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Ολοκληρώθηκε το έργο «Ανάπτυξη της Εθνικής
Πλατφόρμας διαβούλευσης και διαλόγου για θέματα
Ρομά», που είχε ως στόχο την προώθηση της διαβούλευσης και την
εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας διαλόγου, ανάμεσα σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, στη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικών
κοινωνικής ένταξης των Ρομά, με έμφαση στα μέλη των κοινοτήτων Ρομά.
Με εργαλεία μια σειρά συναντήσεων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο, τη βιωματική εκπαίδευση και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα
διαβούλευσης πέτυχε να προκαλέσει το διάλογο για τα θέματα της κοινωνικής
ένταξης των Ρομά και να αναδείξει τη σημασία της από κοινού προσπάθειας
επίλυσης σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων τους.
Στο διάλογο πήραν μέρος εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων Υπουργείων και
Υπηρεσιών, όπως Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Νοσοκομεία κλπ, της Εκκλησίας,
όλων των Περιφερειών, των περισσότερων Δήμων με πληθυσμούς Ρομά και
φυσικά των συλλογικών φορέων των Ρομά, σε επίπεδο Συνομοσπονδίας,
Ομοσπονδιών και Τοπικών Συλλόγων, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών
(ΜΚΟ, σύλλογοι και ιδιώτες).
Στην ιστοσελίδα www.roma-ekka.gr έχουν καταχωρηθεί πληροφορίες για
τις επιμέρους δράσεις που υλοποιήθηκαν και στο πεδίο "Πλατφόρμα
Διαβούλευσης", οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν
ηλεκτρονικά στο διάλογο με ιδέες, απόψεις και σχόλια.

“Το έργο
"Development of the
National Roma Platform
for consultation and
dialogue exchange of
the Greek NRCP»,
υλοποιήθηκε από το
Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με τη
συγχρηματοδότηση της
ΕΕ (Πρόγραμμα
«Δικαιώματα, Ισότητα
και Ιθαγένεια 20142020»).
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Από τον Οκτώβριο 2016 έως και το Μάιο 2017,
υλοποιήθηκαν:
Συνέντευξη Τύπου, 19/10/16, στις εγκαταστάσεις
της ΕΕ στην Αθήνα
- Εναρκτήρια Συνάντηση – Ημερίδα, 20/10/16, στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.
Περιφερειακές Συναντήσεις (2):
 στη Λάρισα, 7/12/16
 στη Θεσσαλονίκη, 31/3/17
- Βιωματικά Εργαστήρια (3) με συμμετέχοντες
στελέχη Περιφερειών, Δήμων και Ρομά:
 στην Αθήνα στις 21/10/16
 στη Λάρισα στις 6/12/16
 στη Θεσσαλονίκη στις 30/3/2017 και
 βιωματική άσκηση στο Δήμο Χαλανδρίου
στις 21/11/2016.
- Τοπικές Συναντήσεις, μεταξύ εκπροσώπων
περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών
φορέων και των Ρομά:
 στην Περιφέρεια Αττικής, με 4 Δήμους της
Ανατολικής Αθήνας και Ανατ. Αττικής:
Χαλανδρίου, Παλλήνης (Γέρακα – Ανθούσας),
Σπάτων – Αρτέμιδος και Αχαρνών, στις
21/11/2016.
 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής με
10 Δήμους: Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Μεγαρέων, Φυλής, Ασπροπύργου, Ιλίου,
Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Περάματος και
Κερατσινίου, στις 3/2/2017.
 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 8 Δήμους:
Τρίπολης, Ξυλοκάστρου, Ευρώτα, Καλαμάτας,
Κορινθίων, Μεσσήνης και Συκιωνίων, στις
28/2/2017 στην Τρίπολη.
 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με τους
Δήμους Ρόδου και Κω, στις 5/5/2017 στη
Ρόδο.
 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 8
Δήμους: Λαμιέων, Λεβαδέων, Λοκρών,
Δελφών, Θηβαίων, Διρφύων – Μεσσαπίων,
Χαλκιδέων, Ορχομενού, στις 16/5/2017 στη
Λαμία.
 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με 7
Δήμους: Πατρέων, Ναυπάκτου, Δυτικής
Αχαΐας, Πηνειού, στις 23/5/2017 στην Πάτρα.
- Καλές Πρακτικές Επικοινωνίας Ρομά & μη Ρομά
- Ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Σε όλες τις δράσεις, η συμμετοχή των Ρομά ήταν
κάτι παραπάνω από ικανοποιητική – τόσο αριθμητικά,
όσο και από την άποψη της συμμετοχής τους στο
διάλογο: με τοποθετήσεις, περιγραφή προβλημάτων,
κατάθεση προτάσεων, με παράπονα και αντιρρήσεις για
περιπτώσεις αδιαφορίας της πολιτείας και των τοπικών
αρχών, αλλά και θετικά σχόλια για τις ενέργειες που
έχουν γίνει.
Ήταν μαζί μας οι οργανώσεις:


Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά με τα
μέλη της από όλη την Ελλάδα



Πανελλήνια Συνομοσπονδία
ΕΛΛΑΝ – ΠΑΣΣΕ



ΠΟΣΕΡ



ΠΕΕΡ



Ομοσπονδία ΟΜΘΘΗΕΡ



Ομοσπονδία Ρομά Θεσσαλίας



Ομοσπονδία ΟΜΗΡΟΣ



Περιφερειακοί & Τοπικοί Σύλλογοι: Ν. Αχαΐας,
Δυτικής Αχαΐας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,
ΕΛΠΙΔΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, Γυναικών Δροσερού
Ξάνθης, Δενδροποτάμου, Ρομ Φλώρινας,
Νεολαίας Ρομ Αλεξάνδρειας, Σύλλογος "Ρομά
χωρίς σύνορα", Βέλου – Βόχας, “Λεωνίδας ο
Σπαρτιάτης”, “ ΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ”, Φαρσάλων,
“ΡΟΜΑΝΙ ΕΛΠΙΔΑ”, Αιτωλοακαρνανίας, Νέων
Κάτω Αχαΐας, ΕΛΠΙΔΑ Χαλανδρίου, Ρομά
Χανίων, Αγ. Δημήτριος Κιάφας, Γυναικών
Καρδίτσας, Τοπική Ομάδα Δράσης Ρομά
Ηλείας.

Ελλήνων

Ρομ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οργανώσεις με δράσεις για τους Ρομά και ευπαθείς
ομάδες, όπως η ΕΣΑμεΑ, οι ΑμΚΕ ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ και
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ο “Φάρος του Κόσμου”, η AID, η PRAKSIS,
η ARSIS, η ΚΛΙΜΑΚΑ, η ΕΔΡΑ, οι ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΚΥΤΑΛΗ
και ΔΡΑΣΗ, έδωσαν το παρόν στις διάφορες
συναντήσεις και ανέδειξαν το ρόλο της κοινωνίας των
πολιτών για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.
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ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ – 5 ΜΑΙΟΥ 2017

