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Ezek az összejövetelek, amelyeket katalánul „Trobadesnek” is neveznek, olyan oktatási tevéke-
nység, amelynek célja a roma nők és lányok fokozottabb befogadása az oktatási rendszer minden 
szakaszában.

Az első Roma Női Diáktalálkozóra 20 éve került sor Katalóniában a Drom Kotar Mestipen Roma Nők 
Egyesületének kezdeményezésére, amely azóta is töretlenül támogatja ezt a rendezvényt. Idén 
2021-ben összesen XX alkalommal rendezik meg az összejöveteleket Katalónia legkülönbözőbb 
negyedeiben, ahol nagy számban jelennek meg a roma közösség tagjai, a barcelonai La Minatól 
vagy El Bon Pastortól a Sant Josep Obrereig. Reusban vagy más Terrassában vagy Tarragonában. 

Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy összegyűjtse és rendszerezze mindazokat az összejövet-
elek előkészítésével, végrehajtásával és felülvizsgálatával kapcsolatos információkat, amelyeket a 
Drom Kotar Mestipen Roma Nők Szövetsége a megvalósítás 20 éve során gyűjtött. Ily módon és az 
Európai Unió által finanszírozott és Drom Kotar Mestipen által vezetett RTransform projekt: Roma 
nők társadalmi és politikai mozgósításuk révén az oktatási rendszereket alakítják át Európa-sze-
rte, ezek az összejövetelek más európai kontextusokban is megismétlődnek.

Ez az útmutató négy részből áll. Az első áttekintést ad az Összejövetelek történelmi hátteréről. A 
második és a harmadik, az összejövetelek alapjául szolgáló tudományos elméleti alapok, illetve a 
stratégia minden olyan információt megad, amely szükséges ahhoz, hogy megértsük, mi az össze-
jövetel, és hogyan kell előkészíteni őket. Végül az útmutató negyedik része azt a célt szolgálja, 
hogy bemutassa az összejövetelek hatását.

BEVEZETÉS

BEVEZETÉS 

Ennek az útmutatónak az a célja, hogy mindazokat a szervezeteket, amelyek saját 
környezetükben szeretnék megvalósítani a „Roma Női Diáktalálkozót”, ellássák a 
szükséges információkkal, hogy ezt sikeresen és irányítottan megtehessék.

A xvIII találkozó résztvevői
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1. Rész: A kezdetektől a 20. Összejövetel Ünnepléséig

1. Rész: A kezdetektől a 20. Összejövetel Ünnepléséig

Az Összejövetelek  kezdeményezése 2000-ben indult, és Hospitalet de Llobregat-
ban (Barcelona) tartották. Csak két nő vett részt: egy roma lány és az anyja. 

Egy évvel később, 2001. november 30-án a Drom Kotar Mestip-
en Romani Nők Szövetsége workshopot szervezett “Barcelonai 
roma nők a 21. században” címmel. A barcelonai Barceloneta civil 
központban megrendezett eseményen 70 ember vett részt azzal 
a céllal, hogy a roma nők igényeit  figyelembe vegyék a külön-
böző társadalmi terekben, mint például az oktatás, a foglalkoz-
tatás, az egészségügy és a társadalmi részvétel. Ezen a téren 
többek között érvényesült az Összejövetelek megszervezésének 
fontossága, amelyen különböző korú roma nők vettek részt, és 
reflektált az összejövetelek folytonosságának fontossága, amely 
a roma nők és a roma nők számára egyedülálló tere. , amelyben 
megoszthatták tapasztalataikat, aggodalmaikat és törekvéseiket 
azzal kapcsolatban, hogy miként biztosíthatják a roma lányok és 
a közösségből származó emberek oktatási sikerét anélkül, hogy 
tárgyalásokat kellene folytatniuk vagy fel kellene adniuk kulturá-
lis identitásukat. A kulcsgondolat tehát az, hogy oktatási sikereket 
érjünk el azáltal, hogy az iskolákat és magát az oktatási rendszert 
Roma befogadóbba tesszük, amely képes befogadni a társadal-
munkban meglévő kulturális sokszínűséget. 

2001 és 2021 között húsz összejövetelt szerveztek Katalónia 
különböző területein, köztük egy virtuális kiadást, amelyet 2020 
júliusában tartottak a Covid-19 világjárvány okozta körülmények-
hez való alkalmazkodásként. Ezeket az összejöveteleket roma nők 
szervezték a Drom Kotar Mestipen Roma Nőszövetség és önkéntes 
hálózatának támogatásával a következő helyszíneken: L’Hospita-
let (Barcelona 2000); a Besós negyed (Barcelona, 2003. március), 
Terrassa (2004. november), Viladecans (2005. november), Mont-
cada (2005.); a Gracia negyed (Barcelona, 2006. május); La Mina 
(Barcelona, 2006. november), Lleida (2007. január); Sant Roc (Bar-
celona, 2007); SantCosme, el Prat de Llobregat (2009. január); Reus 
(2009. június); Badia del Vallés (2011. október); Bon Pastor negyed 
(Barcelona, 2012. október); Campclar (Tarragona, 2013. június); 
Figueres (Girona, 2014. október); Terrasa (2015. november); Bar-
celonai Egyetem (Barcelona, 2029. november), I Virtual Gathering 
(2020. július) és Tarragona Egyetem (Tarragona, 2021. október).

A legutóbbi, 2019 novemberében személyesen megtartott rendez-
vényen mintegy 300 roma nő, minden korosztályból és Katalónia 
különböző részeiből gyűlt össze a Barcelonai Egyetem Paraninfo 
termében tartott összejövetelen. A Barcelonai Egyetem aulájában 

A VIII. találkozó plakátja

A XII. találkozó plakátja

A XVII. találkozó plakátja
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tartott szombati összejövetel példa nélküli esemény volt mind az egyetem, mind a katalán romák 
számára. Ez egyrészt a hely szimbolikus értékének volt köszönhető, másrészt annak, hogy a roma 
nők, és velük együtt az egész közösség is azt hangoztatták, hogy szeretnének lenni és részt venni 
egy ilyen típusú nyilvános térben, kifejezve azon szándékukat, hogy a roma nők is részesei le-
gyenek. az ott keletkező tudományos életet. Azon a napon roma nők, fiatal nők és lányok töltöt-
ték meg a Paraninfót, a gyülekezeti termet, ahol olyan fontos események zajlanak, mint például 
a tudományos állások beiktatási ceremóniái vagy egyéb, például a tanévnyitó, konferenciák, 
mesterkurzusok stb. Azon a napon az egyetem megtelt roma nőkkel, akik készek harcolni saját 
jogaikért és az egész közösségük jogaiért a minőségi oktatásért.

2020 júliusában a világjárvánnyal összefüggésben, válaszul a nők minőségi egészséghez és ok-
tatáshoz való aggodalmára és jogára, az Összejövetelt messziről érkező nők készítették elő és 
bonyolították le, kihasználva a technológia adta lehetőségeket a kapcsolatteremtésre és a kom-
munikációra. mobiljainkat, számítógépeinket és táblagépeinket. 25-35 roma lány és nő vett részt 
nagyon különböző helyekről ezen a 19. Virtuális Összejövetelen, amelyet Katalónia kontextusában 
szerveztek meg. A Drom Kotar Mestipen önkénteseiből álló csapat technikai támogatást nyúj-
tott mindazoknak a nőknek, akiknek segítségre volt szükségük az internethez való csatlakozáshoz 
vagy a Zoom platform használatához, mind a tevékenység előtt, mind alatt, a nehézségeket tan-
ulási lehetőséggé változtatva a távolról való kapcsolattartáshoz.

