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↑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓ

Η 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σκοπός αυτού του Οδηγού είναι να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σε όλους 

τους οργανισμούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν τις «Συναντήσεις Γυναικών 

Ρομά» στα αντίστοιχα πλαίσιά τους, ώστε να το κάνουν με επιτυχία και με έναν 

καθοδηγούμενο τρόπο. 
 

Αυτές οι Συναντήσεις, ονομάζονται επίσης “Trobades” στην καταλανική γλώσσα, και πρόκειται 

για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία στοχεύει στην μεγαλύτερη ένταξη γυναικών και 

κοριτσιών Ρομά σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Η πρώτη Συνάντηση Γυναικών Ρομά πραγματοποιήθηκε στην Καταλονία πριν από 20 χρόνια χάρη 

στην πρωτοβουλία της Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen, η οποία από τότε 

υποστηρίζει αδιάκοπα αυτή την εκδήλωση. Φέτος το 2021, συνολικά XX εκδόσεις Συναντήσεων 

θα έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές γειτονιές της Καταλονίας και με υψηλή παρουσία 

ανθρώπων από την κοινότητα των Ρομά, από τη La Mina ή το El Bon Pastor στη Βαρκελώνη, μέχρι 

το Sant Josep Obrer, γειτονιά στο Reus και άλλες γειτονιές στην Terrassa και στην Tarragona. 

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να συγκεντρώσει και να συστηματοποιήσει όλες τις πληροφορίες 

που σχετίζονται με την προετοιμασία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αυτών των Συναντήσεων, 

τις οποίες έχει συλλέξει η Ένωση Ρομά Γυναικών της Drom Kotar Mestipen κατά τη διάρκεια αυτών 

των 20 ετών εφαρμογής τους. Με αυτόν τον τρόπο, και στο πλαίσιο που παρουσιάζεται από το έργο 

RTransform: Γυναίκες Ρομά που μεταμορφώνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη 

μέσω της κοινωνικής και πολιτικής τους κινητοποίησης, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και συντονιστή εταίρο την Drom Kotar Mestipen, αυτές οι Συναντήσεις θα αναπαραχθούν 

και σε άλλα ευρωπαϊκά πλαίσια. 

Αυτός ο Οδηγός αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει μια επισκόπηση του 

ιστορικού υπόβαθρου των Συναντήσεων. Το δεύτερο και το τρίτο μέρος αφορά στις επιστημονικές 

θεωρητικές βάσεις στις οποίες βασίζονται οι συναντήσεις, καθώς και την στρατηγική, αντίστοιχα, 

παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατανοήσουμε τι είναι οι συναντήσεις 

και πώς να τις προετοιμάσουμε. Τέλος, το τέταρτο μέρος του οδηγού στοχεύει στο να δείξει την 

επίδραση που έχουν οι συναντήσεις. 

 
 

  Participants of the XVIII Gathering  

https://dromkotar.org/es/inicio/
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ΜΕΡΟΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

Η πρωτοβουλία των Συναντήσεων ξεκίνησε το έτος 2000 και πραγματοποιήθηκε 

στο Hospitalet de Llobregat (Βαρκελώνη). Συμμετείχαν μόνο δύο γυναίκες: ένα 

κορίτσι Ρομά και η μητέρα της. 
 
 

 
      Poster of the VIII Gathering  

 
 

 

 
  Poster of the XII Gathering  

 
 

 

 
      Poster of the XVII Gathering  

Ένα χρόνο αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου 2001, η Ένωση Γυναικών  

Ρομά Drom Kotar Mestipen διοργάνωσε ένα εργαστήριο με τίτλο 

«Γυναίκες Ρομά της Βαρκελώνης στον 21ο αιώνα». Σε αυτήν την  

εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο πολιτών Barcelon- 

eta στη Βαρκελώνη, συμμετείχαν 70 άτομα με στόχο να εργαστούν 

για να διασφαλιστεί ότι οι φωνές των γυναικών Ρομά θα ληφθούν  

υπόψη σε διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους όπως η εκπαίδευση, 

η απασχόληση, η υγεία και η κοινωνική συμμετοχή. Σε αυτόν τον  

χώρο, μεταξύ άλλων, επικυρώθηκε η σημασία της διοργάνωσης των 

Συναντήσεων, στις οποίες συμμετείχαν γυναίκες Ρομά διαφορετικών 

ηλικιών και αναδείχθηκε η σημασία της συνέχειας στις Συναντήσεις, οι 

οποίες αποτελούν έναν μοναδικό χώρο για τις γυναίκες Ρομά, όπου θα 

μπορούν να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες 

τους σχετικά με το πώς να διασφαλίσουν ότι τα κορίτσια Ρομά και  

οι άνθρωποι από την κοινότητα θα επιτύχουν εκπαιδευτική επιτυχία 

χωρίς να χρειάζεται να διαπραγματευτούν ή να εγκαταλείψουν την  

πολιτιστική τους ταυτότητα. Επομένως, η βασική ιδέα είναι να έχουμε 

επιτυχία στο ζήτημα της εκπαίδευσης κάνοντας τα σχολεία και το  

ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα έναν χώρο «περισσότεροι Ρομά» και  

έναν χώρο ο οποίος θα καταφέρει να φιλοξενήσει την πολιτιστική 

πολυμορφία που υπάρχει στην κοινωνία μας. 

Από το 2001 έως το 2021, έχουν οργανωθεί είκοσι συναντήσεις σε  

διάφορες περιοχές της Καταλονίας, συμπεριλαμβανομένης μιας 

διαδικτυακής έκδοσης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020 ως 

προσαρμογή στις συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία 

του Covid-19. Αυτές οι Συναντήσεις έχουν οργανωθεί από γυναίκες 

Ρομά με την υποστήριξη της Ένωσης Γυναικών Ρομά Drom Kotar 

Mestipen και του δικτύου εθελοντών της στις ακόλουθες τοποθεσίες: 

L’Hospitalet (Βαρκελώνη, 2000); στη γειτονιά Besós (Βαρκελώνη,  

Μάρτιος 2003), Terrassa (Νοέμβριος, 2004), Viladecans (Νοέμβριος, 

2005), Montcada (2005); στη γειτονιά Gracia (Βαρκελώνη, Μάιος 2006); 

La Mina (Βαρκελώνη, Νοέμβριος 2006), Lleida (Ιανουάριος 2007); Sant 

Roc (Βαρκελώνη, 2007); SantCosme, el Prat de Llobregat (Ιανουάριος, 

2009); Reus (Ιούνιος, 2009); Badia del Vallés (Οκτώβριος, 2011); στη 

γειτονιά Bon Pastor (Βαρκελώνη, Οκτώβριος, 2012); Campclar (Tarra- 

gona, Ιούνιος 2013); στην Figueres (Girona, Οκτώβριος 2014); Terrasa 

(Νοέμβριος 2015); στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Βαρκελώνη, 

Νοέμβριος 2029), Διαδικτυακή Συνάντηση (Ι) (Ιούλιος, 2020) και στο 

Πανεπιστήμιο της Tarragona (Tarragona, Οκτώβριος 2021). 
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Στην τελευταία έκδοση που πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία τον Νοέμβριο του 2019, περίπου 

300 γυναίκες Ρομά όλων των ηλικιών και από διάφορα μέρη της Καταλονίας συγκεντρώθηκαν σε μια 

Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Paraninfo του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης. 

