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ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на настоящото ръководство е да предостави на всички онези
организации, които искат да приложат „Образователните срещи на ромски
жени“ в съответните им контексти, необходимата информация, така че да
могат да го направят успешно и по структуриран начин.
Тези срещи, наричани още „Тробади“1*на каталунски, представляват образователна дейност,
която има за цел да работи за по-голямо включване на ромските жени и момичета на всички
етапи на образователната система.
Първата образователна среща на ромски жени е проведена в Каталуния преди 20 години
благодарение на инициативата на Ромската асоциация на жените „Дром Котар Местипен”,
която оттогава подкрепя непрекъснато това събитие. В настоящата 2021 година, ще се
проведе ХХ-тото издание на Срещите, които всяка година се организират в най-различни
квартали на Каталуния и с голямо присъствие на хора от ромската общност, от Ла Мина или
Ел Бон Пастор в Барселона до квартал Сант Хосеп Обер в Реус или други квартали в Тераса
или Тарагона.
Целта на този документ е да събере и систематизира цялата информация, свързана с
подготовката, провеждането и прегледа на тези Срещи, които Ромската асоциация на
жените „Дром Котар Местипен” е събрала през тези 20 години на провеждане. По този
начин и в рамките, представени от проекта RTransform „Ромските жени, трансформиращи
образователните системи в цяла Европа чрез тяхната социална и политическа мобилизация”,
финансиран от Европейския съюз и ръководен от „Дром Котар Местипен”, тези Срещи ще
бъдат възпроизведени в други европейски контексти.
Настоящото ръководство се състои от четири части. Първата част прави преглед на
историческия контекст на Срещите. Втората и третата част, представляващи научнотеоретични основи, на които се основават Срещите, и съответно стратегията, предоставят
цялата информация, необходима, за да се разбере какво представляват Срещите и как да ги
подготвим. И накрая, четвъртата част на ръководството има за цел да покаже въздействието,
което Срещите са оказали.
Участници в XVIII Събор

1
На страниците на това ръководство каталонската дума „Тробада“ [Trobada] и нейното множествено число „Тробади“ [Trobades] ще
се използват взаимозаменяемо за обозначаване на образователни срещи на ромски жени.
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ЧАСТ 1. КРАТКА ИСТОРИЯ НА СРЕЩИТЕ. ОТ НАЧАЛОТО ДО
ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА 20-ТА ГОДИШНИНА
Инициативата за Срещите стартира през 2000 г. и се проведе в Hospitalet
de Llobregat (Барселона). Тогава участваха само две жени: ромско момиче и
нейната майка.

Плакат на VIII Среща

Плакат на XII Среща

Плакат на XVIII Среща

↑ СЪДЪРЖАНИЕ

Година по-късно, на 30 ноември 2001 г., Ромската асоциация на
жените „Дром Котар Местипен” организира семинар на тема
„Ромските жени от Барселона през 21-ви век”. Това събитие,
проведено в градския център „Барселонета” в Барселона,
беше посетено от 70 души с цел да се гарантира, че гласът
на ромските жени се взема предвид в различни социални
пространства като образование, заетост, здравеопазване и
социално участие. В това пространство, наред с други неща,
беше потвърдено значението на организацията на Срещите,
в които участваха ромски жени от различни възрасти и беше
отразено значението на осигуряването на приемственост на
Срещите, възприемайки това като уникално пространство
за ромските жени, в което те биха могли да споделят своя
опит, притеснения и стремежи за това как да се гарантира,
че ромските момичета и хората от общността постигат
образователен успех, без да се налага да договарят или
да изоставят своята културна идентичност. Следователно
ключовата идея е да се постигне образователен успех, като
училищата и самата образователна система стане „повече
ромско“ пространство, което успява да побере културното
многообразие, което съществува в нашето общество.
От 2001 г. до 2021 г. бяха организирани двадесет Срещи в
различни райони на Каталуния, включително едно виртуално
издание, проведено през юли 2020 г. като адаптация към
условията, наложени от пандемията за Ковид-19. Тези Срещи
са организирани от ромски жени с подкрепата на Ромската
асоциация на жените „Дром Котар Местипен” и нейната
доброволческа мрежа в следните местоположения: L’Hospitalet (Барселона 2000); квартал Бесос (Барселона, март 2003
г.), Тераса (ноември 2004 г.), Виладеканс (ноември 2005 г.),
Монткада (2005 г.); квартал Грасия (Барселона, май 2006 г.);
Ли Мина (Барселона, ноември 2006 г.), Лейда (януари, 2007 г.);
Сант Рок (Барселона, 2007 г.); Сант Козме, ел Прат де Лобрегат
(януари 2009 г.); Реус (юни 2009 г.); Бадиа дел Валес (октомври
2011 г.); квартал Бон Пастор (Барселона, октомври 2012 г.);
Campclar (Тарагона, юни 2013 г.); Фигерес (Жирона, октомври
2014 г.); Тераса (ноември 2015 г.); Университет на Барселона
(Барселона, ноември 2029 г.), Първа виртуална среща (юли
2020 г.) и Университет на Тарагона (Тарагона, октомври 2021 г.).
ЧАСТ 1. КРАТКА ИСТОРИЯ НА СРЕЩИТЕ
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В последното издание, проведено присъствено през ноември 2019 г., около 300 ромски жени
от всички възрасти и от различни части на Каталуния се събраха на среща, проведена в зала
Паранинфо на Университета в Барселона.
Провеждането на Срещата в събота, в аудиторията на Университета в Барселона, беше
безпрецедентно събитие както за самия университет, така и за ромите в Каталуния. Това
се дължи както на символичната стойност на мястото, така и на факта, че ромските жени,
а заедно с тях и цялата общност, твърдят, че искат да бъдат част и да участват в този тип
публично пространство, изразявайки желанието си също да бъдат част от академичния
живот, който протича там. На този ден ромски жени, млади жени и момичета изпълниха зала
Участници в Срещата, проведена през 2019 г.