A virtuális találkozó résztvevői

Az összejövetelen résztvevők 2019.

A 2020-as virtuális találkozó referensei 
(a világjárvány helyzet miatt)

1. Rész: A kezdetektől a 20. Összejövetel Ünnepléséig
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2. Rész: Az összejövelek Elméleti és Tudományos Alapjai. Demokra-
tizáso Tudomány

2. Rész: Az összejövelek Elméleti és Tudományos Alapjai. Demokratizáso Tudomány.

2.1. Mik a Roma Női összejövetelek és mik azoknak a céljai?

A Roma Női Diáktalálkozó olyan roma lányok, tinédzserek, felnőtt nők, anyukák és nagymamák 
számára készült oktatási tevékenység, akiknek hagyományosan és sajnos napjainkban sem volt le-
hetőségük részt venni a tanulmányaikról, jövőjükről való döntésben. A tevékenység minden roma 
nő számára nyitva áll – iskolai végzettségüktől, illetve attól, hogy jelenleg részt vesz-e oktatási és 
képzési tevékenységekben. Az Összejövetelek résztvevői nagyon sokszínű nők: különböző korúak, 
különböző érdeklődési körökkel, és nagyon eltérő utakat jártak be szakmai és magánéletükben. 

Az összejövetelekkel elérni kívánt célok a következők: 

- A roma nők összejövetelének megvalósítása, biztosítva, hogy maguk a roma nők is aktív sze-
repet vállaljanak az összejövetelek szervezési folyamatában, mozgósítva közösségeikben élő 
nőket és közvetlenül bevonva őket. Ezért szervezik meg az összejöveteleket, ahol roma nők 
vannak motiváltan bekapcsolódni a tevékenység előkészítésébe és lebonyolításába. 

- A roma tanulókkal szembeni magas oktatási elvárások megszilárdítása és a roma családok 
motiválása elvárásaik javítására, amelyek néha nem jók a sok oktatási szakemberben továbbra 
is fennálló rasszizmus miatt, akik demotiválják roma diákjaikat vagy családjaikat. A jelenlegi 
oktatási rendszert át kell alakítani egy valóban inkluzív oktatási rendszer irányába, amelyben 
származásától és személyes körülményeitől függetlenül minden tanulótól azonos szintű tel-
jesítményt várnak el. E cél elérése érdekében az Összejöveteleken roma nők vesznek részt, 
akik elmesélik személyes történeteiket a sikerről és a nehézségek leküzdéséről. 

- Támogatni a nőket abban, hogy fellépjenek és megszervezzék magukat a társadalmi áta-
lakulás érdekében, és hallassák hangjukat és tapasztalataikat a társadalom egésze számára. 
Az összejövetelek olyan kapcsolatokat hoznak létre a roma nők között, amelyek szolidaritá-
si kapcsolatokat hoznak létre, amelyek aktivizálhatók, és támogatást generálnak a jövőbeni 
nehéz helyzetekben, vagy terjesztenek kezdeményezéseket a változásra bármilyen diszkrim-
inációs helyzettel szemben. 

IV. találkozó, Girona 2004

IV. találkozó, Girona 2004
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- A női hangok elhozása a politikai döntéshozatali terekbe. A médiának és a szervezeteknek 
nagyon fontos szerepe van a női hangok terjesztésében, azáltal, hogy az összejöveteleken 
nyilvánosságra hozzák a nők által javasolt igényeket és megoldásokat.

- A tudományos tudáshoz való hozzáférés 
demokratizálása. Az Egyesült Nemzetek Sze-
rvezete 1948-as Alapjogi Nyilatkozatának 27. 
cikke kimondja mindenkinek a jogát, hogy részt 
vegyen a tudományos fejlődésben és kihasznál-
ja annak előnyeit. A tudományos ismereteket 
alkalmazni és felhasználni kell az oktatás és az 
emberek életének javítása érdekében. Sajnos 
ez a tudás sokszor csak tudományos körökre 
korlátozódik. Az összejövetelek ezen ismeretek 
elterjesztését szolgálják a nők körében, hogy ők maguk is megtudhassák, milyen gyakorlatok 
vagy elemek rendelkeznek elegendő tudományos bizonyítékkal annak bizonyítására, hogy ha 
ezeket bevezetik, minden diák számára javulni fog a minőségi oktatás.

Viladecans találkozó 2005

2.2. Tudományos bizonyítékok

Az Összejövetel  egy olyan tudományos bizonyítékokon alapuló oktatási akció, amely bizonyítot-
tan hozzájárul a roma nők és lányok oktatási integrációjához. A tevékenység társadalmi hatást 
fejt ki a roma nők, és ezen belül a roma közösségek oktatási elvárásainak, asszociációjának és 
életének javítására.

→ Mit értünk ezen, amikor azt mondjuk, hogy ez egy bizonyítékokon alapuló gyakorlat?

Ez alatt azt értjük, hogy a gyakorlat referencia tanulmányokból vagy megbízható 
forrásokból vagy indexelt tudományos folyóiratokban közzétett adatokból össz-
egyűjtött meglévő ismereteken alapul. 

Az inkluzív oktatás modellje, amint azt az Európai Iskolák Sikeres Tevékenység 
című, az Európai Inkluzív projekt keretében írt útmutatója is leszögezi, minden 
tanuló aktív részvételét célozza, tanári és egyéb anyagi vagy emberi erőforrások 
segítségével. Az inklúzió nemcsak esélyegyenlőséget biztosít, hanem elkötelezett 
az összes tanuló egyenlő teljesítménye mellett. Más szóval, az esélyegyenlőség 
egyenlő oktatási elvárásokat jelent minden tanuló számára. 

→ Mit jelent az oktatási befogadás, és hogyan kapcsolódik az oktatási elvárásokhoz? 

2. Rész: Az összejövelek Elméleti és Tudományos Alapjai. Demokratizáso Tudomány.
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Az összejövetelek teret nyitnak az egyenlőségre törekvő párbeszéd számára, amelyben mego-
sztják a minőségi oktatásról szóló tudományos ismereteket, és minden résztvevő nő tanulhat 
és hozzájárulhat azáltal, hogy megosztja aggodalmait és álmait saját és gyermekeik oktatásával 
kapcsolatban, megvitatva azokat az akadályokat, amelyekkel szembe kell nézniük a világban. ok-
tatás és az ezek leküzdéséhez szükséges intézkedések. 