Η διοργάνωση μιας Συνάντησης το Σάββατο στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης 

ήταν ένα πρωτοφανές γεγονός τόσο για το ίδιο το Πανεπιστήμιο όσο και για τους Ρομά στην 

Καταλονία. Αυτό οφείλοταν στη συμβολική αξία τόσο του μέρους όσο και στο γεγονός ότι οι  

γυναίκες Ρομά, και μαζί τους ολόκληρη η κοινότητα, ισχυρίζονταν επίσης ότι ήθελαν να είναι και να 

συμμετέχουν σε αυτόν τον τύπο δημόσιου χώρου, εκφράζοντας την επιθυμία τους να αποτελέσουν 

επίσης μέρος του την ακαδημαϊκή ζωή που δημιουργείται εκεί. Εκείνη την ημέρα, γυναίκες Ρομά, 

νέες γυναίκες και κορίτσια γέμισαν το Paraninfo, την αίθουσα συνελεύσεων όπου λαμβάνουν χώρα 

σημαντικά γεγονότα, όπως οι τελετές ανάληψης ακαδημαϊκών θέσεων ή άλλα όπως η έναρξη της 

ακαδημαϊκής χρονιάς, συνέδρια, master classes κ.λπ. Εκείνη την ημέρα, το Πανεπιστήμιο γέμισε 

με γυναίκες Ρομά έτοιμες να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους και ολόκληρης της κοινότητάς 

τους για ποιοτική εκπαίδευση. 

 

 

Τον Ιούλιο του 2020, στο πλαίσιο της πανδημίας, και ως απάντηση στην ανησυχία και το δικαίωμα 

των γυναικών να λαμβάνουν ποιοτική υγεία και εκπαίδευση, η Συνάντηση προετοιμάστηκε 

και πραγματοποιήθηκε από γυναίκες οι οποίες συνδέθηκαν διαδικτυακά εξ’ αποστάσεως 

χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία για σύνδεση και επικοινωνία 

από το κινητό τους τηλέφωνο, τους υπολογιστές και τα tablet. 25 έως 35 κορίτσια και γυναίκες 

Ρομά από διαφορετικά μέρη συμμετείχαν σε αυτή την 19η διαδικτυακή συνάντηση, η οποία  

διοργανώθηκε στην πόλη της Καταλονίας. Μια ομάδα εθελοντών από τον οργανισμό Drom Kotar 

Mestipen παρείχε τεχνική υποστήριξη σε όλες εκείνες τις γυναίκες που χρειάζονταν βοήθεια για τη 

σύνδεση στο διαδίκτυο ή για τη χρήση της πλατφόρμας ZOOM, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια 

της δραστηριότητας, μετατρέποντας τις δυσκολίες σε ευκαιρίες μάθησης ώστε να παραμείνουν  

συνδεδεμένες με απομακρυσμένο τρόπο. 

 

          Συμμετέχοντες στην εικονική ψηφιακή Συνάντηση         

Συμμετέχουσες στην Διαδικτυακή Συνάντηση το έτος 

2020 (εξαιτίας της πανδημίας). 

  Συμμετέχοντες/ουσες στην Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2019  
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
↑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 2ο. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 
   2.1. Τι είναι οι Συναντήσεις Γυναικών Ρομά και ποιοι οι στόχοι τους; 

 
Οι Συναντήσεις των Γυναικών Ρομά είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα για κορίτσια, έφηβες, 

ενήλικες γυναίκες, μητέρες και γυναίκες Ρομά μεγαλύτερης ηλικίας  που παραδοσιακά και, 

δυστυχώς και στις μέρες μας, δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων για 

την εκπαίδευσή τους και το μέλλον τους. Η δραστηριότητα είναι ανοιχτή σε όλες τις γυναίκες Ρομά, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο της εκπαίδευσης τους ή ακόμη και αν συμμετέχουν στην τρέχουσα 

περίοδο σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι συμμετέχουσες στις Συναντήσεις  

είναι διαφορετικές γυναίκες: πρόκειται για γυναίκες διαφορετικών ηλικιών, με διαφορετικά  

ενδιαφέροντα και που έχουν ακολουθήσει πολύ διαφορετικούς δρόμους στην επαγγελματική και 

προσωπική τους ζωή. 
 

 

Οι στόχοι που θέλουμε να επιτύχουμε μέσα από τις Συναντήσεις είναι: 

 
- Να πραγματοποιούνται με επιτυχία οι Συναντήσεις των γυναικών Ρομά για τις γυναίκες Ρομά, 

διασφαλίζοντας ότι οι ίδιες οι γυναίκες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο σε όλη τη διαδικασία  

διοργάνωσης των Συναντήσεων, κινητοποιούνται για τις κοινότητές τους και γίνονται πιο 

ενεργές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διοργανώνονται οι Συναντήσεις όπου υπάρχουν  

γυναίκες Ρομά, με κίνητρο να εμπλακούν στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση της  

δραστηριότητας. 

- Να παγιωθούν οι υψηλές εκπαιδευτικές προσδοκίες για τους μαθητές Ρομά και να 

παρακινηθούν οι οικογένειες τους να βελτιώσουν τις προσδοκίες τους, οι οποίες μερικές φορές 

δεν είναι καλές λόγω του ρατσισμού που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλούς εκπαιδευτές  

που αποθαρρύνουν τους Ρομά μαθητές τους ή τις οικογένειές τους. Είναι απαραίτητο να 

μετατραπεί το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα πραγματικά εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 

αποκλεισμούς, στο οποίο αναμένεται το ίδιο επίπεδο επίδοσης από όλους τους μαθητές  

ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τις προσωπικές τους συνθήκες. Για την επίτευξη αυτού του 

στόχου, στις Συναντήσεις συμμετέχουν γυναίκες Ρομά που εξηγούν τις προσωπικές τους  

ιστορίες οι οποίες στέφθηκαν με επιτυχία και το πως ξεπέρασαν τις δυσκολίες που συνάντησαν. 

- Να υποστηρίξουν τις γυναίκες να δράσουν και να οργανωθούν για τον κοινωνικό 

μετασχηματισμό και να κάνουν τις φωνές και τις εμπειρίες τους να ακουστούν στο ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο. Οι Συναντήσεις δημιουργούν δεσμούς μεταξύ γυναικών Ρομά που 

      IV Συνάντηση, στην Girona το έτος 2004   
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
    IV Συνάντηση, στην Girona το έτος 2004  
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δημιουργούν σχέσεις αλληλεγγύης που μπορούν να ενεργοποιηθούν και να δημιουργήσουν  

υποστήριξη για μελλοντικές καταστάσεις δυσκολίας ή να διαδώσουν πρωτοβουλίες για αλλαγή 

ενόψει οποιασδήποτε κατάστασης διακρίσεων. 

- Να φέρουμε τις φωνές των γυναικών στους 

χώρους λήψης αποφάσεων και χάραξης 

πολιτικών. Τα μέσα και οι οργανισμοί έχουν 

να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό  ρόλο 

στη διάδοση της φωνής των γυναικών, 

δημοσιοποιώντας τα αιτήματα τους καθώς και 

τις λύσεις που προτείνουν οι ίδιες οι γυναίκες 

στις Συναντήσεις. 