Паранифо, залата за заседания, където се провеждат важни събития, като церемонии по
присъждане на академични длъжности или други събития като откриване на академичната
година, конференции, майсторски класове и др. В този ден университетът беше пълен с
ромски жени, готови да се борят за правата си и за правата на цялата общност да имат
качествено образование.
През юли 2020 г., в контекста на пандемията и в отговор на загрижеността и правото на
жените да получат качествено здравеопазване и образование, Срещата беше подготвена и
проведена от жени дистанционно, използвайки възможностите, предлагани от технологиите
за свързване и комуникация чрез нашите мобилни телефони, компютри и таблети. Между 25
и 35 ромски момичета и жени от много различни места взеха участие в тази 19-та виртуална
среща, която беше организирана в Каталуния. Екип от доброволци от Ромската асоциация
на жените „Дром Котар Местипен” предостави техническа подкрепа на всички онези жени,
които се нуждаят от помощ за свързване с интернет или използване на платформата Zoom,
както преди, така и по време на дейността, превръщайки трудностите във възможности за
обучение, за да останат участниците дистанционно свързани.
Участници във Виртуалната среща, проведена
през 2020 г. (поради ситуацията с пандемията)

Участници във Виртуалната среща
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ЧАСТ 2. ТЕОРЕТИЧНИ И НАУЧНИ ОСНОВИ НА СРЕЩИТЕ.
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА НАУКАТА
2.1. Какво представляват ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СРЕЩИ НА РОМСКИ ЖЕНИ и
какви са техните цели?
Образователните срещи на ромски жени представляват образователна дейност за ромски
момичета, тийнейджъри, възрастни жени, майки и баби, които традиционно, а за съжаление
и в наши дни, не са имали възможност да участват във вземането на решение за своето
образование и бъдеще. Дейността е отворена за всички ромски жени – независимо от
тяхното ниво на образование или дали в момента участват в образователни и обучителни
дейности. Участниците в Срещите са много различни жени: на различна възраст, с различни
интереси и които са поели по много различни пътища в професионалния и личния си живот.
IV среща, в Жирона през 2004г

IV среща, в Жирона през 2004г

Целите, които искаме да постигнем с Тробадите са:
- Да се организира Среща на и за ромски жени, като се гарантира, че самите ромски
жени играят активна роля по време на целия процес на организиране на Срещите,
мобилизиране на жените от техните общности и тяхното пряко участие. Ето защо Срещите
се организират там, където има ромски жени, мотивирани да се включат в подготовката
и провеждането на дейността.
- Да се консолидират високи образователни очаквания за учениците от ромските
общности и да се мотивират ромските семейства да повишат очакванията си,
които понякога не са добри поради расизма, който все още съществува сред много
образователни специалисти, които демотивират своите ромски ученици или техните
семейства. Необходимо е да се трансформира сегашната образователна система към
една наистина приобщаваща образователна система, в която се очаква еднакво ниво на
представяне от всички ученици, независимо от техния произход или лични обстоятелства.
За да се постигне тази цел, на Срещите присъстват ромски жени, които споделят личните
си истории за успех и преодоляване на трудностите.
- Да се подкрепят жените да действат и да се организират за социална трансформация и
да направят така, че техният глас и опит да бъдат чути от обществото като цяло. Срещите
създават връзки между ромските жени, които генерират отношения на солидарност,
↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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които могат да бъдат активирани, както и генерират подкрепа за бъдещи ситуации на
трудности или разпространяват инициативи за промяна в контекста на всяка ситуация
на дискриминация.
- Включване на гласа на жените в
пространствата за вземане на политически
решения. Медиите и организациите имат
много важна роля в разпространението на
гласа на жените, като оповестяват исканията
и решенията, предложени от самите жени на
Срещите.

Среща във Виладеканс, 2005 г.

- Демократизиране на достъпа до научни
знания. Член 27 от Декларацията за
основните права на Организацията на
обединените нации от 1948 г. гласи правото на всеки... да участва в научния прогрес и да
се възползва от неговите предимства. Научните знания трябва да се прилагат и използват
за подобряване на образованието и живота на хората. За съжаление, много пъти това
знание е ограничено до академичните среди. Срещите служат за разпространение на
това знание сред жените, за да могат самите те да разберат кои практики или елементи
имат достатъчно научни доказателства, за да покажат, че ако те бъдат приложени, има
подобрение в качественото образование за всички ученици.

2.2. Научните доказателства
Срещите са образователна дейност, базирана на научни доказателства, за които е доказано,
че допринасят за образователното включване на ромските жени и момичета. Дейността има
социално въздействие върху подобряването на образователните очаквания, асоциирането
и живота на ромските жени, а оттам и на ромските общности.
→ Какво имаме предвид, когато казваме, че това е практика, основана на доказателства?
Имаме предвид, че практиката се основава на съществуващи знания, събрани в референтни
проучвания или данни, публикувани от надеждни източници или в регистрирани научни
списания.

→ Какво означава образователното включване и как е свързано с образователните
очаквания?
Моделът на приобщаващото образование, както е посочено в Ръководството за успешни
действия на европейските училища, написано в рамките на европейския проект за
включване2*, има за цел активното участие на всички ученици, с помощта на учителя
и други материални или човешки ресурси. Включването не само предоставя равни
възможности, но се ангажира с равни постижения за всички ученици. С други думи,
равните възможности предполагат равни образователни очаквания за всички учащи се.