Ez a párbeszédes feminizmus egyértelmű esete (Butler és Puigvert, 2003), amely a hagyományos 
feminizmussal szemben, amely csak a nők egy nagyon specifikus és kiváltságos szektorának ag-
godalmait és igényeit képviseli, mindenki nevében felveti a generálás szükségességét. párbeszé-
det, amely magában foglalja a társadalom legsebezhetőbb rétegeihez tartozó más nőket is, 
például a tudományos képzettség nélküli vagy a munkásosztályból származó nőket. A feminizmus 
ezen dialogikus modelljével kapcsolatban Lidia Puigvert, a Barcelonai Egyetem szociológiapro-
fesszora és a feminizmus és a nemi erőszak kutatója azt állítja, hogy 

„Új interakciós és párbeszéd terek létrehozása az akadémikus nők, köztük a női professzorok és 
kutatók, valamint a „más nők”, azaz más kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó nők, például nem 
akadémikus nők, bevándorló nők vagy etnikai kisebbségekhez tartozó nők, pl. mint a romák Eu-
rópában, elengedhetetlen. Valamennyiüket hagyományosan kizárták a feminista vitákból (De 
Botton, Puigvert és Sánchez, 2005), és ma már szintén hozzájárulnak a feminista harchoz. Ez a 
párbeszédes váltás azt jelenti, hogy ma már senki sem kérdőjelezi meg e sokféleség fontosságát a 
feminista mozgalmakban. (Puigvert, 2012, 90. o.). 

A párbeszéd hangsúlyozása a kommunikatív módszertanon alapul (Gómez, Puigvert és Flecha, 
2011), amelyet átalakító természetéről és társadalmi változást elősegítő potenciáljáról ismertek 
el, különösen a szociálisan sérülékeny közösségek esetében (Mertens és Sordé, 2014). A kommu-
nikatív módszertan Habermas német filozófus és szociológus, a társadalomtudomány referen-
ciaszerzője alapján állítja, hogy minden ember képes a nyelvre és a cselekvésre, vagyis minden 
ember tud olyan érveket felhozni, amelyek hozzájárulnak a tudás felépítéséhez. a következő el-
emek alapján:

- Az Összejöveteleken a résztvevők hangja  is beleértve a roma nők hangja is szerepel.

- A módszertani szakadék áttörése: ez a szakadék a kutatók vagy akadémikusok és a vizsgálat 
tárgyát képező, szociálisan kiszolgáltatott csoportokhoz tartozó személyek közötti hierar-
chiára vonatkozik. Az összejöveteleken roma nők és női kutatók/akadémikusok vesznek részt 
egy térben, és együttműködnek az oktatás javítása érdekében. 

- A kulturális intelligencia elismerése: minden embernek megvan a képessége a tanulásra. Az 
összejövetelek értékelik minden nő hozzájárulását, tanulmányi szintjüktől függetlenül. 

“ Abban a pillanatban, amikor 2012-ben részt vettem a Bon Pastor Összejövetel(...) 
rájöttem, hogy a világ olyan, amilyennek mi látjuk, és mi állítjuk a korlátokat magunk 
elé... senki más. A társadalom és a különböző helyzetek akadályokat állíthatnak az 
utunkba, de ha akarod, el is távolíthatod őket. Ha akarod, le tudod győzni ezeket az 
akadályokat. Olyan volt, mint egy megerősítés: “Menj erre az útra”! (...) Aztán, amikor 
vége volt az Összejövetelnek, Anához rohantam: Ana, Ana, Ana! [az egyik női referens 
és a Drom Kotar Mestipen tag neve]. Találkoznunk kell. dolgokat akarok csinálni. Így 
hát elkezdtem egyetemi felvételi vizsgát tenni 25 év felettiek számára.” 

Tatiana, roma nő “

2. Rész: Az összejövelek Elméleti és Tudományos Alapjai. Demokratizáso Tudomány.



7Generációk Közötti ROMA Nőidiákok Találkozója

↑ INDEX

Ez a Royal Academy of the Language definíciója az esélyegyenlőségről: “A fog-
yatékosságon alapuló közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés hiánya, be-
leértve minden olyan megkülönböztetést, kizárást vagy korlátozást, amelynek 
célja vagy hatása az elismerés, élvezet vagy gyakorlás korlátozása vagy érvény-
telenítése. a fogyatékossággal élő személyek egyenlő alapon minden emberi 
jogot és alapvető szabadságot politikai, gazdasági, szociális, munkaügyi, kul-
turális, polgári vagy bármely más területen.” 

A kommunikatív módszertan és a dialogikus feminizmus kulcselemeit követve a Gatherings 
elkötelezett amellett, hogy olyan tereket hozzon létre a párbeszédhez, ahol az oktatásról szóló 
tudományos ismereteket szakértők és akadémikusok osztják meg, és a résztvevők kifejthetik 
véleményüket és aggodalmukat az oktatási rendszerrel kapcsolatban ötleteik és javaslataikkal. 
javaslatokat tesznek a roma nőként szerzett tapasztalataikból adódó akadályok leküzdéséhez 
szükséges intézkedésekre.

Ezek az akadályok azért vannak, mert továbbra is diszkrimináció van, és nincs esélyegyenlőség az 
oktatásban.

→ Mit jelent az esélyegyenlőség? 

A találkozók  és kapcsolatuk a dialogikus tanulás 7 alapelvével.

A Roma Női Diáktalálkozók elméletileg az úgynevezett „dialogikus tanulás” hét alapelvére épül-
nek, amely a tanulás megértésének módja, amelyet szem előtt kell tartani az előkészítés, a fe-
jlesztés és a tevékenység folyamatosságának folyamatában.

“Az összejövetel nagy hatással volt ránk. Az Összejövetel után, mert van egy fogyatékos 
lányom, azt mondtam, igen, miért ne? Miért nem tanulok gyógypedagógiát? Szóval, 
megcsináltam. Elvégeztem egy gyógypedagógiai szakkört, most pedig egy másikat a 
társadalmi integrációról, és ugyanabban az iskolában töltöm a gyakorlatomat, ahol a 
Gyülekezőt szerveztük! De még nem dolgozom...”  

Assumpta, roma nő

<< Nagyon jó ez a tér a roma nők részvételére, két lány édesapja vagyok, és a legjobbat 
akarom nekik, nevelni kell őket, hogy felkészüljenek, és ha lehet, menjenek felsőok-
tatásba. Az az álmom, hogy a lányaim hallassák a hangjukat, és ne kelljen csendben 
maradniuk. >> 

Egy roma diák édesapja, aki részt vett a Roma Női Diákgyűlésen

“

“

2. Rész: Az összejövelek Elméleti és Tudományos Alapjai. Demokratizáso Tudomány.
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A dialógus tanulás az európai SEAs4all projekt Útmutató a párbeszédes tan-
uláshoz az információs társadalomban című dokumentuma szerint olyan 
párbeszédekben zajlik, amelyek egalitárius jellegűek, olyan interakciókban, 
amelyekben minden emberben felismerik a kulturális intelligenciát, és amelyek 
a korábbi tudásszintek és ismeretek átalakítására irányulnak. szocio-kulturális 
kontextus, hogy mindenki számára sikeres legyen. A dialógus tanulás olyan in-
terakciókban jön létre, amelyek elősegítik az instrumentális tanulást, a személy-
es és társadalmi jelentésalkotást részesítik előnyben, a szolidaritás elvei vezér-
lik őket, és amelyekben az egyenlőség és a különbözőség összeegyeztethető és 
egymást gazdagító értékek (Aubert et al., 2008: 167). 

→ Mit értünk alatta, amikor párbeszédes tanulásról beszélünk? 