- Εκδημοκρατισμός της πρόσβασης στην επιστημονική γνώση. Το άρθρο 27 της Διακήρυξης 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 1948 ορίζει το δικαίωμα του καθενός να 

συμμετέχει στην επιστημονική πρόοδο και να επωφελείται από τα οφέλη της. Η επιστημονική 

γνώση πρέπει να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της 

ζωής των ανθρώπων. Δυστυχώς, πολλές φορές, αυτή η γνώση περιορίζεται στους ακαδημαϊκούς 

κύκλους. Οι Συναντήσεις χρησιμεύουν για τη διάδοση αυτής της γνώσης στις γυναίκες, ώστε 

οι ίδιες να μπορούν να ανακαλύψουν ποιες πρακτικές ή στοιχεία έχουν αρκετά επιστημονικά 

στοιχεία που να δείχνουν ότι εάν εφαρμοστούν, υπάρχει βελτίωση στην ποιοτική εκπαίδευση 

για όλους τους/τις εκπαιδευόμενους/ες. 

 

   2.2. Τα επιστημονικά στοιχεία 
 

Οι συναντήσεις είναι μια εκπαιδευτική δράση που βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία που 

έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην εκπαιδευτική ένταξη γυναικών και κοριτσιών Ρομά. Η  

δραστηριότητα έχει κοινωνικό αντίκτυπο στη βελτίωση των εκπαιδευτικών προσδοκιών, του 

συνεταιρισμού και της ζωής των γυναικών Ρομά και, κατ’ επέκταση, των κοινοτήτων Ρομά. 

➔  Τι εννοούμε όταν λέμε πως μια πρακτική βασίζεται σε στοιχεία; 
 

 

➔  Τι σημαίνει η εκπαιδευτική ένταξη και πώς σχετίζεται με τις εκπαιδευτικές προσδοκίες; 
 

    Viladecans Συνάντηση το έτος 2005  

 

Εννοούμε ότι η πρακτική βασίζεται σε υπάρχουσες γνώσεις που συγκεντρώθηκαν 

σε μελέτες αναφοράς ή δεδομένα που δημοσιεύονται από αξιόπιστες πηγές ή σε 

επιστημονικά καταλογραφημένα περιοδικά. 

 
Το μοντέλο της συνεκπαίδευσης, όπως αναφέρεται στον Οδηγό για επιτυχημένες 

δράσεις των ευρωπαϊκών σχολείων, που γράφτηκε στο πλαίσιο του έργου Eu- 

ropean Included, στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών, με τη 

βοήθεια του δασκάλου και άλλων υλικών ή ανθρώπινων πόρων. Η ένταξη όχι  

μόνο παρέχει ίσες ευκαιρίες, αλλά δεσμεύεται για ίσα επιτεύγματα για όλους  

τους μαθητές. Με άλλα λόγια, οι ίσες ευκαιρίες συνεπάγονται ίσες εκπαιδευτικές 

προσδοκίες για όλους τους μαθητές. 
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γυναίκες μπορούν να μάθουν και να συνεισφέρουν μοιράζοντας τις ανησυχίες και τα όνειρά τους 

για τη δική τους εκπαίδευση και των παιδιών τους, συζητώντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν 

στην εκπαίδευση και τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους. 

Αυτή είναι μια ξεκάθαρη περίπτωση διαλογικού φεμινισμού (Butler & Puigvert, 2003) που, 

σε αντίθεση με τον παραδοσιακό φεμινισμό που αντιπροσώπευε μόνο τις ανησυχίες και τις  

απαιτήσεις ενός πολύ συγκεκριμένου και προνομιούχου τομέα γυναικών που μιλούσε εκ μέρους 

όλων, προτείνει την ανάγκη δημιουργίας ενός διαλόγου που περιλαμβάνει και άλλες γυναίκες που 

ανήκουν στους πιο ευάλωτους τομείς της κοινωνίας, όπως γυναίκες χωρίς ακαδημαϊκή κατάρτιση 

ή από την εργατική τάξη. Για αυτό το διαλογικό μοντέλο του φεμινισμού, η Lidia Puigvert,  

καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και ερευνήτρια για τον φεμινισμό 

και τη έμφυλη βία, υποστηρίζει ότι: 

«Η δημιουργία νέων χώρων αλληλεπίδρασης και διαλόγου μεταξύ ακαδημαϊκών γυναικών, 

συμπεριλαμβανομένων γυναικών καθηγητριών και ερευνητριών, και «άλλων γυναικών», δηλαδή 

γυναικών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα γυναίκες χωρίς  

ακαδημαϊκή κατάρτιση, μετανάστριες ή γυναίκες από εθνικές μειονότητες, όπως Ρομά, κρίνεται 

απαραίτητη. Όλες τους είχαν παραδοσιακά αποκλειστεί από τις φεμινιστικές συζητήσεις (De Botton, 

Puigvert, & Sánchez, 2005) και τώρα συμβάλλουν επίσης στον φεμινιστικό αγώνα. Αυτή η διαλογική 

αλλαγή σημαίνει ότι κανείς σήμερα δεν αμφισβητεί τη σημασία αυτής της διαφορετικότητας στα 

φεμινιστικά κινήματα» (Puigvert, 2012, σελ. 90). 

Αυτή η έμφαση στον διάλογο βασίζεται στην επικοινωνιακή μεθοδολογία (Gómez, Puigvert &  

Flecha, 2011), που αναγνωρίζεται για τη μετασχηματίζουσα φύση της και τις δυνατότητές της να 

ενθαρρύνει την κοινωνική αλλαγή, ειδικά με τις κοινωνικά ευάλωτες κοινότητες (Mertens & Sordé, 

2014). Με βάση τον Habermas, Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο, συγγραφέα με αναφορές 

στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, ο οποίος βεβαιώνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί 

να εκφέρουν άποψη και να αναλαμβάνουν δράση, δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να  

προσφέρουν επιχειρήματα που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης. Η επικοινωνιακή 

μεθοδολογία βασίστηκε στα ακόλουθα στοιχεία: 

- Συμπερίληψη της φωνής των συμμετεχόντων/ουσων, οι Συναντήσεις περιλαμβάνουν τις 

φωνές των γυναικών Ρομά. 

- Γεφύρωση του μεθοδολογικού χάσματος: αυτό το χάσμα αναφέρεται στην ιεραρχία μεταξύ 

ερευνητών ή ακαδημαϊκών και ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες που 

«Εκείνη τη στιγμή,  όταν  παρακολούθησα  το  Bon  Pastor  Gathering  το  2012  (...) 

συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος είναι όπως τον βλέπουμε και εμείς θέτουμε τα εμπόδια στον 

εαυτό μας... κανείς άλλος. Η κοινωνία και οι διαφορετικές καταστάσεις μπορούν να βάλουν 

εμπόδια στο δρόμο μας, αλλά μπορείτε να τα αφαιρέσετε αν θέλετε. Αν θέλετε, μπορείτε να 

ξεπεράσετε αυτά τα εμπόδια. Ήταν σαν επιβεβαίωση: «Πήγαινε από εδώ»! (...) Μετά, όταν 

τελείωσε η Συνάντηση , έτρεξα στην Άννα: Άννα, Άννα, Άννα! [όνομα μιας από τις γυναίκες 

αναφορικές και μέλους της Drom Kotar Mestipen]. Πρέπει να βρεθούμε. Θέλω να κάνω 

πράγματα. Άρχισα λοιπόν να δίνω εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο για ανθρώπους 

άνω των 25 ετών». 