2

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP14963.pdf&area=E
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МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕЩИ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ ОТ КАТАЛУНИЯ

„В този момент, когато присъствах на Срещата в Бон Пастор през 2012 г. (...) осъзнах,
че светът е такъв, какъвто го виждаме и ние сами си поставяме бариерите... никой
друг. Обществото и различните ситуации могат да поставят бариери по пътя ни, но вие
можете да ги премахнете, ако искате. Ако искате, можете да преодолеете тези бариери.
Това беше като потвърждение: „Върви насам!” (...) Тогава, когато Срещата свърши,
изтичах към Ана: Ана, Ана, Ана! [име на една от жените референти и член на „Дром
Котар Местипен”]. Трябва да се срещнем. Искам да правя неща. Така че започнак като
явих на приемния изпит за университет за хора над 25 години“.
Татяна, ромска жена.

“

Срещите отварят пространство за егалитарен диалог, в който се споделят научни познания
за качествено образование и всички участващи жени могат да учат и да допринасят, като
споделят своите притеснения и мечти относно собственото си образование и това на децата
си, обсъждайки бариерите, пред които са изправени в света на образованието и действията,
необходими за преодоляването им.
Това е ясен случай на диалогичен феминизъм (Butler, & Puigvert, 2003), който, за разлика от
традиционния феминизъм, който представлява само притесненията и исканията на много
специфичен и привилегирован сектор от жени, говорещи от името на всички, предлага
необходимостта от генериране на диалог, който включва и други жени, принадлежащи
към най-уязвимите сектори на обществото, като жени без академично образование или от
работническата класа. За този диалогичен модел на феминизма Лидия Пуйгверт, професор
по социология в Университета в Барселона и изследовател на феминизма и половото
насилие, твърди, че
„Създаването на „нови пространства за взаимодействие и диалог между академични жени,
включително жени професори и изследователи, и „други жени“, т.е. жени, принадлежащи
към други уязвими групи, като жени, които не са академични, жени имигрантки или жени
от етнически малцинства като ромите в Европа, е от съществено значение. Всички те
традиционно са били изключени от феминистките дебати (De Botton, Puigvert, & Sánchez,
2005) и сега също допринасят за феминистката борба. Тази диалогична промяна означава,
че днес никой не поставя под въпрос значението на това разнообразие във феминистките
движения. (Puigvert, 2012, стр. 90).

Този акцент върху диалога се основава на комуникативната методология (Gómez, Puigvert
& Flecha, 2011), призната за нейния трансформиращ характер и потенциала си да насърчи
социална промяна, особено при социално уязвимите общности (Mertens & Sordé, 2014).
Въз основа на Хабермас, немски философ и социолог, референтен автор в областта на
социалните науки, който потвърждава, че всички хора са способни на език и действие,
тоест, че всички хора могат да предоставят аргументи, които допринасят за изграждането
на знания, комуникативната методология се основава на следните елементи:
- Включване на гласа на участниците, Срещите включват гласа на ромските жени.
- Преодоляване на разликата, която методологията създава: tтази разлика се отнася до
различното положение на изследователите или учените и хората от социално уязвимите
групи, които са обект на изследването. По време на Срещите ромските жени и жените
изследователи/академици участват в едно и също пространство и си сътрудничат, за да
допринесат за подобряване на образованието.
↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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- Признаване на културния интелект: всички хора имат капацитета да учат. Срещите ценят
приноса на всички жени, независимо от тяхното академично ниво.
Следвайки ключовите елементи на комуникативната методология и диалогичния
феминизъм, Срещите се ангажират да генерират пространства за диалог, в които научните
знания за образованието се споделят от експерти и академици и участниците могат да
изразят своите мнения и опасения относно образователната система, като предлагат своите
идеи и предложения относно действията, необходими за преодоляване на пречките, които
все още срещат поради опита си като ромски жени.
→ Тези пречки съществуват, защото все още има дискриминация и няма равни възможности
в образованието. Какво означава равни възможности?
Това е определението на Кралската езикова академия за равни
възможности: „Липса на каквато и да е пряка или непряка дискриминация
въз основа на увреждане, включително всяко разграничение, изключване
или ограничение, което има за цел или ефект да наруши или анулира
признаването, споделянето или упражняването от хора с увреждания, на
равни начала, всички човешки права и основни свободи в политическата,
икономическата, социалната, трудовата, културната, гражданската или
която и да е друга област“3.*

„Срещата ни оказа голямо влияние. След Срещата, тъй като имам дъщеря с увреждане,
аз казах, да, защо не? Защо да не уча и получа специално образование? И така,
направих го, преминах професионален курс по специално образование и сега
следвам още един по социална интеграция и стажувам в същото училище, където
организирахме Срещата! Но все още не работя...”.
Асумпта, ромска жена.

“

„Това пространство за участие на ромски жени е много добро, аз съм баща на две
момичета и искам най-доброто за тях, те трябва да бъдат образовани, за да бъдат
подготвени и ако е възможно, да учат и получат висше образование. Мечтата ми е
моите момичета да чуят гласа си и да не трябва да мълчат”.
Баща на ромска студентка, участвала в образователна среща на ромски жени.

Тробадите и връзката им със 7-те принципа на диалогичното обучение.

“

Образователните срещи на ромски жени теоретично се основават на седемте принципа на
така нареченото „диалогично учене“, начин за разбиране на ученето, който трябва да се
има предвид по време на процеса на подготовка, развитие и непрекъснатост на дейността.

3

https://dpej.rae.es/lema/igualdad-de-oportunidades

↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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→ Какво имаме предвид, когато говорим за диалогично обучение?

Диалогичното учене се осъществява, според Ръководството за диалогично
обучение в информационното общество на европейския проект SEAs4all,
в диалози, които са егалитарни, във взаимодействия, в които се признава
културната интелигентност на всички хора и които са ориентирани към
трансформация на предишни нива на знание и социално-културен контекст, за да
се придвижим към успех за всички. Диалогичното обучение се осъществява при
взаимодействия, които подобряват инструменталното учене, благоприятстват
личното и социалното създаване на смисъл, ръководят се от принципите
на солидарност, в които равенството и различията са съвместими и взаимно
обогатяващи се ценности (Aubert et al., 2008: 167).