1. Egalitárius párbeszéd: A párbeszédben részt vevő minden személy egyenrangúnak tekin-
tendő; hozzájárulásaikat az általuk felhozott érvek érvényessége alapján értékelik, nem pedig 
az egyén csoporton belüli hatalmi pozíciója vagy legitimitása szerint. A Trobades alatt működő 
munkacsoportok így működnek. Minden részt vevő nő szabadon kifejtheti véleményét, azzal a 
garanciával, hogy érveit meghallgatják és értékükért figyelembe veszik. 

2. Kulturális Inteligencia: A kulturális intelligenciának köszönhetően mindenkinek megvan a 
képessége a tanulásra. A hozzájárulásokat figyelembe veszik, és e tudás eredetét egyformán 
értékelik. Az ilyen típusú intelligenciára találhatunk példát a Trobades-t szervező nők különböző 
interakcióiban. Az a roma nő, aki nem járt iskolába, de nagy tapasztalattal rendelkezik például a 
piaci értékesítésben, szakmai tapasztalatának köszönhetően különböző erőforrásokat, ismerete-
ket és készségeket szerzett, amelyek hasznosak lehetnek az esetlegesen felmerülő problémák 
megoldásában. az Összejövetelek előkészítése során. 

A dialogikus tanulás 7 alapelve: 

2. Rész: Az összejövelek Elméleti és Tudományos Alapjai. Demokratizáso Tudomány.
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3. Átalakulás: A résztvevők bevonódásukkal képesek önmagukban leküzdeni a társadalmi, munk-
aügyi és oktatási kirekesztést, ezzel előidézve saját átalakulásukat. Ez a koncepció egyértelművé 
teszi, hogy a változás a résztvevőkből és a résztvevőkkel együtt jön létre. A Találkozókon részt 
vevő nők azok, akik úgy döntenek, hogy ha úgy kívánják, változtatnak az edzéssel való kapcso-
latukon. Maguk a résztvevők döntenek, kezdeményeznek, és végső soron olyan tanulmányokat 
végeznek, amelyek egy új életforma katalizátorai lehetnek.

4. Instrumentális dimenzió: Az ember-
ek egymás között döntik el, hogy mit 
szeretnének tanulni, ami lehetővé teszi 
számukra az instrumentális tudás megszer-
zését [ami az oktatás különböző szakaszai-
ban való előre haladáshoz szükséges, és a 
mai társadalomban való élethez elenged-
hetetlen]. Ezért fontos, hogy a résztvevők 
maguk válasszák ki a tartalmat. Ezek a jel-
lemzők a Találkozókelőkészítésének alap-
ját képezik, hiszen bár a résztvevőket egy 
szervezet támogatja, a résztvevők maguk 
döntik el, hogy a Összejövetelek egyes kiadá-
saiban milyen témával foglalkozzanak. 

5. Jelentésteremtés: A részvételen keresztül a résztvevők teret látnak a tanulásnak, a másokkal 
való kapcsolattartásnak és az aktív részvétel lehetőségének, értelmet adva a tevékenységnek. 
Az értelem abból adódik, hogy az emberek kapcsolatban állnak egymással, közösen döntik el, 
mit akarnak tanulni, és miről szeretnének megvitatni. Éppen ezért fontos, hogy a szervezőbi-
zottságban részt vevő nők, akik között vannak különböző profilú nők (kiszolgáltatott helyzetű 
nők, akadémikus nők, műszaki nők), közösen döntsék el, milyen témára kívánják fókuszálni a ren-
dezvényt. Gyűjtés, annak biztosítása, hogy a téma fókusza a tudományos ismereteken alapuljon.

6. Szolidaritás: Az Összejövetelek során a résztvevők segítik egymást, az individualizmust mellőzve. 
A Roma Női Diákgyűlések alkalmával gyakori a szolidaritás spontán megnyilvánulása. Például a 
munkacsoportokban a legkevesebbet felszólalókat ösztönzik a részvételre, hogy biztonságos és 
tiszteletteljes légkörben tudjanak közreműködni. 

7. A különbségek egyenlősége: Az emberek sokféleségét értékeljük, a különbséget pozitívnak 
azonosítjuk, az egyenlőség értékével együtt. A résztvevők sokfélesége pozitívumnak tekinthető, 
mivel tapasztalataik és tudásaik sokszínűsége kedvez és gazdagítja az Összejöveteleket, mivel 
több nő van, akik saját roma női tapasztalataik alapján adják meg elképzeléseiket, megszüntetve 
az előítéleteket és megbélyegzéseket, valamint inspirálva. más nők. A különbség értéke minden 
olyan tevékenységben jelen van, amelyre az Összejövetelek során kerül sor. Minden nő, lány vagy 
tinédzser, aki erre vágyik, részt vehet az Összejövetelen résztvevőként vagy a szervezőbizottság 
tagjaként, életkorától, profiljától és tanulmányi hátterétől függetlenül 

Role model table, XVIII Gathering at Universitat de Barcelona, 2019

2. Rész: Az összejövelek Elméleti és Tudományos Alapjai. Demokratizáso Tudomány.
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3. Rész A stratégia: Közösen megálmodni / felépíteni az összejöve-
teleknek a témáját

3. Rész A stratégia: Közösen megálmodni / felépíteni az összejöveteleknek a témáját

6 kulcsfontosságú kritériumot kell figyelembe venni ahhoz, hogy a Roma Női 
Diákgyűlések előkészítése és lebonyolítása a legnagyobb garanciával a sikerre. 
A Drom Kotar Mestipen Nők Roma Szövetségének tapasztalatai szerint ez a 6 fő 
kritérium a következő:  

3.1. A szervezőbizottság: témaválasztás

Minden összejövetelnek van egy “koordinációs bizottsága”, amely roma és nem roma nőkből áll, 
akiket motiváltak vagy arra ösztönöztek, hogy lehetővé tegyék az összejövetelt. Ez a bizottság 
különféle, különböző profilú nőkből áll: néhányan, akik soha nem szerveztek ilyen típusú tevéke-
nységet, mások szervezeti vagy szervezeti tapasztalattal rendelkeznek, mások pedig tudomán-
yos háttérrel rendelkeznek. Ez a sokszínűség a bizottságban lehetővé teszi, hogy a tevékenység 
megszervezésébe különböző szempontokat építsenek be, és a lehető legjobb minőségben és 
minden nőre gyakorolt hatást fejlesszék ki. 

A Roma Női Diáktalálkozókat nem a nőket támogató egyesület székhelyén tartják, hanem egy 
olyan környéken vagy területen lévő oktatási központban, ahol a roma nők csoportja, akik a 
területükön kívánják megszervezni az összejövetelt, és részei. a szervezőbizottság élőben. Ezért 
ahelyett, hogy roma nőket kérnének fel az alapszervezet székházába valamilyen tevékenységre, a 
helyi nőket arra kérik, hogy vegyenek részt a rendezvény lebonyolításában. Ezt egy olyan személy 
magyarázza, aki a Drom Kotar Mestipen Egyesület tagja: 

A koordinációs bizottság felügyeli a rendezvény helyi lebonyolítását, és támogatást kap a 
szervezettől a tevékenység előkészítésének kezdetétől a végéig. Az összejövetel helyszínéül szol-
gáló közösségek női közvetlenül részt vesznek az Összejövetel tartalmának előkészítésében és 
terjesztésében. A szervezeteknek kísérő szerepük van. 