Tatiana, γυναίκα Ρομά. 

 
Οι Συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο για ισότιμο διάλογο στον οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες 

μοιράζονται επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση. Όλες οι συμμετέχουσες 

“ 
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αλλα δεν δουλεύω ακόμα...». 

Assumpta, γυναίκα Ρομά. 

«Αυτός ο χώρος για τη συμμετοχή των γυναικών Ρομά είναι πολύ καλός, είμαι πατέρας δύο 

κοριτσιών και θέλω το καλύτερο για αυτές, πρέπει να μορφωθούν για να προετοιμαστούν 

και, αν είναι δυνατόν, να προχωρήσουν και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το όνειρό μου 

“ 
είναι οι κόρες μου κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί και να μην χρειάζεται να σιωπήσουν». 

Πατέρας μαθήτριας Ρομά που συμμετείχε στη συνάντηση γυναικών Ρομά. 

 

Οι Συναντήσεις και η σχέση τους με τις 7 αρχές της διαλογικής μάθησης. “ 

 
 
 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης. Στις συναντήσεις, γυναίκες Ρομά και ερευνήτριες/ακαδημαϊκοί 

συμμετέχουν στον ίδιο χώρο και συνεργάζονται για να συμβάλλουν στη βελτίωση της  

εκπαίδευσης. 

- Αναγνώριση της πολιτιστικής νοημοσύνης: όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να 

μαθαίνουν. Οι Συναντήσεις αξιολογούν και εκτιμούν την συνεισφορά όλων των γυναικών  

ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους επίπεδο. 

Ακολουθώντας τα βασικά στοιχεία της επικοινωνιακής μεθοδολογίας και του διαλογικού φεμινισμού, 

οι Συναντήσεις δεσμεύονται να δημιουργήσουν χώρους διαλόγου στους οποίους η επιστημονική 

γνώση για την εκπαίδευση μοιράζεται από ειδικούς και ακαδημαϊκούς και οι συμμετέχοντες μπορούν 

να εκφράσουν τις απόψεις και τις ανησυχίες τους για το εκπαιδευτικό σύστημα προτείνοντας τις 

ιδέες τους και τις προτάσεις τους σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για να ξεπεραστούν τα 

εμπόδια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν λόγω της εμπειρίας τους ως γυναίκες Ρομά. 

Αυτά τα εμπόδια υπάρχουν γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν διακρίσεις και δεν υπάρχουν ίσες  

ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Τι σημαίνουν οι ίσες ευκαιρίες; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Οι Συναντήσεις γυναικών Ρομά βασίζονται θεωρητικά στις επτά αρχές αυτού που ονομάζεται 

«διαλογική μάθηση», ένας τρόπος κατανόησης της μάθησης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε 

όλη τη διαδικασία προετοιμασίας, ανάπτυξης και συνέχειας της δραστηριότητας. 

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

 
Αυτός είναι ο επίσημος ορισμός των ίσως ευκαιριών της Royal Academy of the  

Language: «Η απουσία κάθε άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω αναπηρίας, 

περιλαμβάνοντας κάθε είδους διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό που έχει σκοπό 

ή αποτέλεσμα να βλάψει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση από 

τα άτομα με αναπηρία, σε ισότιμη βάση, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, εργασιακό,  

πολιτιστικό, αστικό ή οποιονδήποτε άλλο τομέα».1
 

«Η Συνάντηση είχε μεγάλο αντίκτυπο σε εμάς. Μετά τη Συνάντηση, επειδή έχω μια κόρη με 

αναπηρία, είπα, ναι, γιατί όχι; Γιατί δεν σπουδάζω ειδική αγωγή; Λοιπόν, το έκανα. Έχω κάνει 

ένα επαγγελματικό μάθημα στην ειδική αγωγή και τώρα κάνω άλλο ένα για την κοινωνική 

ένταξη, και κάνω την πρακτική μου στο ίδιο σχολείο όπου διοργανώσαμε τη Συνάντηση! 

https://dpej.rae.es/lema/igualdad-de-oportunidades
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➔  Τι εννοούμε όταν μιλάμε για διαλογική μάθηση; 
 

 

Οι 7 αρχές της διαλογικής μάθησης είναι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ισότιμος Διάλογος: Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στο διάλογο θεωρούνται ίσα. Οι συνεισφορές 

τους αποτιμώνται σύμφωνα με την εγκυρότητα των επιχειρημάτων που προβάλλουν και όχι  

σύμφωνα με τη θέση ισχύος ή τη νομιμότητα που έχει ένα άτομο σε μια ομάδα. Αυτός είναι ο τρόπος 

με τον οποίο λειτουργούν οι ομάδες εργασίας που γίνονται κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων. Όλες 

οι συμμετέχουσες γυναίκες μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, όντας σίγουρες ότι 

τα επιχειρήματά τους θα ακουστούν και θα ληφθούν υπόψη για την αξία τους. 

2. Πολιτισμική νοημοσύνη: Όλοι έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν, χάρη στην πολιτιστική  

νοημοσύνη. Οι συνεισφορές θα ληφθούν υπόψη και η προέλευση αυτής της γνώσης θα εκτιμηθεί 

εξίσου. Μπορούμε να βρούμε ένα παράδειγμα αυτού του τύπου νοημοσύνης σε διαφορετικές  

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γυναικών που οργανώνουν τους Trobades. Μια γυναίκα Ρομά που δεν 

είχε πρόσβαση στο σχολείο αλλά έχει μεγάλη εμπειρία στις πωλήσεις σε αγορές, για παράδειγμα, 

θα έχει αποκτήσει, χάρη στην επαγγελματική της εμπειρία, διαφορετικούς πόρους, γνώσεις και  

δεξιότητες που μπορούν να είναι χρήσιμες για την επίλυση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να 

προκύψουν κατά την προετοιμασία των Συναντήσεων. 

Ισότιμος 

Διάλογος 

Ισότητα των 

διαφορών 

Πολιτισμική 

νοημοσύνη 

Αλληλεγγύη 

Δημιουργία 

Νοήματος 

Οργανική 

διάσταση 

 

Η διαλογική μάθηση συμβαίνει, σύμφωνα με τον Οδηγό για τη Διαλογική 

Μάθηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας του Ευρωπαϊκού έργου SEAs4all, σε  

διαλόγους που είναι ισότιμοι, σε αλληλεπιδράσεις στις οποίες αναγνωρίζεται η  

πολιτισμική νοημοσύνη σε όλους τους ανθρώπους και που προσανατολίζονται  

στον μετασχηματισμό προηγούμενων επιπέδων γνώσης και κοινωνικο-πολιτισμικό 

πλαίσιο για να προχωρήσουμε προς την επιτυχία για όλους. Η διαλογική μάθηση 

εμφανίζεται σε αλληλεπιδράσεις που ενισχύουν τη εργαλειακή μάθηση, ευνοούν τη 

δημιουργία νοημάτων σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, καθοδηγούνται από  

αρχές αλληλεγγύης και στις οποίες η ισότητα και η διαφορά είναι συμβατές και  

αμοιβαία εμπλουτισμένες αξίες (Aubert et al., 2008: 167). 
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ΜΕΡΟΣ 2ο. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
↑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 
 
 

3. Μετασχηματισμός: Οι συμμετέχουσες έχουν την ικανότητα, μέσω της εμπλοκής τους, να  

ξεπεράσουν μόνες τους τον κοινωνικό, εργασιακό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό, δημιουργώντας 

έτσι τον δικό τους μετασχηματισμό. Αυτή η ιδέα καθιστά σαφές ότι η αλλαγή παράγεται από και με 

τις συμμετέχουσες. Οι γυναίκες που παρακολουθούν τις Συναντήσεις είναι αυτές που αποφασίζουν, 

αν το επιθυμούν, να αλλάξουν τη δυναμική τους ως προς τη σχέση τους με την εκπαίδευση. 