7-те принципа на диалогичното обучение са:

Егалитарен
диалог
Равенство на
различиятa

Културна
интелигентност

Солидарност
Трансформация

Създаване на
смисъл

Инструментално
измерение

1. Егалитарен диалог: Всички лица, участващи в диалога, се считат за равни; техният принос
се оценява според валидността на аргументите, които изтъкват, а не според позицията
на власт или легитимност, която човек има в групата. Това е начинът, по който работят
работните групи, които се провеждат по време на Тробадите. Всички участващи жени могат
да изразят мнението си свободно, с гаранция, че техните аргументи ще бъдат изслушани и
взети предвид заради тяхната стойност.
2. Културна интелигентност: Всеки има способността да учи, благодарение на културния
интелект. Приносите ще бъдат взети предвид и произходът на това знание ще бъде еднакво
оценен. Можем да намерим пример за този тип интелигентност в различни взаимодействия
между жените, които организират Тробадите. Ромка, която не е имала достъп до училище,
но има богат опит в продажбите на пазари, например, ще е придобила, благодарение на
професионалния си опит, различни ресурси, знания и умения, които могат да бъдат полезни
за решаване на възможни проблеми, които могат да възникнат по време на подготовката на
Срещите.

↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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3. Трансформация: Участниците имат капацитета, чрез своето участие, сами да преодолеят
социалното, трудовото и образователното изключване, като по този начин извършват
собствена трансформация. Тази концепция ясно показва, че промяната се произвежда от
и с участниците. Жените, които посещават Тробадите, са тези, които решават, ако желаят,
да променят динамиката си по отношение на връзката си с обучението. Самите участници
решават, поемат инициативата и в крайна сметка провеждат изследвания, които могат да
бъдат катализатори за нов начин на живот.
4. Инструментално измерение: Хората
решават помежду си какво искат да
научат, което им позволява да придобият
инструментални
знания
[които
са
знанията, необходими за напредък
през различните етапи на образование
и които са от съществено значение за
живота в днешното общество]. Ето защо
е важно участниците сами да избират
съдържанието. Тези характеристики са част
от основата на подготовката на Тробадите,
тъй като въпреки че участниците имат
подкрепата на организация, самите
участници решават темата, която да
бъде разгледана във всяко издание на
Тробадите.

Кръгла маса на ролевите модели, Среща 2019г.

5. Създаване на смисъл: Чрез своето участие участниците виждат пространство за учене,
за връзка с другите и за възможност за активно участие, придавайки смисъл на дейността.
Смисълът възниква, защото хората се свързват помежду си, решават заедно какво искат да
научат и какво искат да обсъждат. Ето защо е важно жените, които са част от организационния
комитет, сред които има жени с различни профили (жени в уязвимо положение, академични
жени, жени с технически умения), да решат заедно темата, около която искат да фокусират
Срещата, като се гарантира, че фокусът на темата се основава на научно познание.
6. Солидарност: По време на Срещите участниците си помагат, оставяйки настрана всеки
индивидуализъм. Обичайно е по време на ромските образователни срещи да се наблюдават
спонтанни прояви на солидарност. Например в работните групи тези, които са говорили
най-малко, се насърчават да участват, за да могат да дадат своя принос в безопасна и
уважителна атмосфера.
7. Равенство на различията: Разнообразието на хората се оценява, идентифицирайки
разликата като позитив, заедно със стойността на равенството. Множеството на участниците
ще се счита за положително качество, тъй като разнообразието на техния опит и знания
благоприятства и обогатява Срещите, тъй като има повече различни жени, които от
собствения си опит като ромски жени дават своята визия, премахвайки предразсъдъците
и стигмите и вдъхновявайки други жени. Стойността на разликата присъства във всички
дейности, които се провеждат по време на Сбирките. Всички жени, момичета или
тийнейджъри, които желаят да направят това, могат да участват в Срещите като участници
или като част от организационния комитет, независимо от тяхната възраст, профил или
академичен произход.
↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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ЧАСТ 3. СТРАТЕГИЯТА: ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЧТАТА ЗА
СРЕЩИ
Има 6 ключови критерия, които трябва да се вземат предвид, за да се
подготвят и реализират образователните срещи на ромски жени с найголяма гаранция за успех. Според опита на Ромската асоциация на жените
„Дром Котар Местипен”, тези 6 ключови критерия са както следва:
3.1. Организационният комитет: избор на тема
Всяка среща има „координационен комитет“, съставен от ромски жени и жени от неромски
произход, които са мотивирани или са били насърчени да направят Срещата възможна.
Този комитет е съставен от различни жени с различни профили: някои, които никога не са
организирали дейност от този тип, други с опит в организации или образувания и трети с
академичен опит. Това разнообразие в комитета дава възможност да се включат различни
гледни точки в организацията на дейността и тя да се развие с най-високо качество и
въздействие за всички жени.
Образователните срещи на ромски жени не се провеждат в централата на асоциацията, която
подкрепя жените, а се провеждат в образователен център в квартал или територия, където
живее групата ромски жени, които желаят да организират Срещата на своя територия и които
са част от организационният комитет. Ето защо, вместо да поканят ромските жени да дойдат
в централата на организация, местните жени са поканени да участват в организацията на
събитието. Това обяснява човек, който е част от сдружението „Дром Котар Местипен”:

„Отидете в кварталите. Дори и най-старите асоциации не са правили това (...), защото
организирането на събитие с толкова много хора предполага отиване... Искам да
кажа, Срещата не започва в този ден, започва много по-рано. Нормално установените
асоциации смятат, че събитията трябва да се организират в техните централи, така
че те решават всичко.... Така че в деня на събитието казват: Да видим кой е тук: тези
хора ще дойдат, другите които вече потвърдиха участие, също ще дойдат.... Значи не
са свикнали да вършат работа преди самото събитие в кварталите“.
Джорджина, жена от неромски произход, член на „Дром Котар Местипен”.