“Menj a környékekre. Ezt még a legrégebbi egyesületek sem tették meg (...), mert a sok 
emberrel való rendezvény megszervezése azt jelenti, hogy elmennek... Mármint a ren-
dezvény nem ezen a napon kezdődik, hanem sokkal korábban. Általában a megalakult 
egyesületek úgy gondolják, hogy a rendezvényeket a székhelyükön kell megszervezni, 
ezért ők döntenek mindenről.... Így hát a rendezvény napján azt mondják: Nézzük, kik 
vannak itt: jönnek azok, akik már visszaigazoltak. én is jövök... Szóval nem szoktak a 
környéken korábbi munkát végezni”.

Georgina, nem roma nő, a DKM tagja.

“Részt vettem a 12. alkalommal megrendezett Roma Női Diákgyűlés megszervezésében 
Reusban, a Sant Josep Obrer negyedben, ahol élek. Úgy döntöttem, hogy aktívabban 
veszek részt az Összejövetelben és annak fiataloknak szóló szervezésében, hogy ne 
járjanak állandóan, semmit se csináljanak az életükkel. Részt vettem a szervezésben,...

“
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...előkészítésben, asztalvezetésben, minden apró részletet megszerveztem, beszélget-
tem a környékbeli roma nőkkel, stb.”

Loli Santiago, roma nő részt vesz a 12. Roma Nők Diákgyűlésén. “
3.2. A példaképek fontossága

Minden összejövetel ugyanazt a struktúrát követi, amelyet fontos fenntartani, mivel a katalóniai 
tapasztalatok során bebizonyosodott, hogy ez a struktúra sikeresen működik a résztvevő nők 
közötti tudás és párbeszéd létrehozásában. 

Ez a szerkezet lehetővé teszi:

- Bizonyítékok bemutatása azzal a céllal, hogy az oktatás területén aktuális problémát helyez-
zenek el a különböző szinteken tanult roma lányok és nők tapasztalataira tekintettel, amelyek 
pozitív referenciaként szolgálnak a többi résztvevő számára. 

- A Trobada minden résztvevőjével egy vitatér létrehozása, ahol megosztják egymással a 
tapasztalatokat és aggodalmakat, megvitatják a javaslatokat és az alternatívákat, amelyeket 
végül minden résztvevő nővel megosztanak.

Az Összejövetel napján a tevékenység lehetővé teszi:

- Példaképek láthatóvá tétele, sikeres oktatási pályával.

- A sikeres oktatásról szóló tudományos kutatások és tanulmányok eredményeinek demok-
ratizálása. 

- A roma lányok és fiatal nők oktatási elvárásainak emelése.

- A roma lányok és fiatal nők motivációjának növelése a továbbtanulásra vagy új oktatási 
projektek elindítására. 

- A magány érzésének megszüntetése, a figyelemfelhívás és megoldási javaslatok azokra az 
akadályokra, amelyekkel a roma lányok és fiatal nők szembesülnek az oktatási rendszerben.

- A roma nőkkel és roma közösséggel kapcsolatos sztereotípiák megtörése.

Az Összejövetelek felépítése a következő:

Megnyitó1. 2. 3.
 Bizonyítékokon 

alapuló           
konferencia 

A példaké-
pek asztala

Munkac-
soportok 4.

A munkacsoportok 
plenáris ülése vagy 

következtetések
5. 6. Ünneplés 
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Megnyitó

A megnyitóbeszéd  a politika világából, egyesületek vagy a közigazgatás képviselőit tömöríti, akik 
meghívást kaptak az eseményre és követésre. A nyitóasztal a Trobades legformálisabb része, ahol 
az asztalhoz tartozó emberek általában néhány percet szólalnak meg, hogy üdvözöljék a részt-
vevőket és elindítsák a rendezvényt. 

BIZONYÍTÉKALAPÚ KONFERENCIA

A tevékenység a téma (“probléma”) bemutatásával kezdődik, amelyről a szervezőbizottság tagjai 
között egyeztettek. Ebben a részben a Gathering fókuszában lévő témával kapcsolatos kutatási 
eredményeket és tudományos tanulmányokat mutatják be azzal a céllal, hogy tanulást generál-
janak a résztvevők között, és demokratizálják a hozzáférést ezekhez a tudományos ismeretekhez. 
Néhány példa a Trobades keretében megvitatott témákra: „A roma nők oktatási fejlődése az el-
múlt években”, „A különbség a jelenségek (tévhitek) és a bizonyítékok (bizonyítottan működő 
gyakorlatok) között oktatás”, „A 0 erőszak megközelítés 0 éves kortól”.  

ROLE MODELLEK ASZTALA

A második rész egy kerekasztal, roma lányokkal és nőkkel, akik példaképként lépnek fel. A Pél-
dakép táblázatban részt vevő nők olyan oktatási vagy képzési háttérrel rendelkeznek, amely 
leküzdötte a diszkriminatív akadály-
okat, és sikerült felülkerekednie az 
elvárásokon, és megosztani történetét 
az Összejövetelen résztvevő lányokkal és 
nőkkel. A Trobades kezdetén nehéz volt 
Katalóniában utalásokat találni; Spany-
olország más részeiből hívták meg őket, 
és profiljuk is hasonló volt. Manapság 
sok nő van, aki példakép, és válogatás 
történik, mindig előtérbe helyezve a tanulmányi területek és az életkor sokszínűségét. A Gath-
erings 2019-es kiadásában egy írás-olvasási folyamatban részt vevő nagymama és egy szoci-
ológiából PhD-vel rendelkező fiatal roma nő vett részt ugyanabban a táblázatban, kiemelve a 
tudományterület referensét is, ami egyébként a nők számára általában nehéz vizsgálati terület. 
származásukról. 

A 2019-es találkozó asztalánál a példaképekkel

“A különböző profilok, nagyon gazdagok, az előadások sokszínűsége mindenkihez el-
jut, mert aki eldöntötte, hogy tanul-e vagy sem [...] és aki félúton volt, az meghallgath-
atta ennek a lánynak a másik verzióját, aki elment és jött. vissza, és azt mondta, hogy 
ez nem lehetetlen. Ez a sokféleség azt jelenti, hogy mindannyian tudunk azonosulni 
egymással, még akkor is, ha különböző utakon járunk”.

Tamara, roma nő, részt vesz a 18. Összejövetelen. “Ahogy az Európai Bizottság is felismerte, a példaképekben nagy lehetőség rejlik egy be-
fogadóbb társadalom felépítésében. Ebben az értelemben az Európai Bizottság kifej-
ti, hogy a példaképek “inspirálják az embereket a növekedésre, az életük irányítására”, és
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másokat is arra ösztönöznek, hogy vegyenek részt a társadalomban, és másként gondolkodjanak 
önmagukról és közösségeikben elfoglalt helyükről. A Drom Kotar Mestipen Roma Nők Egyesülete 
tevékenységének kezdete óta elősegíti a női vezetők láthatóságát a roma női közösségen belül. 
Az összejöveteleken a hasonló helyzetű nők ihletet és erőt kapnak új személyes projektek 
felkarolásához és átalakuló kapcsolatok kialakításához egymás között.