Είναι οι ίδιες οι συμμετέχουσες που αποφασίζουν, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία και εν τέλει 

πραγματοποιούν μελέτες που μπορούν να αποτελέσουν καταλύτες για ένα νέο τρόπο ζωής. 

4. Οργανική διάσταση: Οι άνθρωποι 

αποφασίζουν μεταξύ τους τι θέλουν να 

μάθουν, κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα 

να αποκτήσουν εργαλειακή γνώση [που είναι 

η γνώση που απαιτείται για την πρόοδο στα 

διάφορα στάδια της εκπαίδευσης και η οποία 

είναι απαραίτητη για τη ζωή στη σημερινή 

κοινωνία]. Επομένως, είναι σημαντικό οι ίδιοι 

οι συμμετέχοντες να επιλέξουν το περιεχόμενο. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν μέρος της 

βάσης της προετοιμασίας των Συναντήσεων, 

καθώς αν και οι συμμετέχουσες έχουν την 

υποστήριξη ενός οργανισμού, είναι οι ίδιες 

οι συμμετέχουσες που αποφασίζουν για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν σε κάθε Συνάντηση. 

 
5. Δημιουργία Νοήματος: Μέσω της συμμετοχής, οι συμμετέχουσες βλέπουν ένα χώρο για  

μάθηση, για σχέση με άλλους και για τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής, δίνοντας νόημα στη 

δραστηριότητα. Το νόημα προκύπτει επειδή οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους, αποφασίζουν 

από κοινού τι θέλουν να μάθουν και τι θέλουν να συζητήσουν. Γι’ αυτό είναι σημαντικό για τις  

γυναίκες που συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή, μεταξύ των οποίων υπάρχουν γυναίκες  

που βιώνουν διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες (γυναίκες σε ευάλωτες καταστάσεις, γυναίκες  

του ακαδημαϊκού χώρου, γυναίκες με τεχνικές γνώσεις) να αποφασίσουν από κοινού για το θέμα 

γύρω από το οποίο θέλουν να επικεντρωθούν στην Συνάντηση, διασφαλίζοντας πως η εστίαση του 

θέματος βασίζεται στην επιστημονική γνώση. 

6. Αλληλεγγύη: Κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων οι συμμετέχουσες αλληλοβοηθούνται, αφήνοντας 

κατά μέρος κάθε ατομικισμό. Είναι σύνηθες κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων των Γυναικών Ρομά 

να παρατηρούνται αυθόρμητες εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, στις ομάδες εργασίας, 

όσοι έχουν μιλήσει λιγότερο, ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ώστε να μπορούν να μοιραστούν 

την γνώμη τους και να συμβάλλουν σε μια ασφαλή ατμόσφαιρα που εμπνέει σεβασμό. 

7. Ισότητα των διαφορών: Εκτιμάται η διαφορετικότητα των ανθρώπων, προσδιορίζοντας τη  

διαφορετικότητα ως θετική, μαζί με την αξία της ισότητας. Το πλήθος των συμμετεχουσών θα είναι 

κάτι το θετικό, αφού η ποικιλομορφία των εμπειριών και των γνώσεών τους ευνοεί και εμπλουτίζει 

τις συναντήσεις, καθώς υπάρχουν περισσότερες διαφορετικές γυναίκες που, από τη δική τους  

εμπειρία ως γυναίκες Ρομά, δίνουν το όραμά τους, εξαλείφοντας προκαταλήψεις και στίγματα και 

εμπνέουν άλλες γυναίκες. Η αξία της διαφορετικότητας είναι παρούσα σε όλες τις δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των Συναντήσεων. Όλες οι γυναίκες, κορίτσια και έφηβες, 

οι οποίες το επιθυμούν, μπορούν να λάβουν μέρος στις συναντήσεις ως συμμετέχουσες ή ως 

μέλη της οργανωτικής επιτροπής, ανεξάρτητα από την ηλικία, το προφίλ ή το ακαδημαϊκό τους 

υπόβαθρο. 

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



ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ 
10 

↑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 3ο. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ 3ο. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 

Υπάρχουν 6 βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την προετοιμασία 

και την υλοποίηση των Συναντήσεων των Γυναικών Ρομά εξασφαλίζοντας την 

μεγαλύτερη εγγύηση για επιτυχία. Σύμφωνα με την εμπειρία της Ένωσης Ρομά 

Γυναικών της Drom Kotar Mestipen, αυτά τα 6 βασικά κριτήρια είναι τα εξής: 

 
   3.1. Η οργανωτική επιτροπή: επιλογή θέματος 

 
Κάθε Συνάντηση διαθέτει μια “επιτροπή συντονισμού” που αποτελείται από γυναίκες Ρομά και 

μη Ρομά που έχουν κίνητρο και ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν την Συνάντηση. Αυτή η  

επιτροπή αποτελείται από διαφορετικές γυναίκες με διαφορετικά προφίλ: μερικές από αυτές δεν 

έχουν οργανώσει ποτέ πριν μια τέτοιου τύπου δραστηριότητα, άλλες γυναίκες έχουν εμπειρία  

σε οργανισμούς ή συλλογικότητες και άλλες διαθέτουν ένα ακαδημαϊκό υπόβαθρο. Αυτή η  

ποικιλομορφία στην επιτροπή καθιστά δυνατή την ενσωμάτωση διαφορετικών προοπτικών στην 

οργάνωση της δραστηριότητας και την ανάπτυξή της πετυχαίνοντας την υψηλότερη ποιότητα και 

διασφαλίζοντας την επίδραση της και σε άλλες περισσότερες γυναίκες. 

Οι Συναντήσεις Γυναικών Ρομά δεν πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του συλλόγου που 

υποστηρίζει τις γυναίκες, αλλά σε κάποιο εκπαιδευτικό κέντρο σε μια γειτονιά ή σε μία περιοχή, 

όπου η ομάδα γυναικών Ρομά που επιθυμεί να διοργανώσει τη συνάντηση στην επικράτειά της και 

που είναι μέρος ζωντανή η οργανωτική επιτροπή. Ως εκ τούτου, αντί να ζητήσουν από γυναίκες 

Ρομά να έρθουν στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης βάσης για μια δραστηριότητα, οι ντόπιες 

γυναίκες καλούνται να λάβουν μέρος στη διοργάνωση της εκδήλωσης. Αυτό εξηγείται  από ένα 

άτομο που είναι μέλος του Συλλόγου Drom Kotar Mestipen: 
 

γυναίκες των κοινοτήτων όπου γίνονται οι συναντήσεις συμμετέχουν άμεσα στην προετοιμασία 

του περιεχομένου της Συνάντησης και στη διάδοσή της. Οι οργανισμοί έχουν συνοδευτικό ρόλο. 