“

Координационният комитет наблюдава местната организация на събитието и получава
подкрепа от организацията от началото на подготовката на дейността до края. Жените
от общностите, където се провеждат Срещите, са пряко ангажирани в подготовката на
съдържанието на Срещата и неговото разпространение. Организациите имат съпътстваща
роля.

„Участвах в организирането на 12-то издание на образователната среща на ромски
жени в Реус, в квартал Сант Жозеп Обрер, където живея. Реших да участвам поактивно в Срещата и нейната организация за млади хора, така че те...
↑ СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 3. СТРАТЕГИЯТА: ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЧТАТА
ЗА СРЕЩИG TOGETHER THE DREAM OF GATHERINGS
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...„да не обикалят постоянно и да не правят нищо с живота се. Участвах в организацията,
подготовката, воденето на масите, организирането на всички малки детайли,
разговорите с ромските жени в квартала и т.н.“

“

Лоли Сантяго, ромска жена, участваща в 12-то издание на образователната среща на ромски
жени.

3.2. Значението на ролевите модели

Всяка Среща се организира следвайки една и съща структура, която е важно да се поддържа,
тъй като през целия опит в Каталуния е показано, че тази структура работи успешно за
генериране на знания и диалог между присъстващите жени. Тази структура позволява:
Тази структура позволява:
- Представяне на доказателства с цел ситуиране на актуален проблем в образователната
сфера по отношение на опита на ромски момичета и жени, които са учили на различни
нива и които са положителен пример за останалите участници.
- Създаване на пространство за дебат с всички участници в Тробада, където се споделят
опит и тревоги и се обсъждат предложения и алтернативи, които накрая се споделят с
всички участващи жени.
В деня на провеждане на Срещата дейността позволява:
- Да се направят видими ролевите модели с успешна образователна траектория.
- Демократизиране на резултатите от научни изследвания и проучвания върху успешното
образование.
- Повишаване на образователните очаквания на ромските момичета и млади жени.
- Повишаване на мотивацията на ромските момичета и млади жени да продължат да учат
или да започнат нови образователни проекти.
- Да сложи край на чувството на самота, да се повиши осведомеността и да предложат
решения на бариерите, пред които са изправени ромските момичета и млади жени в
образователната система.
- Разчупване на стереотипите за ромските жени и ромската общност.
Структурата на Срещите е следната:

1.

Откриващ
панел

4. Работни
групи
↑ СЪДЪРЖАНИЕ

2.

Конференция,
основана на
доказателства

Пленарно заседание

5. на работните групи
или заключения

3.

Кръгла маса
на ролевите
модели

6. Празненство
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ОТКРИВАЩ ПАНЕЛ
Откриващият панел събира различни хора от света на политиката, представители на
сдружения или хора, представляващи публичната администрация, които са били поканени
да присъстват и да проследят събитието. Откриващият панел е най-официалната част от
Тробадите, в която хората, които са част от масата, обикновено говорят няколко минути, за
да приветстват участниците и да започнат събитието.
КОНФЕРЕНЦИЯ, ОСНОВАНА НА ДОКАЗАТЕЛСТВА
Дейността започва с представяне на темата („проблема“), която е договорена между хората,
които са част от организационния комитет. В тази част са представени изследователски
резултати и научни изследвания по темата, върху която ще се фокусира Срещата, с цел
генериране на обучение сред участниците и демократизиране на достъпа до това научно
познание. Някои примери за теми, които са били дискутирани в рамките на Тробадите са:
„Образователният напредък на ромските жени през последните години“, „Разликата между
събития (фалшиви вярвания) и доказателства (практики, които са доказано действащи) в
образованието“, „Нулев подход на насилието от нулева възраст“.
КРЪГЛА МАСА НА РОЛЕВИТЕ МОДЕЛИ
Кръгла маса на ролевите модели, Среща 2019г

Втората част се състои от кръгла маса с
ромски момичета и жени, които играят ролята
на модели за подражание. Жените, които
участват в кръглата маса на ролевите модели,
имат образование или обучение, което е
преодоляло дискриминационните пречки и
е успяло да преодолее очакванията, и които
споделят историите си с момичетата и жените,
които присъстват на Срещата. В началото на
Тробадите беше трудно да се намерят такива жени в Каталуния; те бяха поканени от други
части на Испания, но профилите им бяха подобни. Днес има много жени, които са модели
за подражание и се прави селекция, като винаги се дава приоритет на разнообразието
от области на обучение и възраст. В изданието на Срещите за 2019 г. баба в процеса на
ограмотяване и млада ромска жена с докторантура по социология участваха в кръглата маса
на ролевите модели, като също така посочиха пример в научната област, която обикновено
е трудна област на обучение за жените независимо от техния произход.
„Различните профили, много обогатяващи, разнообразието от презентации достига
до всички, защото тези, които решават дали да учат или не [...] и тези, които са
изминали половината път, могат да чуят другата версия на това момиче, което
си тръгна и после се върна и каза, че това не е невъзможно. Това разнообразие
означава, че всички можем да се идентифицираме помежду си, дори и да следваме
различни пътища”
Тамара, ромска жена, участваща в 18-та Среща.

“

Както Европейската комисия призна, ролевите модели имат голям потенциал за изграждане
на по-приобщаващо общество. В този смисъл Европейската комисия обяснява, че ролевите

↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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модели „вдъхновяват хората да растат, да поемат контрол над живота си“ и че те също така
„насърчават другите да участват в обществото и да мислят по различен начин за себе си и
своето място в своите общности“. Ромската асоциация на жените „Дром Котар Местипен”
насърчава видимостта на жените лидери в ромската женска общност от началото на своята
дейност. На Срещите жените в подобни ситуации намират вдъхновение и сила да предприемат
нови лични проекти и да създават трансформиращи взаимоотношения помежду си.

