне
оголошення, поліція не попередила цей злочин. Напад було відзнято та розміщено на
Facebook. Той факт, що ця справа ще раз розслідується як «грубий злочин» є свідченням
принципово невірної оцінки злочину.
У програмі 25 червня Deutschlandfunk навіть згадував повідомлення про те, що гроші з
державного бюджету України були виділені для право-радикальної організації S14 - включно з
молодіжним табором, що брав участь у знищенні наметового табору ромів у Києві 21 квітня.
Ми, що нижче підписалися, вважаємо нашим обов’язком інформувати німецьку та
європейську громадськості про зростання насилля щодо ромів в Україні та закликати відповідні
українські органи влади забезпечити справедливе ставлення до потерпілих. Під час німецької
окупації було застрелено близько половини українсько-ромського населення - приблизно 9000
дітей, жінок, чоловіків, цілих сімей та громад. Ці злочини накладають на нас особливу
відповідальність.
Ми глибоко шоковані і стурбовані тим, що українська влада не пропонує ромам жодного
захисту. Окрім роз'яснення та покарання попередніх насильницьких дій поліцією та судовою
системою, необхідно вжити невідкладних заходів для забезпечення безпеки ромів в Україні.
Діяльність груп, які мають крайні право-радикальні погляди, повинна ретельно
контролюватися. Саме в цій гострій та небезпечній ситуації для потерпілих потрібна практична
та моральна солідарність.
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