 

«Πηγαίνετε στις γειτονιές. Ούτε οι πιο παλιοί σύλλογοι δεν το έχουν κάνει (...) γιατί η 

διοργάνωση μιας εκδήλωσης με τόσο κόσμο συνεπάγεται, να πας... Θέλω να πω, η εκδήλωση 

δεν ξεκινά εκείνη τη μέρα, ξεκινάει πολύ νωρίτερα. Σε κανονικές συνθήκες, οι καθιερωμένοι 

σύλλογοι πιστεύουν ότι οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται στα κεντρικά τους γραφεία, οπότε 

και αποφασίζουν για τα πάντα    Την ημέρα λοιπόν της εκδήλωσης λένε: Να δούμε ποιος 

είναι εδώ: αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, οι άλλοι που ήδη έχουν επιβεβαιώσει σε μένα  

επίσης θα έρθουν Άρα δεν συνηθίζουν να κάνουν πρότερη εργασία στις γειτονιές». 

Georgina, μη Ρομά, μέλος της DKM. 

 

 
Η συντονιστική επιτροπή επιβλέπει την τοπική οργάνωση της εκδήλωσης και λαμβάνει υποστήριξη 

από τον οργανισμό από την έναρξη της προετοιμασίας της δραστηριότητας μέχρι το τέλος. Οι 

“ 

 
«Έλαβα μέρος στη διοργάνωση της 12ης Συνάντησης των γυναικών Ρομά στο Reus, στη 

γειτονιά Sant Josep Obrer όπου και μένω. Αποφάσισα να συμμετάσχω πιο ενεργά στη 

συνάντηση και την διοργάνωσή της για τους νέους ανθρώπους, ώστε να μην περιφέρονται... 
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Κάθε Συνάντηση οργανώνεται ακολουθώντας την ίδια δομή, η οποία είναι σημαντικό να διατηρηθεί, 

καθώς έχει αποδειχθεί σε όλες τις εμπειρίες στην Καταλονία ότι αυτή η δομή λειτουργεί με επιτυχία 

για να δημιουργήσει γνώση και διάλογο μεταξύ των γυναικών που συμμετέχουν. 

Αυτή η δομή επιτρέπει: 

- Η παρουσίαση βασισμένη σε πρακτικές με στόχο την διευθέτηση του προβλήματος στο  
εκπαιδευτικό επίπεδο όσον αφορά τις εμπειρίες των κοριτσιών και γυναικών Ρομά από  
διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση και για τις  
υπόλοιπες συμμετέχουσες. 

- Η δημιουργία ενός χώρου, κατάλληλου για να πραγματοποιούν συζητήσεις όλες οι  
συμμετέχουσες της Trobada όπου θα μοιράζονται οι εμπειρίες και οι προβληματισμούς τους 
και θα συζητούνται οι προτάσεις και οι εναλλακτικές, οι οποίες στο τέλος μοιράζονται με όλες 

τις συμμετέχουσες. 

 
Την ημέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες: 

- Δημιουργία ορατών προτύπων με επιτυχημένη εκπαιδευτική τροχιά. 

- Εκδημοκρατίζοντας τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών και μελετών σχετικά με την 
επιτυχημένη εκπαίδευση. 

- Αύξηση των μαθησιακών προσδοκιών των γυναικών Ρομά και των νέων γυναικών. 

- Αύξηση των κινήτρων των κοριτσιών και γυναικών Ρομά προκειμένου να συνεχίζουν να 
διαβάζουν ή να ξεκινήσουν νέα εκπαιδευτικά έργα. 

- Να εκμηδενίσει το συναίσθημα της μοναξιάς, να ευαισθητοποιήσει και να προτείνει λύσεις 

στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια και οι νεαρές γυναίκες Ρομά στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

- Αντιμετώπιση των στερεοτύπων σχετικά με τις γυναίκες και τις κοινότητες Ρομά. 

Η δομή των Συναντήσεων έχει ως εξής: 
 
 

 

...άσκοπα συνεχώς χωρίς να κάνουν τίποτα με τη ζωή τους. Συμμετείχα στην οργάνωση, 

προετοιμάζοντας, και καθοδηγώντας  τις στρογγυλές τράπεζες, οργανώνοντας  όλες τις 

μικρές λεπτομέρειες, συζητώντας με τις γυναίκες Ρομά της γειτονιάς, κ.λπ». 

Loli Santiago, γυναίκα Ρομά που συμμετέχει στη 12η Συνάντηση Γυναικών Ρομά. 

3.2. Η σπουδαιότητα των Role Models (Ιστορίες Επιτυχημένων Γυναικών) 

“ 

1. Εναρκτήρια 
Συζήτηση 2. σε υπάρχουσες 

πρακτικές 

Συνέδριο βασισμένο 

3. 
Ανοιχτή 

Συζήτηση 

4. Ομάδες 
εργασίας 

5. 
Ολομέλεια των ομάδων 

εργασίας ή των 

συμπερασμάτων 
6. Εορτασμός 
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    Τραπέζι των Role Models στην Συνάντηση του 2019  

 
 
 

 
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η εναρκτήρια συνάντηση συγκεντρώνει διαφορετικούς ανθρώπους από τον κόσμο της πολιτικής, 

εκπροσώπους συλλόγων ή άτομα που εκπροσωπούν τη δημόσια διοίκηση και έχουν προσκληθεί 

να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Το εναρκτήριο τραπέζι είναι το επίσημο 

μέρος των Συναντήσεων, στο οποίο οι άνθρωποι που αποτελούν μέρος του τραπεζιού μιλούν  

συνήθως για λίγα λεπτά για να καλωσορίσουν τους συμμετέχοντες και να ξεκινήσουν την εκδήλωση. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

Η δραστηριότητα ξεκινά με την παρουσίαση του θέματος («το πρόβλημα») που έχει συμφωνηθεί 

μεταξύ των ατόμων που συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή. Σε αυτό το μέρος παρουσιάζονται 

ερευνητικά αποτελέσματα και επιστημονικές μελέτες για το θέμα στο οποίο θα επικεντρωθεί η  

Συνάντηση με στόχο τη δημιουργία μάθησης μεταξύ των συμμετεχόντων και τον εκδημοκρατισμό 

της πρόσβασης σε αυτή την επιστημονική γνώση. Μερικά παραδείγματα θεμάτων τα οποία έχουν 

συζητηθεί στο πλαίσιο των Συναντήσεων ήταν: «Η εκπαιδευτική πρόοδος των γυναικών Ρομά τα 

τελευταία χρόνια», «Η διαφορά μεταξύ περιστατικών (ψευδείς πεποιθήσεις) και αποδεικτικών  

στοιχείων (πρακτικές που έχουν αποδειχθεί ότι λειτουργούν) στην εκπαίδευση», «Η προσέγγιση 

“μηδέν” βίας από την ηλικία των 0 ετών». 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από μία 

Ανοιχτή Συζήτηση με κορίτσια και γυναίκες 

Ρομά που λειτουργούν ως πρότυπα. Οι 

γυναίκες που συμμετέχουν στην Ανοιχτή 

Συζήτηση διαθέτουν εκπαιδευτικό 

υπόβαθρο που έχει ξεπεράσει εμπόδια 

τα οποία δημιουργούν διακρίσεις και έχει 

καταφέρει να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να μοιραστεί τις ιστορίες τους με τα κορίτσια και τις 