„Когато присъствах на Срещата в Бон Пастор през 2012 г. и видях всички жени там да
споделят своите истории, историята на Аврора, а също и историите на други жени
там.... когато видях всичко това, то ме накара да се почувствам толкова добре... аз
осъзнах, че и аз мога да го направя (...) Така че, ако други ромски жени са били пример
за мен, надявам се, че един ден аз мога да бъда положителен модел за подражание за
други жени в този квартал... жени, които ме познават и знаят за моето положение (...)
Ние работим за подобряване на бъдещето на ромите, на ромските жени“.
Татяна, ромска жена, член на Ромската асоциация на жените „Дром Котар Местипен”.

“

Насърчаването на жените модели за подражание е характеристика, която определя Срещите
и е много ценна, тъй като поради антициганското и сексисткото отношение липсва социална
видимост на ромските жени като модели за подражание: не че тези ромски жени, които
са модели за подражание не съществуват, но обикновено те не присъстват в медиите или
в други властимащи пространства в обществото. Това означава, че те са там, но не им се
обръща внимание. Фактът, че тези жени са видими, може да вдъхнови други жени и като
цяло други хора в общността да продължат обучението си и да се стремят към успешни
образователни пътища и кариера.
РАБОТНИ ГРУПИ
След това участниците се разделят на малки групи, за да обсъдят темите, обсъждани порано в първоначалната лекция и на масата на ролевите модели. Присъстващите жени
се разпределят по групи в началото на дейността на случаен принцип, за да се насърчи
обогатяващия микс и новите взаимоотношения. Всяка група е съставена от еднакъв брой
жени и има ромска жена от организацията, която улеснява дискусията, като предлага
въпроси и жените се редува да говорят. Важно е да се гарантира, че има атмосфера на
дискусия, фокусирана върху търсенето на решения и че всички гласове са чути и взети под
внимание, както и да се насърчи участието на онези жени, които не са взели участие и да
се разпредели времето за изказване поравно между всички жените. Ромските жени имат
думата през цялото време, в случай че има хора, които присъстват в групите като част от
персонала на организацията, подкрепяща Срещата като доброволци, тези хора трябва да
запазят мълчание и да гарантират, че не пречат на дискусията между жените.
„Когато хората споделяха своите мнения, беше очевидно, че напредъкът е много
голям, в работните групи всеки иска да участва, всеки споделя, улесняването на
участието на всеки е това, което го прави толкова обогатяващо“.
Естрела, ромска жена, участничка в XVIII Среща.

↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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Във всички работни групи има човек, който поема ролята на секретар и отговаря за
записването на приноса, направен от жените, без да тълкува или модифицира техните думи,
а предавайки ги по буквален начин и зачитайки буквалните думи и изрази на жените.
ПЛЕНЕР НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ ИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Накрая, в заключение на събитието, идеите и разсъжденията на работните групи се
представят на всички жени, които присъстват, от ромска жена представител от всяка малка
група и накрая се представят като заключения от Срещата.

3.3. Предварително планиране
Това е дейността, която се превърна в инструмент за овластяване, който кара различни
ромски жени - някои, които вече са били активни в промяната на несправедливото
отношение, и други, които не са били толкова активни - да се организират заедно, за да
променят живота си и да разширят социалното си участие в ромската общност, в техния
квартал, и в училищата.
За да се случи това, е необходимо да се планират образователни срещи на ромски жени с
достатъчно време, за да могат ромските жени да се свържат помежду си или хората, които
работят директно с жени на равнопоставен принцип, които вече са активни и които вече
участват заедно, да се свържат с други жени в своя ежедневен живот. Тези хора позволяват
да достигнем до ромските жени, които не участват пряко в движенията, но които могат да се
възползват от социалното въздействие на Срещите.
Ето защо, когато започва да организира Среща, организационният комитет трябва да се
запита кои са активните жени в общността или хората, които ежедневно работят с ромски
жени от егалитарна гледна точка. Те могат да бъдат хора, участващи в образователни
центрове, социални агенти, църковни лидери, хора, участващи в проромски сдружения/
организации и т.н. Необходима е работа, за да се свържем директно с тези хора и да ги
поканим да разпространят информация за Срещата сред жените, с които имат контакт.
Чрез тези хора, които вече действат като лидери на общността, различни ромски жени с
различни житейски съдби са свързани и чрез общия проект за превръщане на Срещата
в реалност, става възможен процесът на овластяване, който кара ромските жени да
мобилизират и възстановят мечтите си, които някога са изоставили.
Създаването на трансформиращи взаимодействия се осъществява не само по време на
самата Среща, но и по време на целия процес на подготовка и вземане на решения, водещ до
организиране на Срещата. По този начин се насърчава асоциирането сред ромските жени,
способността им да се организират колективно и да действат, за да постигнат изграждането
на по-справедливо общество.
Срещите се провеждат веднъж или два пъти годишно в събота следобед, за да се гарантира,
че жените могат да присъстват на Срещата и че времето на Срещата не съвпада с училищния
им график.
Също така е важно да се организира и финансира транспортна услуга в цялата територия, за
да се насърчи присъствието на жени от различни градове и квартали на събитието.
↑ СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ 3. СТРАТЕГИЯТА: ЗАЕДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЧТАТА
ЗА СРЕЩИG TOGETHER THE DREAM OF GATHERINGS

