Auschwitz-Birkenau 2017. augusztus 2.
Teleki László országgyűlési képviselő beszéde
Tisztelt emlékezők, roma testvéreink, itt és a nagyvilágban!
Megint augusztus 2-a van, elrepült egy újabb esztendő és mi újra összegyűltünk,
hogy együtt hajtsunk fejet a hetvenhárom évvel ezelőtt történt szörnyűséget átélt
áldozatok emléke előtt tisztelegve.
A roma holokauszt hőseire emlékezve, sokszor álltunk itt együtt Sárközi Rudi
testvérünkkel, barátunkkal Ausztriából, aki idén sajnos már nem lehet a
megemlékezők között, közöttünk.
Nyugodjon békében!

Tisztelt Emlékezők, Hölgyeim és Uraim!
Fájdalmas a múltat ennyi év után is felidézni, de nem lehet, hogy ne
emlékezzünk anyáink, apáink, testvéreink értelmetlen és embertelen
kivégzésére.
Őrizni kell az emléket, még akkor is, ha az fájó sebeket szaggat fel.
Birkenau népünk legnagyobb sírhelye. Sok ezer testvérünk vesztette itt életét
egy őrült zsarnok esztelen parancsára csak azért, mert ő azt gondolta, hogy csak
a náci árják élhetnek a földön, kékszeműek és szőkék…
De gondoljunk csak bele: hányan élnek ma is hasonló véleménnyel, hasonló
hittel a szívükben?
Hány gyerek nő fel ma is olyan neveltetésben, amely arra biztatja, hogy kerülje
el a cigányokat, mert nem megbízhatóak, piszkosak, buták?
Hány hivatalban, üzletben, közlekedési eszközön, vendéglátó egységben,
intézményben bánnak másként embertársainkkal, velünk, mert más a bőrünk
színe, mint a többségé?
És még hány szerelemnek kell szétszakadnia, vagy megküzdenie az
előítéletekkel?
Az antiszemitizmus, a rasszizmus sajnos ma is jelen van a világban.

Az Európában tapasztalható szélsőjobboldali eszmék erősödése nagyon nagy
veszélyt rejt magában. Hasonlóságot lehet felfedezni a II. Világháború előtti
idők náci eszmeihez.
Sokan, sok helyen, sok esetben újra fennhangon vállalják és hirdetik
antiszemita, fajgyűlölő nézeteiket.
Vannak országok, ahol intézményesített formában is jelen van a kirekesztés, a
rasszizmus.
Tetten érhető többek között az oktatásban, a lakhatásban, a foglalkoztatásban, de
már az egészségügyben is.
Gondoljunk csak a szegregált oktatásra, ahol külön osztályokat indítanak a roma
gyerekeknek. Külön helységet jelölnek ki számukra az iskolai étkezdékben,
öltözőkben, és csak a számukra kijelölt mosdókat használhatják…
…és vannak olyan európai kormányok, sok esetben ellenzéki parlamenti pártok
is, akik ezt szó nélkül tűrik, engedik, némák azért, hogy így vásároljanak
szavazatokat.
Sokan, sokszor megkérdezik tőlem, miért nincs több diplomás roma?
Erre az a válaszom, hogy adjanak egyforma esélyt minden gyermeknek az
oktatásban a tanuláshoz!

A szülők kirekesztése a foglalkoztatásban szűnjön meg!
Az elhelyezkedés lehetőségei korlátozottak a roma munkavállalók körében.
Nem foghatunk akármilyen vállalkozásba, mert például roma származású pék
kezéből nem szívesen vesznek kenyeret, bizalmatlanok a kertésszel, ha az illető
roma…
Hasonló kirekesztés tapasztalható a lakhatás területén. Hiába van egy roma
családnak pénze lakásbérlésre, vagy vásárlásra, az előítéletek miatt nem
juthatnak minőségi ingatlanokhoz.
Nem is beszélve a szegregált lakótelepekről, városrészekről.
A változás, a változtatás mindannyiunk közös felelőssége és közös érdeke.

Tisztelt Résztvevők!
Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell a múltbéli és mai tragédiákra, hogy a
történelem ne ismételhesse meg önmagát, ne lehessen újabb népirtás sehol a
világon!
Gondolataimat Táisz Ferencné, kollégiumi nevelőtanár mottójával szeretném
zárni:
„Van-e mérce, mellyel a távolság lemérhető?
És van-e forró szív, kifogyhatatlan türelem,
Rendíthetetlen hit, lankadatlan erő,
Melyekből a híd megépíthető?
Onnan ide, innen tovább…?”
Ezen a gondolatbeli hídon csak együtt tudunk átkelni: eladók és vevők, tanárok
és diákok, orvosok és betegek, hivatalnokok és ügyfelek, politikusok és
választópolgárok…
Ha nem fogjuk elég szorosan egymás kezét, elsodorhat bennünket az ár és
bekövetkezhet a tragédia: valaki vagy akár mindegyikünk elsüllyedhet a
fanatizmus mocsarában.
Ezt az átkelést segítik a mai megemlékezés szervezői is. Roman Kwiatkowski és
Romani Rose elnök Urak, akik szintén elöl mennek a hídon, a romákat érő
kirekesztések elleni küzdelem útján. Köszönet nekik, hogy erőt adnak Európa és
a világ demokratáinak!
A Holokauszt Áldozatai Nyugodjanak Békében!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

