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Sigøjnere Carsten Fenger-Grøndahl Hent PDF Roma betyder menneske og er sigøjnernes betegnelse for sig
selv. Gennem tusind år på kanten af de europæiske samfund har romaerne formået at bevare deres eget sprog
og en særegen kultur. I denne bog videregiver forfatterne indtryk og erfaringer fra rejser til vidt forskellige

romamiljøer i 12 lande.

Fortællingen begynder i Indien, romaernes "moderland", og slutter i Skandinavien, hvor romaerne kæmper
for at blive en anerkendt del af et moderne samfund. Undervejs overværer vi religiøse ritualer i Frankrig og
deltager i farvestrålende flamencofester i Spanien. Vi følger den barske hverdag i Slovakiets og Tjekkiets grå

ghettoer og besøger en by i Makedonien, hvor romaerne har egen borgmester og eget bystyre.

I ord og billeder tegner forfatterne et billede af et folk, der har været forfulgt og forkætret gennem
århundreder - fra slaveriet i middelalderens Rumænien til nazisternes terror i det 20. århundrede - men som
altid har formået at rejse sig igen. Med udvidelsen af EU er de fleste romaer samlet inden for samme politiske
fællesskab, og for første gang i historien er der tegn på, at romaerne organiserer sig politisk og kan komme til

at udgøre en magtfaktor i fremtidens Europa.
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