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POZVÁNKA NA KONFERENCI JILEHA 2016 

Proměny v postavení Romek za poslední půlstoletí 

28. 11. 2016, 9.30 - 16.00 hod, hotel Amarilis, Štěpánská 18, Praha 2 

 

Konferenci pořádá Romská ženská skupina Manushe (Slovo 21, z.s.). Skupina od roku 2000 

podporuje osobnostní rozvoj romských žen a dívek po celé zemi. Má kolem dvou set členek a členů. 

Naše motto zní: "Edukace, sebevědomí, emancipace". Provedli jsme první průzkum o postavení 

romských žen, natočili úspěšný a oceňovaný dokument o třech silných romských ženách, zrealizovali 

jsme desítky vzdělávacích workshopů, seminářů, kurzů. Zastupujeme Romky v České ženské lobby i v 

síti Phenjalipe Rady Evropy. 

Od roku 2015 fungují v rámci projektu Jileha na lokální úrovni romské ženské skupiny, do kterých se 

zapojilo více jak devadesát žen. Ženy pomáhají dalším ženám vyjít ze stínu, překonat životní překážky 

a zlepšit pohled sama na sebe. Ženská sounáležitost je motorem celého projektu, který podporuje 

iniciativu obyčejných neobyčejných žen a umožňuje jim podílet se na změnách v jejich životním okolí. 

Jileha v romštině znamená „srdcem“ a členky Romské ženské skupiny Manushe (Slovo 21, z.s.) vedou 

své kolegyně k šťastnějšímu a plnějšímu životu. Chceme svět, kde ženy a muži žijí spolu a mají stejné 

postavení, a kde každá můžeme dojít naplnění. Více na www.slovo21.cz.  

Tato konference navazuje na konferenci z minulého roku a posouvá znalosti a schopnosti Romek 

zase o kousek dál. Pro účastníky zvenčí projektu bude konference přínosem z hlediska získání 

zajímavých pohledů na proměny postavení Romek za posledních šedesát let. Romky za poslední 

půlstoletí udělaly velký krok kupředu! Jaké jsou současné formy romského ženského aktivismu? Jak 

by mohly romské ženy pomoci své komunitě v budoucnu? Přijďte na naši konferenci a budete se 

moci dozvědět více! 

K přihlášení na konferenci je třeba vyplnit online přihlášku, kterou naleznete na tomto odkaze: 

https://goo.gl/forms/QLsP3lxY1x1To9Vi2  

Projekt je realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky prostřednictvím Rady vlády pro rovné 

příležitosti žen a mužů, dále za finančního přispění US Embassy Prague a ve spolupráci s Nadací Heinrich Böll 

Stiftung Praha. 

http://www.slovo21.cz/
https://goo.gl/forms/QLsP3lxY1x1To9Vi2
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Předběžný program konference 

 9.00 Registrace 

 9.30 Zahájení konference, úvodní slovo 

 10.00 Proměny v postavení Romek od druhé světové války; Problém sterilizací 

Romek; Příspěvek romské ženy starší generace; diskuse  

 11.30  Současné postavení romských žen; O romské ženské skupině Manushe; 

Příspěvky žen z projektu JILEHA – osobní zkušenost; diskuse 

 14.00  Romské ženské hnutí na mezinárodní úrovni; Prezentace ženských romských 

organizací; Mladá generace vzdělaných romských žen; Co jsme se naučili od 

romských žen (příspěvek studentek genderových studií FHSUK); diskuse 

 15.30 Shrnutí konference, rozloučení 

 

 

Pro případné dotazy využijte tel: 222511434 nebo e-mailu: manushe@centrum.cz. 

Těšíme se na setkání! 

http://www.slovo21.cz/
mailto:manushe@centrum.cz