Η συνάντηση έγινε την
Παρασκευή 5 Μαΐου, στη
Ρόδο, στην
αίθουσα
του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
Νοτίου
Αιγαίου,
με
τη
συμμετοχή
της
Ειδικής
Γραμματέως
για
την
κοινωνική ένταξη των Ρομά,
κας Κατερίνας Γιάντσιου, του
Δημάρχου Ρόδου κου Φ. Χατζηδιάκου και εκπροσώπων
της Περιφέρειας, της ΕΥΔ ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, του
Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Δήμου, της εκκλησίας και
οργανώσεων και πολιτών Ρομά.
Βασικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η κατάσταση που
επικρατεί στον οικισμό του Καρακόνερου, όπου μία
κοινότητα πολιτών Ρομά ζει σε εξαθλίωση, μέσα σε
παραπήγματα, αποκομμένη από τον υπόλοιπο
πληθυσμό, σε χώρο με λάσπες και σκουπίδια.
Η Ειδική Γραμματέας τόνισε ότι η κοινωνική ένταξη των
Ρομά προϋποθέτει τη δημιουργία των κατάλληλων
συνθηκών, πράγμα που είναι ευθύνη όλων των φορέων.
Ο δρόμος της κοινωνικής ένταξης μπορεί να
περιλαμβάνει διαφορετικές τακτικές, ανάλογα με την
ετοιμότητα κάθε κοινότητας και οικογένειας Ρομά, όπως
μετεγκατάσταση
οικισμού,
ανάπτυξη
κοινωνικής
κατοικίας και επιδότηση ενοικίου για την ένταξη στον
κοινωνικό ιστό.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα παιδιά που θέλουν να πάνε
σχολείο και δεν έχουν πρόσβαση λόγω μη ύπαρξης
μεταφορικού μέσου. «Όλα τα παιδιά πρέπει να πάνε
σχολείο και είναι πρωταρχικό μέλημα της πολιτείας
να μη “χαθεί” η νέα γενιά Ρομά», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη δημιουργία στους Δήμους των
Κέντρων Κοινότητας με Παράρτημα για Ρομά και στην
αναμενόμενη συμβολή τους στην κοινωνική ένταξη.
Ο Δήμαρχος της Ρόδου αναφέρθηκε στο ζήτημα της
μετεγκατάστασης του πληθυσμού Ρομά που δεν είναι
έτοιμος να ενσωματωθεί στον αστικό ιστό. Διευκρίνισε
ότι, Ειδική Επιτροπή για το θέμα αυτό διερεύνησε και
αξιολόγησε πιθανούς χώρους μετεγκατάστασης και
κατέληξε να προτείνει ένα χώρο 25 στρεμμάτων για
προσωρινή μετεγκατάσταση και ότι η χωροθέτηση αυτή
θα περιλαμβάνει και έργα υποδομής της περιοχής, όπως
ύδρευση και αποχέτευση, καθώς και μέριμνα για τη
μετακίνηση.
Γενικότερα, υποστήριξε ότι στο Δήμο θα λειτουργήσει το
μικτό σύστημα παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη
των Ρομά, δηλαδή συνδυασμό κοινωνικής κατοικίας/
επιδότησης ενοικίου και μετεγκατάστασης πληθυσμού,
ανάλογα με την ωριμότητα της κάθε οικογένειας να
ενταχθεί στην αστική ζωή.
Από την πλευρά των συμμετεχόντων στη διαβούλευση
Ρομά, ο κ. Βασίλης Στηροκλέας, αναφέρθηκε στις
χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα για Ρομά που δεν
έφεραν αποτέλεσμα. Άλλοι συμμετέχοντες τόνισαν ότι
δεν θα πρέπει οι μη Ρομά να εμμένουν στο στερεότυπο
ότι οι Ρομά παρανομούν, αλλά να κρίνουν το φαινόμενο
της παρανομίας στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνίας.
Ακόμη, αναφέρθηκε ότι η κατάσταση φτώχειας είναι
εκείνη που σε μεγάλο βαθμό μπορεί να ωθεί κάποιους
Ρομά στην παραβατικότητα.

Τα Κέντρα Κοινότητας &
τα Παραρτήματά τους για τους Ρομά,
.

δημιουργούνται σε επίπεδο Δήμων
και η πλήρης λειτουργία τους
αναμένεται να ολοκληρωθεί προσεχώς.

.