A női példaképek népszerűsítése az összejöveteleket meghatározó jellemző, és nagyon értékes, 
mert a cigányellenesség és a szexizmus miatt hiányzik a roma nők mint példakép társadalmi 
láthatósága: nem arról van szó, hogy ezek a roma nők példaképei. nem léteznek, de általában 
nincsenek jelen a médiában vagy a társadalom más hatalmi tereiben. Ez azt jelenti, hogy ott 
vannak, de nem figyelnek rájuk. Az a tény, hogy ezek a nők láthatók, inspirálhat más nőket és 
általában a közösség többi emberét is, hogy folytassák tanulmányaikat, és sikeres tanulmányi 
pályákra és karrierre törekedjenek.

Munka Csoportok

A résztvevőket ezután kis csoportokra osztják, hogy megvitassák a kezdeti előadáson és a pél-
dakép asztalánál korábban megvitatott témákat. A jelenlévő nők a tevékenység elején kapnak 
egy csoportot, és véletlenszerűen osztják szét őket, hogy gazdagító keveréket és új kapcsolato-
kat hozzanak létre. Mindegyik csoport ugyanannyi nőből áll, és van egy roma nő a szervezetből, 
aki kérdéseket tesz fel, és felváltva felszólal, segíti a vitát. Fontos annak biztosítása, hogy a vita 
légköre a megoldások keresésére összpontosul, és hogy minden hangot meghalljanak és figye-
lembe vegyenek, valamint ösztönözni kell azoknak a nőknek a részvételét, akik nem vettek részt, 
és egyenlően elosztani a beszédidőt mindenki között. A nők. Mindig a roma nőké a szó, abban 
az esetben, ha az Összejövetelt támogató szervezet munkatársai önkéntesként jelen vannak a 
csoportokban, ezeknek az embereknek csendben kell maradniuk, és ügyelniük kell arra, hogy ne 
akadályozzák a beszélgetést. a nők között. 

“Amikor 2012-ben részt vettem a Bon Pastorban megrendezett összejövetelen, és lát-
tam, hogy az összes nő elmeséli a történetét, Aurora történetét és más ott lévő nők 
történetét is... amikor mindezt láttam, olyan jól éreztem magam... rájöttem, hogy én is 
megtehetem (...) Tehát, ha más roma nők példaképei voltak számomra, remélem, hogy 
egy nap pozitív példakép lehetek a környéken élő többi nő számára... azoknak, akik 
ismernek engem és tudni a helyzetemről (...) A romák jövőjének javításán dolgozunk, 
a roma nőkért”.

Tatiana, roma nő a Nők Drom Kotar Mestipen Roma Szövetségének tagja. “

“Amikor az emberek megosztották a véleményüket, nyilvánvaló volt, hogy nagyon nagy 
az előrelépés, a munkacsoportokban mindenki részt akart venni, mindenki osztott, 
mindenki részvételének elősegítése az, ami gazdagítja”.

Estrella, roma nő résztvevője a XVIII. “
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Valamennyi munkacsoportban van egy személy, aki felveszi a titkári szerepet, és aki a nők által 
tett hozzájárulások begyűjtéséért felelős, anélkül, hogy azokat értelmezné vagy módosítaná, ha-
nem szó szerint, tiszteletben tartva a nők szó szerinti szavait és kifejezéseit. nők.

A munkacsoport értékelése 

Végül a rendezvény zárásaként a munkacsoportok ötleteit és gondolatait minden kiscsoportból 
egy-egy roma nő képviselője elé tárják a jelenlévő nők számára, végül pedig az Összejövetel köv-
etkeztetéseiként mutatják be. 

3.3. Előre tervezés 

Az a tevékenység, amely a felhatalmazást növelő eszközzé vált, amely arra készteti a különböző 
roma nőket – egyesek már aktívak voltak az igazságtalanságok megváltoztatásában, mások pedig 
nem –, hogy közösen szervezkedjenek életük megváltoztatása és társadalmi szerepvállalásuk 
kiterjesztése érdekében a roma közösségben, a szomszédságukban, és az iskolákban. 

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell tervezni a Roma Női Diákgyűléseket, hogy elegendő idő áll-
jon rendelkezésre ahhoz, hogy kapcsolatba lehessen lépni a roma nőkkel, vagy olyan emberekkel, 
akik közvetlenül, kortárs alapon nőkkel dolgoznak, és akik már aktívak és másokkal együtt részt 
vesznek. nők mindennapi életükben. Ezek az emberek lehetővé teszik olyan roma nők elérését, 
akik nem vesznek részt közvetlenül a mozgalmakban, de részesülhetnek az Összejövetelek tár-
sadalmi hatásából. 

Ezért a szervezőbizottságnak az összejövetel szervezésének megkezdésekor fel kell tennie 
magának a kérdést, hogy kik a közösség aktív női, vagy akik napi szinten foglalkoznak roma nőkkel 
az egyenlőség szempontjából. Lehetnek oktatási központokban részt vevő személyek, szociális 
ügynökök, egyházi vezetők, romabarát egyesületekben/szervezetekben stb. részt vevő személyek. 
Dolgozni kell, hogy ezekkel az emberekkel közvetlenül kapcsolatba léphessünk, és felkérjük őket, 
hogy terjesszék az Összejövetelt azon nők körében, akikkel kapcsolatban állnak.

különböző valósággal rendelkező különböző roma nők kapcsolódnak egymáshoz, és a találkozók 
valóra váltása közös projektje révén lehetővé válik egy olyan felhatalmazási folyamat, amely a 
roma nőket mobilizálja, és visszaszerezi az egykori álmaikat. hátrahagyott. 

Az átalakuló interakciók létrejötte nemcsak maga az Összejövetel során, hanem az Összejövetel-
hez vezető teljes előkészítési és döntési folyamat során is. Ily módon elősegíti a roma nők asszo-
ciációját, kollektív szerveződési és cselekvési képességüket egy igazságosabb társadalom megte-
remtése érdekében. Az összejöveteleket évente egyszer vagy kétszer szombat délután tartják, 
hogy a nők is részt vehessenek az összejövetelen, és ne essen egybe az iskolai órarendjükkel. 
Szintén fontos egy közlekedési szolgáltatás megszervezése és finanszírozása az egész területen, 
hogy elősegítse a különböző városokból és környékekről érkező nők részvételét az eseményen.
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3.4. A roma nők a főszereplők 

3.5. Teret biztosítani  mindenki számára, beleértve a gyerekeket is 

Az összejövetelek nem csak arról szólnak, hogy mi történik a tevékenység napján, hanem a 
mögötte álló hosszú folyamatról. A nők nem csak a rendezvényen vesznek részt. Fontos, hogy a 
nők érezzék, ez az ő Összejövetelük, egy számukra kialakított tere, és ennek eléréséhez nem elég 
meghívni őket, hanem ők vezessék az egész felkészülési folyamatot az első részlettől az utolsóig. 
Ez különbséget tesz az átalakulásban és az összejövetelek által generált hatásban. 

