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Συνάντηση εργασίας για την κοινωνική ένταξη των Ροµά - πλαίσιο και
πρακτικές
Η κοινωνική ένταξη των Ροµά ήταν το θέµα της ολοήµερης συνάντησης
εργασίας που διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, την Παρασκευή 28
Μαρτίου 2014, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων. Στελέχη
ευρωπαϊκών και ελληνικών οργανισµών, ειδικοί σε θέµατα ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, πανεπιστηµιακοί, και εκπρόσωποι κοινοτήτων Ροµά συζήτησαν
το ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσµικό πλαίσιο, τους παράγοντες και τις
προϋποθέσεις για την επιτυχηµένη ένταξη των Ροµά και αντάλλαξαν εµπειρίες
από τις διαφορετικές πρακτικές που ακολουθούνται.
Η συνάντηση εργασίας περιελάµβανε τρεις θεµατικές ενότητες τις οποίες συντόνισαν
οι Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Γιώργος Μόσχος και Ιωάννης Σαγιάς: Στην πρώτη
ενότητα µε τίτλο «Παράγοντες και προϋποθέσεις ένταξης Ροµά» εξετάστηκαν οι
εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι διεθνείς πολιτικές για τους Ροµά, η σύνδεση της
Ευρωπαϊκής Στρατηγικής µε το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο, ο σχεδιασµός
παρεµβάσεων ΕΚΤ για την κοινωνική ένταξη των Ροµά κατά την περίοδο 2006- 2013
και προοπτικές για την περίοδο 2014 -2020, και οι συνθήκες και όροι για την
αρµονική συνύπαρξη διαφορετικών πληθυσµιακών οµάδων.
Η δεύτερη ενότητα µε τίτλο «Πρακτικές ένταξης των Ροµά στο πεδίο συνθηκών
διαβίωσης, εκπαίδευσης και επαγγελµατικής αποκατάστασης» επικεντρώθηκε σε
παραδείγµατα, όπως η κοινωνική ένταξη των Ροµά στην Ιταλία, το εκπαιδευτικό
σύστηµα για τους Ροµά στην Ουγγαρία, και η ιδιαίτερη περίπτωση των Ροµά στην
Αλίαρτο και στη Νέα Ιωνία Βόλου. Η τρίτη ενότητα, µε τίτλο «Μαρτυρίες για θετικές
εµπειρίες συµµετοχής και ένταξης Ροµά και τα εµπόδια που συνάντησαν», εξέτασε
καλές πρακτικές (good practices) στην εκπαίδευση των παιδιών Ροµά και εν γένει
στην κοινωνική ένταξη. Συζητήθηκε επίσης η εµπειρία από τη διαµεσολάβηση και
τους διαµεσολαβητές Ροµά, καθώς και παρεµβάσεις κοινωνικής εργασίας για την
κοινωνική ένταξη στη Θράκη.
Η συνάντηση εργασίας πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Καταπολέµηση των ∆ιακρίσεων στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας: Γυναίκες και
νέοι Ροµά και µουσουλµάνοι µετανάστες», το οποίο υποστηρίζεται από το Κοινοτικό
Πρόγραµµα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη PROGRESS (20072013).
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