γυναίκες που βρίσκονται στη Συνάντηση. Στην αρχή των Συναντήσεων ήταν δύσκολο να βρεθούν 

άτομα ως σημεία αναφοράς στην Καταλονία, και έτσι είχαν προσκληθεί άτομα από άλλα μέρη της 

Ισπανίας και τα προφίλ τους ήταν παρόμοια. Σήμερα, υπάρχουν πολλές γυναίκες που αποτελούν 

πρότυπα καιγίνεταιμια επιλογή, δίνοντας προτεραιότητα στη διαφορετικότητα των τομέων σπουδών 

και της ηλικίας. Στην έκδοση του 2019 των Συναντήσεων, μια μεγάλη σε ηλικία γυναίκα στη διαδικασία 

του αλφαβητισμού και μια νεαρή γυναίκα Ρομά με διδακτορικό στην Κοινωνιολογία συμμετείχαν 

στον ίδιο τραπέζι, επισημαίνοντας επίσης ένα σημείο αναφοράς στον επιστημονικό τομέα, που  

είναι συνήθως ένας δύσκολος τομέας μελέτης για τις γυναίκες ανεξάρτητα από της καταγωγής τους. 

«Τα διαφορετικά προφίλ, πολύ εμπλουτισμένα, η ποικιλομορφία των παρουσιάσεων γίνεται 

κατανοητή σε όλους, γιατί εκείνοι που αποφασίζουν αν θα σπουδάσουν ή όχι [...] και όσοι 

είχαν φτάσει στα μισά του δρόμου, μπορούσαν να ακούσουν την άλλη εκδοχή αυτού του 

κοριτσιού που έφυγε και γύρισε και είπε ότι δεν ήταν αδύνατο. Αυτή η διαφορετικότητα 

σημαίνει ότι μπορούμε όλοι να ταυτιστούμε μεταξύ μας, ακόμα κι αν βρισκόμαστε σε 

διαφορετικούς δρόμους». 

Tamara, γυναίκα Ρομά που συμμετείχε στη 18η Συνάντηση. “ 
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Όπως έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Role Models (πρότυπα προς μίμηση ή για  

παραδειγματισμό) έχουν μεγάλες δυνατότητες να οικοδομήσουν μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. 

Υπό αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξηγεί ότι τα πρότυπα «εμπνέουν τους ανθρώπους να 

συμμετέχουν στην κοινωνία και να σκέφτονται διαφορετικά για τον εαυτό τους και τη θέση τους στις 

κοινότητές τους». Ο Σύλλογος Γυναικών Ρομά Drom Kotar Mestipen έχει προωθήσει την προβολή 

των γυναικών ηγετών εντός της γυναικείας κοινότητας Ρομά από την αρχή της δραστηριότητάς 

του. Στις Συναντήσεις, οι γυναίκες σε παρόμοιες καταστάσεις βρίσκουν έμπνευση και δύναμη να 

αγκαλιάσουν νέα προσωπικά έργα και να δημιουργήσουν μετασχηματιστικές σχέσεις μεταξύ τους. 

 

και είναι πολύ πολύτιμη, επειδή, λόγω του (anti-Gypsyism) αντιτσιγγανισμού και του σεξισμού, 

υπάρχει έλλειψη κοινωνικής προβολής των γυναικών Ρομά ως πρότυπα: Δεν είναι ότι αυτές οι  

γυναίκες Ρομά που αποτελούν τα Role Models δεν υπάρχουν, αλλά συνήθως δεν παρουσιάζονται 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε άλλους χώρους εξουσίας στην κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι  

είναι εκεί αλλά ότι δεν τους δίνεται η πρέπουσα σημασία. Το γεγονός ότι αυτές οι γυναίκες είναι 

ορατές μπορεί να εμπνεύσει άλλες γυναίκες και, γενικά, άλλα άτομα στην κοινότητα να συνεχίσουν 

τις σπουδές τους και να επιδιώξουν μία επιτυχημένη εκπαιδευτική πορεία και σταδιοδρομία. 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Οι συμμετέχουσες χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες για να συζητήσουν τις θεματικές που  

συζητήθηκαν προηγουμένως στην αρχική διάλεξη στις Ανοιχτές Συζητήσεις. Οι συμμετέχουσες  

ορίζουν ένα γκρουπ στην αρχή της δραστηριότητας και διανέμονται τυχαία μέσα στις ομάδες  

προκειμένου να προάγουν ένα συναίσθημα εμπλουτισμού και καινούργιων σχέσεων. Το κάθε γκρουπ 

έχει τον ίδιο αριθμό γυναικών και έχει μία γυναίκα Ρομά από τον οργανισμό η οποία διευκολύνει 

τη συζήτηση προτείνοντας ερωτήσεις και πηγαίνοντας τη συζήτηση κυκλικά. Είναι σημαντικό να 

διασφαλιστεί ότι υπάρχει μία ατμόσφαιρα συζήτησης εστιασμένη στην εύρεση λύσεων και όλες οι 

γνώμες ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη το ίδιο, καθώς επίσης να ενθαρρύνεται η συμμετοχή 

των γυναικών αυτών που δεν συμμετείχαν και να μοιράσουν τον χρόνο ισομερώς προκειμένου να 

μιλήσουν όλες οι γυναίκες. Οι γυναίκες Ρομά έχουν το βήμα να μιλήσουν καθ’όλη τη διάρκεια, ενώ 

στο event υπάρχουν άνθρωποι που είναι παρόντες στις ομάδες όπως και μέλη του προσωπικού 

του οργανισμού που υποστηρίζει τη Συνάντηση ως εθελοντές και αυτοί θα μένουν σιωπηλοί  

διασφαλίζοντας ότι δεν εμποδίζουν τη συζήτηση ανάμεσα στις γυναίκες. 

«Όταν παρακολούθησα την Συνάντηση στο Bon Pastor το 2012 και είδα όλες τις γυναίκες 

εκεί να λένε τις ιστορίες τους, την ιστορία της Aurora αλλά και την ιστορία άλλων γυναικών 

εκεί… όταν τα είδα όλα αυτά, με έκαναν να νιώσω τόσο όμορφα… συνειδητοποίησα ότι 

θα μπορούσα να το κάνω κι εγώ (...) Έτσι, αν άλλες γυναίκες Ρομά υπήρξαν πρότυπα για 

μένα, ελπίζω ότι μια μέρα μπορώ να γίνω θετικό πρότυπο για άλλες γυναίκες σε αυτή τη 

γειτονιά... γυναίκες που με γνωρίζουν και ξέρω για την κατάστασή μου (...) Εργαζόμαστε για 

να βελτιώσουμε το μέλλον των Ρομά, για τις γυναίκες Ρομά». 

Tatiana, γυναίκα Ρομά μέλος του Συνδέσμου Γυναικών Ρομά Drom Kotar Mestipen. 

Η προώθηση των γυναικείων προτύπων είναι ένα χαρακτηριστικό που καθορίζει τις συναντήσεις 

“ 
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γυναίκες, χωρίς να τις ερμηνεύει ή να τις τροποποιεί, αλλά με ένα τρόπο κατά γράμμα όπως έγιναν 

και σεβόμενο τις κυριολεκτικές λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποίησαν οι γυναίκες. 

