Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012
∆ελτίο Τύπου
Απολογισµός της ενηµερωτικής εκστρατείας του Συνηγόρου του Πολίτη
κατά των διακρίσεων µε τη βοήθεια του «Ίρις»
Ένα νέο φυλλάδιο κατά των διακρίσεων, ένας πρακτικός οδηγός για
τους ∆ήµους µε θέµα την κοινωνική ένταξη των Ροµά, εξορµήσεις και
παρεµβάσεις στην περιφέρεια, και µια νέα ειδική ιστοσελίδα για τους
Ροµά, είναι µεταξύ των πρωτοβουλιών του Συνηγόρου του Πολίτη που
υλοποιήθηκαν χάρις στη συµµετοχή του στο «Ίρις». Πρόκειται για έργο
που χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα Πρόγκρες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, προκειµένου να υλοποιηθεί µέρος των επικοινωνιακών
ενεργειών της ανεξάρτητης αρχής, το 2011. Το έργο συντονίσθηκε από
την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς.
Συγκεκριµένα, η συµµετοχή στο «Ίρις» έδωσε στον Συνήγορο του Πολίτη τη
δυνατότητα:
•

•

•

•

•

να εκδώσει νέο φυλλάδιο για θέµατα διακρίσεων µε τίτλο «Οι διακρίσεις
σταµατούν εδώ!», το οποίο διανεµήθηκε πανελλαδικά σε 75.000
αντίτυπα µε free press έντυπο και εκδόθηκε και σε γλώσσα Μπραϊγ για
ανθρώπους µε προβλήµατα όρασης,
να οργανώσει ηµέρες δηµόσιας επικοινωνίας και εξορµήσεις σε
Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Ξάνθη, Αγρίνιο, όπου διενεργήθηκαν συναντήσεις
ενηµέρωσης µε τοπικούς φορείς και παράλληλα ανοικτές εκδηλώσεις
ενηµέρωσης του κοινού, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβάλλονταν
και σχετικές αναφορές από τους πολίτες,
να εκδώσει πρακτικό οδηγό για δηµοτικές αρχές για ζητήµατα
κοινωνικής ένταξης των Ροµά, ο οποίος έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να
συνοψίζει τις θέσεις του Συνηγόρου και να απαντά µε άµεσο τρόπο στα
δυνητικά ερωτήµατα στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά µε
περιθωριοποιηµένες οµάδες Ροµά,
να πραγµατοποιήσει παρεµβάσεις σε Αµαλιάδα, Λαµία, Λέσβο και
Ηράκλειο όπου έχουν εντοπιστεί σηµαντικά προβλήµατα εξαιτίας της
ύπαρξης κοινωνικά αποκλεισµών πληθυσµών Ροµά, µε αυτοψίες σε
προβληµατικές εγκαταστάσεις, συναντήσεις µε αρµόδια στελέχη της
τοπικής διοικήσεως και άλλων υπηρεσιών, συλλογή υλικού για τον
χειρισµό αναφορών, καταγραφή δεδοµένων σχετικά µε τον αριθµό
τους, την οικιστική τους κατάσταση, απασχόληση και άλλους
παράγοντες του κοινωνικού αποκλεισµού τους,
να δηµιουργήσει νέα ειδική ιστοσελίδα για τους Ροµά στον ιστοχώρο
της ανεξάρτητης αρχής (και µετάφρασή της στα αγγλικά), όπου

περιλαµβάνονται διαδραστικός χάρτης προβληµατικών περιοχών
διαβίωσης των Ροµά όπως προκύπτουν από την αποδελτίωση των
αναφορών στον Συνήγορο και προβολή καλών πρακτικών
ενσωµάτωσης.
Η συµµετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη στο «Ίρις» αποφασίστηκε στο
πλαίσιο της αρµοδιότητας της ανεξάρτητης αρχής, ως φορέα προώθησης της
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού, σύµφωνα µε τον νόµο 3304/2005.
Για πληροφορίες:
Ρόη Τζαβάρα τηλ.210 7289610
Τζάθα Αγγέλα τηλ. 210 7289627
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625