15

МЕЖДУПОКОЛЕНЧЕСКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СРЕЩИ НА РОМСКИТЕ ЖЕНИ ОТ КАТАЛУНИЯ

3.4. Ромските жени са главните герои
Срещите не са само за това, което се случва в деня на дейността, но и дългият процес зад
него. Жените не участват само във времето на провеждане на събитието. Важно е жените
да почувстват, че това е тяхната Среща, пространство за тях и за постигането на това не е
достатъчно да ги поканите, а те са тези, които водят целия процес на подготовка от първия
детайл до последния. Това носи разликата в трансформацията и въздействието, което
Срещите генерират.
Организациите осигуряват подкрепа, улесняват инфраструктурите и също така активно
допринасят за демократизирането на научните доказателства, но жените и равноправният
диалог с тях винаги са в центъра. Следователно решенията винаги се вземат в съответствие
с техните интереси и изразените от тях мнения, а не във връзка с предположенията или
вярванията, които някои хора, които ръководят организациите, може да имат, без да са
имали диалог с жените от общността. Необходимо е да се насърчава равен диалог със и
между ромските жени, за да се споделят научни знания за образованието и да се води
диалог, като се вземе предвид преживяното от самите жени, бариерите, които те срещат,
техните опасения и техните предложения във връзка с това научно познание.
Организацията на Срещите доказа създаването на солидарни отношения между ромските
жени, както и между ромските жени и жените от неромски произход, които са членове на
сдружението.
„Да работим заедно, защото всичко трябва да бъде резултат от диалог между ромски
жени и жени от неромски произход... И мисля, че това е едно от най-важните неща
на ДКМ [визирайки Асоциацията на жените на ромите „Дром Котар Местипен”]. .. това
е един от успехите на „Дром Котар Местипен”... защото е постигнат от всички нас, за
всеки един от нас...” „Не знам, мисля, че това е солидарност, която идва отдолу... Това
е... автентично... ако една ромска жена трябва да направи нещо и тя дойде в „Дром
Котар Местипен” и почука на нашата врата, ние ще спрем това, което правим и ще
й помогнем [...] това е много автентична солидарност [...] това е много автентична
солидарност... И мисля, че това е огромен принос към ромския феминизъм, защото
умножава всичко.... Това е ваксина срещу обезсърчаването“.
Кармен, ромска жена, член на „Дром Котар Местипен”.

“

- Информацията относно правата на изображение и неприкосновеност на личния живот
трябва да бъде предоставена на участниците по ясен и прозрачен начин и те трябва да
решат сами или за непълнолетните деца, за които се грижат. Освен това трябва да бъде
изяснена целта, за която ще бъдат използвани изображенията и заключенията от Срещите.
За тази цел клаузи за съгласие трябва да бъдат включени във формуляра за регистрация
(независимо дали онлайн или лично преди Срещата).

3.5. Създаване на пространство за всички, включително и за децата
Стратегиите, които трябва да се имат предвид във връзка с това, че организациите могат да
допринесат за увеличаване на участието, са:

↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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- Трябва да се осигури място за грижа за децата по време на Срещата, както и по време на
срещите за подготовка и разпространение преди това. Мъжете, които могат да участват в
Срещата като доброволци, също могат да допринесат в това отношение.
В деня на Срещата:
- Разнообразните нужди на всички жени трябва да бъдат предвидени и удовлетворени.
Например, пространството трябва да бъде адаптирано към различни ситуации на
придвижване (потребители на инвалидни колички, хора с двигателни затруднения,
детски колички и др.). Трябва също да се вземе предвид възможността за включване на
превод, ако е необходим такъв.

3.6. Празнуване: като ромска сватба
Усещането за празнуване, да знаем, че празнуваме нещо, е важно през целия процес и
присъства на всички етапи от Срещата. Още преди да пристигне на мястото на Срещата,
често в автобуса, превозващ участниците, започва да се усеща празнична атмосфера, която
завършва с представление или артистичен акт, който служи за приключване на Срещата.

ЧАСТ 4. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
4.1. Приемственост на Срещите, базирани на гласа на жените
По време на този процес ромските жени вземат думата и получават власт за социална
трансформация. Една история, която отразява това овластяване, е случаят с Аврора, ромска
жена, която има изключителен образователен опит и която е член на Петдесятната църква,
и която е модел за подражание в нейната общност, но която впоследствие се превръща във
видим лидер на общността.
[Говорейки за първия път, когато тя се среща с ромската асоциация на „Дром Котар
Местипен”]. (...) Нямах други очаквания. Трябваше ми... да намеря работа и да получа
стабилност, мисля, че това бяха моите очаквания.... Но разбира се, когато започнах
да си сътруднича с „Дром Котар Местипен”, разбрах, че мога да защитавам правото
на ромите и правата на ромските жени, и когато започнах да проучвам въпроса... се
включих активно.... Всичко това беше много по-интересно, много по-важно за мен,
много вълнуващо (...) „не бях открила смисъла на идеята да бъда обществен защитник“
Аврора, ромска жена, член на „Дром Котар Местипен”.

“

Освен на лично ниво, когато това въздействие се генерира колективно в група жени, те
се организират, за да създадат официално свои собствени сдружения на ромските жени.
Цялата мотивация и организационен капацитет на тези местни групи жени, артикулирани
около Срещите, след като дейността приключи, се организират колективно, за да подобрят
живота на ромските жени и като цяло живота на общността.
Асумпта, от Фигерес (Жирона), която участва в организацията на Срещата, проведена там
↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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през 2014 г., обясни как успехът на събитието (с участието на повече от 200 жени от цяла
Каталуния), мотивира нея и други ромски жени от квартала да се организират, за да предявят
специфичните си искания за качествено образование пред училищните власти.
Асоциацията на ромските жени Шине (псевдоним), разположена в квартал Сант Жозеп Обрер
в Реус, също е пример за това. Членовете на „Дром Котар Местипен” придружават жените,
създали Асоциацията по време на процеса, като ги подкрепят в различните задачи, които
те трябва да изпълнят. Учредители на женското сдружение обясняват как организирането
на Срещата в техния квартал през 2009 г. е ключов тласък за създаването на организацията.