A szervezetek támogatást nyújtanak, elősegítik az infrastruktúrákat, és aktívan hozzájárulnak a tu-
dományos bizonyítékok demokratizálásához is, de a nők és a velük való egyenlő párbeszéd mindig 
a középpontban állnak. Ezért a döntéseket mindig az érdekeiknek és kinyilvánított véleményüknek 
megfelelően hozzák meg, nem pedig azokhoz a feltételezésekhez vagy hiedelmeikhez, amelyek a 
szervezetet vezetők egy részénél élhetnek anélkül, hogy párbeszédet folytattak volna a közösség 
nőivel. Elő kell mozdítani az egyenlő párbeszédet a roma nőkkel és a roma nők között az ok-
tatással kapcsolatos tudományos ismeretek megosztása és a párbeszéd figyelembevételével, fi-
gyelembe véve a nők saját tapasztalatait, az általuk tapasztalt akadályokat, aggodalmaikat és 
javaslataikat e tudományos ismeretekkel kapcsolatban.

Az Összejövetelek megszervezése szolidaritási kapcsolatok kialakítását bizonyította a roma nők, 
valamint az egyesület roma nők és nem roma nők között. 

A következő stratégiákat kell figyelembe venni, amelyekkel a szervezetek hozzájárulhatnak a rész-
vétel növeléséhez:

- Biztosítson helyet a gyermekek gondozására az Összejövetel alatt, valamint az előkészítő 
és ismeretterjesztési értekezletek előtt. Ehhez hozzájárulhatnak azok a férfiak is, akik 
önkéntesként vehetnek részt a rendezvénye.

- A képmások jogaira és a magánélet védelmére vonatkozó tájékoztatást világosan és átlátható 
módon kell a résztvevők rendelkezésére bocsátani, és maguknak vagy a gondozott kiskorúaknak 
kell dönteniük. Továbbá világossá kell tenni, hogy az összejövetelek képeit és következtetéseit 
milyen célra kell felhasználni. Ennek érdekében beleegyezési záradékot kell tartalmazni a regisz-
trációs űrlapon (akár online, akár személyesen az Összejövetel előtt). 

“Együtt dolgozunk, mert mindennek a roma és nem roma nők párbeszédének kell 
lennie... És szerintem ez az egyik legfontosabb dolog a DKM-ben [utalva a Nők Roma 
Szövetségére, Drom Kotar Mestipenre]. .. ez a DKM egyik sikere... mert mindannyiunktól 
származik, mindannyiunké...” “Nem tudom, szerintem ez egy alulról jövő szolidaritás... 
Ez... hiteles... ha egy roma nőnek tennie kell valamit, és bejön a DKM-be, és bekopog-
tat hozzánk, abbahagyjuk, amit csinálunk, és segítünk neki [...] ez egy nagyon hiteles 
szolidaritás [...] ez egy nagyon hiteles szolidaritás... És szerintem ez óriási hozzájárulás 
a roma feminizmushoz, mert mindent megsokszoroz... Ez egy oltás a csüggedés ellen”.

Carmen, roma nő, a DKM tagja. “
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Az összejövetel napján:

- Minden nő különféle igényeit előre kell látni és fedezni kell. Például a teret hozzá kell ig-
azítani a különböző mozgási helyzetekhez (kerekesszékesek, mozgássérültek, babakocsik 
stb.). Figyelembe kell venni a fordítások beépítésének lehetőségét is.

3.6. Ünneplés: Akár cask egy Roma lagziba

Az ünneplés érzése, annak tudata, hogy ünnepelünk valamit, az egész folyamat során fontos, és 
az Összejövetel minden szakaszában jelen van. Már a Gyülekezőhelyre érkezés előtt, gyakran a 
résztvevőket szállító buszon, kezd érezni az ünnepi hangulatot, amely egy előadásban vagy egy 
művészi aktusban csúcsosodik ki, amely a Gyülekezés befejezését szolgálja.

4. RÉSZ A HATÁS 

4.1. Az összejövetelek folytonossága nők igényei alapján

E folyamat során a roma nők átveszik a szót, és felhatalmazódnak a társadalmi átalakulásra. Az 
egyik történet, amely ezt a felhatalmazást tükrözi, Aurora esete, egy roma nő, akinek rendkívüli 
iskolai végzettsége volt, és aki részt vett a pünkösdi gyülekezetben, példakép volt közösségében, 
de a közösség látható vezetőjévé vált.

A személyes szint mellett, amikor ez a hatás kollektíven jön létre a nők egy csoportjában, megsze-
rveződnek, hogy formálisan létrehozzák saját roma női egyesületeiket. E helyi női csoportok min-
den motivációja és szervezési képessége, amely az Összejövetelek köré tagolódik, a tevékenység 
végeztével közösen szerveződik a roma nők és általában az egész közösség életének javítása 
érdekében. 

A figueresi (Girona) Asumpta, aki részt vett a 2014-ben ott tartott összejövetel megszervezésé-
ben, elmagyarázta, hogy a rendezvény sikere (több mint 200 nő részvételével Katalónia minden 

[Arról beszélve, amikor először találkozott a Romani Nők Szövetségével, Drom Kotar 
Mestipen]. (...) Más elvárásaim nem voltak. Az volt... hogy munkát szerezzek és szerez-
zek egy kis stabilitást, azt hiszem, ezek voltak az elvárásaim... De persze amikor elkezd-
tem együttműködni a Drom Kotar Mestipennel, rájöttünk, hogy meg tudom védeni 
a A romák, és a roma nők jogai, és amikor elkezdtem kutatni... bekapcsolódtam az 
aktivizmusba.... Mindez sokkal érdekesebb, sokkal fontosabb volt számomra, nagyon 
izgalmas (...) „nem találta meg az ügyvédi lét értelmét” 

Aurora, a DKM roma nő tagja. “

4. RÉSZ A HATÁS 
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részéről) hogyan motiválta őt és más roma nőket. a környékről, hogy megszervezzék magukat, 
hogy a minőségi oktatásra vonatkozó sajátos igényeiket eljuttassák az iskolai hatóságokhoz.

A Roma Nők Shine Egyesülete (álnév), amely Reusban, a Sant Josep Obrer negyedben található, 
szintén erre az esetre példa. A Drom Kotar Mestipen tagjai végigkísérték az egyesületet létre-
hozó nőket a folyamat során, és támogatták őket a különböző feladatokban, amelyeket el kellett 
végezniük. A nőszövetség alapító tagjai elmondták, hogy a 2009-es összejövetel szomszédságuk-
ban való megszervezése kulcsfontosságú lendületet adott a szervezet létrehozásának. 

A Roma Női Diáktalálkozók nem érnek véget a tevékenység napján, de fontos, hogy a roma nők 
minden hozzájárulását kihasználjuk, hogy javaslataik, igényeik és megoldásaik folytonosak le-
gyenek, álmaik pedig valóra váljanak. 

Ennek értelmében és alulról felfelé építkező megközelítés alapján [a nőktől a politikai döntéshoza-
tali szférákig] minden összejövetel általános következtetéseit tartalmazó dokumentum készül, 
amely az egyes munkacsoportok végső reflexióit is figyelembe véve készül. mint a különböző 
csoportok jegyzőkönyvei. Ezt a következtetési dokumentumot a Gathering szervezőbizottságának 
minden tagjának érvényesítenie kell, amelybe a roma nők is beletartoznak.