Τα Κέντρα για τους Ρομά
με την απασχόληση σε αυτά διαμεσολαβητών,
οι οποίοι θα μιλούν τη Ρομανί,
θα αποτελούν το συνδετικό κρίκο,
μεταξύ των υπηρεσιών / φορέων και των Ρομά.
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ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ – 16 ΜΑΙΟΥ 2017

Η συνάντηση έλαβε χώρα, την Τρίτη, 16 Μαΐου, στο
Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων με
αντικείμενο τα θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά,
με την υποστήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου και
με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
Δήμων με πληθυσμούς Ρομά, αρμόδιων Υπηρεσιών /
φορέων της περιοχής, της εκπαιδευτικής κοινότητας,
καθώς και οργανώσεων των Ρομά.
Με παρουσιάσεις / εισηγήσεις / τοποθετήσεις
συμμετείχαν αιρετοί και στελέχη Δήμων, οι οποίοι
έδωσαν στοιχεία για την κατάσταση του πληθυσμού
των Ρομά στις περιοχές ευθύνης τους και για τις
προσπάθειες υλοποίησης κατάλληλων δράσεων για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους Δήμους
Λαμιέων,
Λοκρών,
Λεβαδέων,
Διρφύων
–
Μεσσαπίων, Χαλκιδέων, Δελφών, Θηβαίων και
Ορχομενού.

Κεντρική ομιλήτρια, η Ειδική Γραμματέας για την
Κοινωνική ένταξη των Ρομά κα Κ. Γιάντσιου, η
οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα αποτελέσματα
της πρόσφατης χαρτογράφησης 370 οικισμών Ρομά
της χώρας και το στόχο που έχει τεθεί για την
εξάλειψη των 80 εξ αυτών που χαρακτηρίστηκαν ως
εντελώς ακατάλληλοι, με μέριμνα για τον πληθυσμό
που διαβιεί εκεί (μετεγκατάσταση, επιδοτούμενη
στέγαση). Επίσης, κατέγραψε όλα τα προβλήματα
που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, καθώς και τις
προτάσεις τους και απάντησε στα ερωτήματα των
εκπροσώπων των Δήμων και των ίδιων των Ρομά.

Μητρόπολη Φθιώτιδος, την Περιφερειακή Δ/νση
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και της Α'βαθμιας
Δ/νσης Φθιώτιδας, της Περιφέρειας και της ΕΥΔ
ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Η εκπροσώπηση των ίδιων των Ρομά πολιτών ήταν
εντυπωσιακή και με τις τοποθετήσεις τους
περιέγραψαν τα προβλήματα επιβίωσης που
αντιμετωπίζουν, πολλοί εξέφρασαν απογοήτευση και
αγανάκτηση, ωστόσο διατύπωσαν προτάσεις και
ακούστηκαν και μηνύματα ελπίδας για βελτίωση των
συνθηκών της ζωής τους. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν
η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά
ΕΛΛΑΝ-ΠΑΣΣΕ, η ΠΕΕΡ, ο Σύλλογος Ρομά Στερεάς
Ελλάδας με το Διοικητικό του Συμβούλιο και μέλη
του, ο Σύλλογος Ρομά «Λεωνίδας ο Σπαρτιάτης»,
«Ρομά χωρίς Σύνορα» και πολλοί Διαμεσολαβητές
Ρομά.
Τέλος, ο κ. Σωτήρης Νικολάου, Πρόεδρος ΑμΚΕ
Αντίρροπον, αναφέρθηκε στα Προγράμματα ROMED,
με τα οποία εκπαιδεύτηκαν 130 διαμεσολαβητές και
στην αξία του ρόλου της διαβούλευσης, της
διαμεσολάβησης εκπαιδευμένων Ρομά και της
συμμετοχής της κοινότητάς τους στις πολιτικές
κοινωνικής ένταξης.

Η Ειδική Γραμματέας είπε:
«Κοινωνική ένταξη σημαίνει,
να ζούμε όλοι επί ίσοις όροις
και αυτό, σήμερα,
δεν υφίσταται για τους Ρομά.
Για το λόγο αυτό, απαιτούνται
συστηματικές παρεμβάσεις
που θα άρουν τον κοινωνικό
αποκλεισμό των Ρομά».

Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ιερά
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, 21 ΟΗ συνάντηση έλαβε χώρα, την Τρίτη, 16 Μαΐου, στο
ΤΟΠΙΚΗΚέντρο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝΛαμιέων
ΠΑΤΡΑγια
– τα
23 θέματα
ΜΑΙΟΥ ηηηη
2017 Ρομά,
Πολιτιστικό
του Δήμου
με την υποστήριξη της

Τα θέματα κοινωνικής ένταξης των Ρομά ήταν το
αντικείμενο των τοποθετήσεων και συζητήσεων στη
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 23
Μαΐου, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με τη συνδρομή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Συμμετείχαν η Ειδική
Γραμματέας για την
κοινωνική ένταξη των
Ρομά κα Κ. Γιάντσιου,
εκπρόσωποι
της
Περιφέρειας, της ΕΥΔ
ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας,
της Ι.Μ. Ηλείας, των
Δήμων Πατρέων (από
τον Κοινωνικό Οργανισμό), Ναυπακτίας, Πηνειού,
Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας, Πύργου και της Ι.
Πόλεως Μεσολογγίου, η Συνομοσπονδία Ρομά
ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, περιφερειακοί & τοπικοί σύλλογοί
τους, καθώς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Επίκεντρο των συζητήσεων ήταν οι στόχοι που έχουν
τεθεί και οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται για να
υλοποιηθούν άμεσα από την Ειδική Γραμματεία.
Απευθυνόμενη η Ειδική Γραμματέας, στους
εκπροσώπους των Ρομά, οι οποίοι εξέθεσαν
διεξοδικά τα προβλήματα των περιοχών τους, τους
ζήτησε να είναι ενεργοί, να ασκούν κριτική στο έργο
της Γραμματείας, να υποστηρίζουν τον πληθυσμό
τους, αλλά και να κατανοούν ότι χρόνια προβλήματα
δεν μπορούν να επιλυθούν δια μαγείας. Δεν πρέπει
να επιχειρηθούν βεβιασμένες ενέργειες που θα
οδηγήσουν σε πισωγύρισμα και όχι σε πρόοδο της
διαδικασίας ένταξης.
Από τη Συνομοσπονδία έγινε εκτενής αναφορά στις
πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναπτύξει και σε αυτές
που σχεδιάζει για το προσεχές διάστημα. Το βασικό
μήνυμα που εκφράστηκε ήταν θετικό: « Η ενότητα
είναι το κλειδί της επιτυχίας για τους Έλληνες
Ρομά και η εκπαίδευση των νέων είναι το παν.»
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Ο διάλογος θα συνεχιστεί
ττ
και θα επεκταθεί
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Ειδική Γραμματέας για την
Κοινωνική ένταξη των Ρομά κα Κ. Γιάντσιου, η οποία
με- στα
τοαποτελέσματα
νέο έργοτης
αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων
πρόσφατης χαρτογράφησης των 370 οικισμών Ρομά της
χώρας και το στόχο που
που έχειθα
τεθείυλοποιηθεί
για την εξάλειψη των 80 εξ
αυτών που χαρακτηρίστηκαν ως εντελώς ακατάλληλοι. Η κα
Γιάντσιου κατέγραψε όλα τα προβλήματα που τέθηκαν από
τους συμμετέχοντες, καθώς και τιςαπό
προτάσεις τους και
απάντησε στα ερωτήματα των εκπροσώπων των Δήμων και
των ίδιων των Ρομά.
την Ειδική Γραμματεία
για την κοινωνική ένταξη
των Ρομά,
με συγχρηματοδότηση της
ΕΕ από το Πρόγραμμα
«Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια 2014-2020»
Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ιερά Μητρόπολη
Φθιώτιδος, την Περιφερειακή Δ/

Το παρόν newsletter παράχθηκε με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος
«Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ε.Ε.
Για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον το
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι απηχεί τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»

ων Ρομά πολιτών ή

To έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» 2014-2020 της Ε.Ε.
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