„Вярвам, че създаването на Асоциацията беше подтикнато от празнуването на Срещата
в Реус, защото официално беше учредена два месеца след нея. И напълно разбирам,
че... всеки, който участва в Срещата, има силата да направи всичко, което поиска; ти
си там, правиш всичко,... получаваш нови идеи, виждаш как хората си сътрудничат!”
Естер, ромска жена, член на „Дром Котар Местипен”.

“

Образователните срещи на ромските жени не приключват в деня на събитието, но е важно
участниците да се възползват от всички приноси, които са направили ромските жени, за да
дадат приемственост на техните предложения, искания и решения и да превърнат мечтите
си в реалност.
В този смисъл и въз основа на подхода отдолу-нагоре [от жените до сферите на вземане на
политически решения] се генерира документ с общи заключения от всяка Среща, който се
съставя, като се вземат предвид окончателните заключения, представени от всяка работна
група, както и като протоколите на различните групи. Този документ със заключения трябва
да бъде подписан от всички членове на организационния комитет на Срещата, който
включва ромски жени.
Тези общи заключения информират и насочват програмата за действие и политическо
влияние на сдруженията, които съвместно организират Срещите, за да работят през
следващите месеци с други сътрудници (други НПО-та или групи, работещи с ромската
общност, обществени институции като училища и местни църкви , политически представители,
и други) в стремежа им към образователни права на всички ромски момичета и жени, като
по този начин проправят пътя за по-справедливо и по-приобщаващо общество.

4.2. Въздействието на Срещите върху обществото
Със Срещите ние се надяваме да допринесем за разпространението на тази практика, с
всички нейни аспекти, които я определят, по-специално прякото участие на ромските жени
във всички аспекти на Срещите и създаването на мрежи на солидарност и знания, основани
на идеята за учене, основани на качествени и уважителни взаимодействия между хората.
Както е посочено в ръководството, дейността генерира положително въздействие в областта
на образованието. Това допринася за увеличаване на присъствието на ромски момичета и
жени в дейности за обучение и в същото време насърчава момичетата да останат ангажирани
с образованието по време на средното образование и университета, както и насърчава
обучението на възрастни ромски жени.
↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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Срещите, организирани съвместно с жените, също така генерират мрежи на солидарност
между жените, които стават видими лидери на общността или се организират в асоциации, за
да подобрят живота си и живота на своите общности не само в образователното измерение,
но и във всички аспекти на живота:
„Участвайки в организирането на Срещите, местните жени се мобилизират, стават главни герои и
поемат роли, които ги правят видими в обществената сфера [...]. В този смисъл те са отговорни за
идентифицирането и контакта със заинтересованите страни на местно ниво, които да подкрепят
събитията, да създават обединения с тези страни и след като събитието приключи, да се ангажират
в защита на правата им на ромски жени и правата на ромската общност като цяло [...] В териториите,
където се организират Срещите, се дискутира асоциативния живот в ромската общност и сред
ромските жени” (собствен превод, Aiello et al., 2019).

Медии като Diario Feminista или La Vanguardia публикуваха статии, свързани с Тробадите,
факт, който показва релевантността на събитието за обществото като цяло. Това са два
примера за медийни публикации:
Diario Feminista

«Европейският проект Rtransform стартира днес, мечта за
трансформация на ромските момичета и жени в Европа».

La Vanguardia

«Каталуния ще участва в европейски проект за насърчаване
на приобщаването на ромите».

XVIII Образователна среща на ромските жени на Каталуния

4.3. В дигиталният свят също има ромско присъствие: „виртуални
издания“ и инструменти
Срещите са дейност, която също може да бъде
адаптирана към виртуален формат и вече
има опит, който доказва, че възможностите,
предлагани от технологиите, могат да се
използват за провеждане на тази дейност
дистанционно. По-конкретно, във виртуалното
издание, което се проведе в каталунски
контекст поради ситуацията с пандемията,
XIX Образователна среща на ромските жени (онлайн)
през юли 2020 г. беше използвана платформата
Zoom, тъй като позволява видео разговори по достъпен начин с интересни функции за
организиране на дейността (споделяне на екрана, искане на ред за изказване, създаване на
субтитри, разделяне на групи). Важното е да се запази смисълът и стратегията на Срещите
и по този начин, дори и форматът да бъде адаптиран, трансформацията и социалното
въздействие продължават да се генерират.
↑ СЪДЪРЖАНИЕ
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ГЛАСЪТ НА ЖЕНИТЕ
Следват събрани свидетелства на някои от участниците в осемнадесетата Образователна
среща на ромски жени:

„Много бариери, които имаме на индивидуално ниво, са разбити. Не само, че имаме
ограничения, защото сме жени и защото сме роми, но ежедневно имаме много
ограничения, които сами си поставяме. Ние мислим, че не можем да постигнем
нещо, ние смятаме, че е невъзможно, но да можеш да се окажеш лице в лице с някой,
подобен на теб и с подобен живот, и да видиш, че този човек може да постигне нещо,
ти дава невероятна сила, насърчава те да преследваш мечтите си.”
Естрела, ромска жена.

“

„Всичко е с цел мотивация, сближаване с една ромска реалност, която понякога не
се прави видима, ние не сме наясно, че съществува, мотивирайки ги, карайки ги да
чувстват идентифицирани, силни, те могат да го постигнат, има все повече ромски
жени, които учат, така че аз вече не се чувствам странно.”
Тамара, ромска жена.

“

„Да видиш тези модели за подражание и тези момичета, които са насърчавани да
учат, означава, че по-младите ще имат тези примери, защото може да им кажеш (на
младите), Виж! Е, братовчед ти учи, така и така, а това е друго нещо.”
Мануела, ромска жена.

“
“

„Много е необходимо да се разчупят стереотипите пред хората от неромски произход,
защото ние не сме това, което го показват по телевизията.”
Суламита, ромска жена.

IV среща в Жирона, 2004
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