Ezek az általános következtetések tájékoztatják és irányítják az összejöveteleket közösen szervező 
egyesületek cselekvési programját és politikai befolyását, hogy a következő hónapokban más 
szövetségesekkel (más civil szervezetekkel vagy a roma közösséggel együttműködő csoportokkal, 
közintézményekkel, például iskolákkal és helyi egyházakkal) együttműködjenek. , többek között 
politikai képviselők) minden roma lány és nő oktatási jogaiért való törekvésükben, így előkészítve 
az utat egy igazságosabb és befogadóbb társadalom felé.

“Úgy gondolom, hogy az Egyesület létrejöttét a Reus-i Összejövetel megünneplése 
ösztönözte, mert hivatalosan két hónappal azután alakult meg. És ezt teljesen megér-
tem... Aki részt vesz egy Összejövetelen, annak megvan az ereje bármit megtenni. 
ők akarnak; ott vagy, mindent megtesz, új ötleteket kapsz, látod, hogyan működnek 
együtt az emberek!”  

Esther, roma nő, a DKM tagja. “

4. RÉSZ A HATÁS 

4.2. Az összejövetelek hatása a társadalomra 

Reméljük, hogy az összejövetelekkel hozzájárulhatunk ennek a gyakorlatnak a terjesztéséhez, 
minden azt meghatározó szemponttal együtt, különös tekintettel a roma nők közvetlen rész-
vételére az Összejöveteleken minden vonatkozásban, valamint a szolidaritási és tudáshálózatok 
létrehozására, amelyek egy az emberek közötti minőségi és tiszteletteljes interakciókon alapuló 
tanulás ötlete.

Az útmutatóban foglaltak szerint a tevékenység pozitív hatást fejt ki az oktatás területén. Hozzá-
járul a roma lányok és nők képzési tevékenységben való részvételének növeléséhez, ugyanak-
kor ösztönzi a lányok továbbtanulását a középiskolai és egyetemi tanulmányok során, valamint 
elősegíti a felnőtt roma nők képzését.



18Generációk Közötti ROMA Nőidiákok Találkozója

↑ INDEX

Az Összejövetelek egy virtuális formátumra is 
adaptálható tevékenység, és már vannak olyan ta-
pasztalatok, amelyek azt bizonyítják, hogy a tech-
nológia adta lehetőségeket kihasználva távolról is 
megtartható ez a tevékenység. Konkrétan a 2020 
júliusában, a járványhelyzet miatt katalán kontex-
tusban megrendezett virtuális kiadásban a Zoom 
digitális eszközt használták, amely elérhető módon 
teszi lehetővé a videohívásokat érdekes funkciók-
kal a tevékenység szervezéséhez (képernyő mego-
sztása). , felszólalás kérése, feliratozás, csoportok 
felosztása). A fontos az Összejövetelek érzékének és stratégiájának megőrzése, és így a formátum 
adaptálása esetén is tovább generálódik az átalakulás és a társadalmi hatás.

4. RÉSZ A HATÁS 

A nőkkel közösen szervezett összejövetelek szolidaritási hálózatokat is létrehoznak a nők között, 
akik látható közösségi vezetőkké válnak, vagy egyesületekbe szerveződnek, hogy életüket és 
közösségeik életét nemcsak oktatási dimenzióban, hanem minden tekintetben javítsák:

“Az összejövetelek szervezésében való részvétellel a helyi nők mozgósításra kerülnek, főszereplővé 
válnak, és olyan szerepeket vállalnak, amelyek láthatóvá teszik őket a nyilvánosságban [...]. Ebben 
az értelemben ők felelősek az érintettek azonosításáért és kapcsolatfelvételért az alulról. szinten 
támogatni kell a rendezvényeket, szövetségeket kötni ezekkel a felekkel, és a rendezvény befe-
jeztével részt venni roma nők és a roma közösség jogainak védelmében [...] Azokon a területeken, 
ahol az Összejöveteleket rendezik, artikulálódik az asszociatív élet a roma közösség és a roma nők 
körében” (saját fordítás, Aiello et al., 2019).

Az olyan médiák, mint a Diario Feminista vagy a La Vanguardia, publikáltak a Trobades-szal kapc-
solatos cikkeket, ez a tény mutatja az esemény általános társadalmi jelentőségét. Íme két példa 
a médiakiadványokra:

“The European Rtransform Project starts today, a dream of 
transformation for Roma girls and women in Europe”. 

“Catalonia to participate in European project to promote Roma 
inclusion”. 

Diario Feminista

La Vanguardia

XVIII. Katalóniai Roma Női Diáktalálkozó

4.3. A digitális világ is Roma: “virtuális kiadások” és eszközök 

XIX. Roma Női Diáktalálkozó (Online)

https://eldiariofeminista.info/2020/12/01/el-proyecto-europeo-rtranform-comienza-hoy-un-sueno-de-transformacion-para-las-ninas-y-mujeres-gitanas-en-europa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20201126/49729002447/cataluna-participara-en-proyecto-europeo-para-promover-inclusion-de-gitanas.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://eldiariofeminista.info/2020/12/01/el-proyecto-europeo-rtranform-comienza-hoy-un-sueno-de-transformacion-para-las-ninas-y-mujeres-gitanas-en-europa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20201126/49729002447/cataluna-participara-en-proyecto-europeo-para-promover-inclusion-de-gitanas.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
https://eldiariofeminista.info/2020/12/01/el-proyecto-europeo-rtranform-comienza-hoy-un-sueno-de-transformacion-para-las-ninas-y-mujeres-gitanas-en-europa/
https://www.lavanguardia.com/politica/20201126/49729002447/cataluna-participara-en-proyecto-europeo-para-promover-inclusion-de-gitanas.html?utm_term=botones_sociales&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
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A NŐI HANGOK 

Az alábbiakban összegyűjtjük a tizennyolcadik Roma Női Diákgyűlés néhány résztvevőjének val-
lomását:

“Sok korlát, amellyel egyéni szinten állunk, áttört. Nemcsak azért vannak korlátaink, 
mert nők vagyunk, és mert romák vagyunk, hanem a mindennapokban is sok korlátunk 
van, amelyeket még magunkkal szemben is állítunk. nem tudja elérni, azt lehetetlen-
nek tartjuk, de az, hogy képes vagy szembetalálni magad valakivel, aki hasonló hozzád 
és hasonló életű, és látod, hogy ez az ember tud valamit elérni, hihetetlen erőt ad, 
bátorít. hogy megvalósítsd az álmaidat.” 

Estrella, Roma Nő. “
„Minden a motivációról szól, hogy közelebb hozzuk azt a roma valóságot, amit néha 
nem teszünk láthatóvá, nem vagyunk tudatában annak, hogy létezik, motiváljuk őket, 
érezzük, hogy azonosultak, erősek, el tudom érni, több roma nő tanul, így már nem 
érzem magam furcsán”. 

Tamara, Roma Nő.

“Látva ezeket a példaképeket és ezeket a lányokat, akiket tanulásra ösztönöznek, azt 
jelenti, hogy a fiatalabbaknak lesznek ilyen példái, mert elmondhatják nekik (a fiat-
aloknak), áh! Nos, az unokatestvéred így és úgy tanul, a másik az a másik dolog.” 

Manuela, Roma Nő.

“Nagyon szükséges megtörni a sztereotípiákat a nem romák előtt, mert nem vagyunk 
olyanok, amilyenek a tévében mutatják.” 

Sulamita, Roma Nő.

“

“
“

IV. találkozó Gironában, 2004
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