 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑ Ή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

 
Εν τέλει, για να συνοψίσουμε την εκδήλωση, οι ιδέες και οι προβληματισμοί των ομάδων εργασίας 

παρουσιάστηκαν σε όλες τις γυναίκες που παρακολούθησαν, από μία γυναίκα Ρομά αντιπροσώπου 

της κάθε μικρής ομάδας και εν τέλει παρουσιάστηκαν ως τα συμπεράσματα της Συνάντησης. 

 

 
   3.3. Μελλοντικό Πλάνο 

 
Η δραστηριότητα έχει γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο ενδυνάμωσης που οδηγεί διάφορες γυναίκες  

Ρομά - κάποιες που ήταν ήδη ενεργές στις να διεκδικούν την αλλαγή αδικιών και άλλες που δεν 

ήταν - να οργανώσουν μαζί να αλλάξουν τις ζωές τους και να επεκτείνουν την κοινωνική συμμετοχή 

στη κοινότητα των Ρομά, στη γειτονιά τους, και στα στα σχολεία. 

 

Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο να σχεδιαστούν οι Συναντήσεις Μαθητών Γυναικών Ρομά 

με αρκετό χρόνο προκειμένου να είναι εφικτό να έρθουν σε επικοινωνία με γυναίκες Ρομά ή με  

άτομα που εργάζονται άμεσα με γυναίκες σε συνεδρίες που μαθαίνουν η μία από την άλλη (peer 

to peer basis) οι οποίες είναι ήδη ενεργές και συμμετέχουν ήδη με μαζί με άλλες γυναίκες στην 

καθημερινή τους ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί καθιστούν εφικτό να έχουν επαφή με γυναίκες Ρομά οι 

οποίες δεν είναι άμεσα εμπλεκόμενες σε δραστηριότητες κινητικότητας αλλά οι οποίες μπορούν να 

επωφεληθούν από το κοινωνικό αντίκτυπο των Συναντήσεων. 

 
Επομένως, όταν ξεκινάει η οργάνωση μιας Συνάντησης, η οργανωτική επιτροπή πρέπει να  

αναρωτηθεί ποιες γυναίκες είναι ενεργές στη κοινότητα ή τους ανθρώπους που εργάζονται με  

γυναίκες Ρομά σε καθημερινή βάση από ισότιμο προοπτική. Αυτοί μπορεί να είναι άνθρωποι  

που εργάζονται σε εκπαιδευτικά κέντρα, κοινωνικούς φορείς, ηγέτες εκκλησιών, άνθρωπου που 

εμπλέκονται σε ενώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των Ρομά κλπ. Επομένως, χρειάζεται δουλειά για να 

επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους αυτούς απευθείας και να τους προσκαλέσουν να διαδώσουν 

τη Συνάντηση μεταξύ των γυναικών με τις οποίες έχουν επαφές. 

 
Μέσω αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ήδη ενεργούν ως ηγέτες των κοινοτήτων, συνδέονται 

διαφορετικές γυναίκες Ρομά με διαφορετικές καθημερινότητες και μέσω του κοινού έργου, το να 

γίνει δηλαδή η Συνάντηση μία πραγματικότητα, πραγματοποιείται μία προεργασία ενδυνάμωσης, 

η οποία οδηγεί τις γυναίκες Ρομά να κινητοποιηθούν και να ανακτήσουν τα όνειρα που είχαν 

αφήσει κάποτε πίσω τους. 

«Όταν οι άνθρωποι μοιράστηκαν τις απόψεις τους, ήταν απόδειξη ότι υπήρξε εξαιρετική 

πρόοδο, στις εργασιακές ομάδες, όλοι ήθελαν να συμμετάσχουν, όλοι μοιράστηκαν 

πράγματα, διευκολύνοντας τη συμμετοχή όλων είναι αυτό που το κάνει τόσο διαφωτιστικό». 

Estrella, Γυναίκα Ρομά συμμετέχουσα στην XVIII Συνάντηση. 

 

 
Σε όλες τις ομάδες εργασίας, υπάρχει ένα άτομο το οποίο αναλαμβάνει το ρόλο του/της γραμματέα 

και είναι υπεύθυνο για τη συλλογή όλων των συνεισφορών που πραγματοποιήθηκαν από τις 

“ 
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Η δημιουργία μεταβαλλόμενων αλληλεπιδράσεων δεν πραγματοποιείται μόνο κατα τη διάρκεια  

της Συνάντησης αλλά και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας της προετοιμασίας και της 

λήψης των αποφάσεων που οδηγεί στη Συνάντηση. Με τον τρόπο αυτό, προάγει τον συνεταιρισμό 

μεταξύ των γυναικών Ρομά, την ικανότητα τους να οργανώνονται συλλογικά και να δρουν με  

γνώμονα την επίτευξη μίας ισότιμης κοινωνίας. 

 

Οι Συναντήσεις πραγματοποιούνται μία ή δύο φορές το χρόνο, Σάββατο απόγευμα,  για να 

διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι παρούσες και δεν συμπίπτουν οι μέρες των  

Συναντήσεων με τις ημέρες του σχολικού προγράμματος. 

Επίσης, είναι σημαντικό να οργανωθεί και να χρηματοδοτηθεί μία υπηρεσία μεταφοράς σε όλη  

την επικράτεια για την προώθηση της παρουσίας των γυναικών από διάφορες πόλεις και γειτονιές 

στην εκδήλωση. 

 
 

   3.4. Οι γυναίκες Ρομά είναι οι πρωταγωνίστριες 
 
 

Οι Συναντήσεις δεν αφορούν μόνο στο τι συμβαίνει την ημέρα της ίδιας της συνάντησης ως δράση 

αλλά και στην διαδικασία που ακολουθείται και τις διεργασίες πίσω από αυτήν. Κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης δεν συμμετέχουν μόνο γυναίκες. Είναι σημαντικό οι γυναίκες να νιώθουν ότι είναι 

η Συνάντηση τους, ένας χώρος για αυτές, και για να το πετύχουν αυτό δεν αρκεί να προσκεκληθούν 

στην συνάντηση, αλλά να νιώσουν πως είναι αυτές που οδηγούν την όλη διαδικασία προετοιμασίας 

από την πρώτη λεπτομέρεια μέχρι και την τελευταία. Αυτό κάνει τη διαφορά στον μετασχηματισμό 

και τον αντίκτυπο που δημιουργούν οι συναντήσεις. 

Οι οργανισμοί παρέχουν υποστήριξη, διευκολύνουν τις υποδομές ενώ επίσης συμβάλλουν ενεργά 

στον εκδημοκρατισμό των επιστημονικών στοιχείων, αλλά οι γυναίκες και ο ισότιμος διάλογος μαζί 

τους είναι αυτός που βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις λαμβάνονται 

πάντα σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, τις ανάγκες τους και τις απόψεις τους, και δεν σχετίζονται 

με τις υποθέσεις ή τις πεποιθήσεις που μπορεί να έχουν τα άτομα και οι εκπρόσωποι που ηγούνται 

και εργάζονται στους οργανισμούς χωρίς να έχουν κάνει διάλογο με τις ίδιες τις γυναίκες της  

κοινότητας. Είναι απαραίτητο να προωθηθεί ένας ισότιμος διάλογος με τις γυναίκες Ρομά και μεταξύ 

τους προκειμένου να μοιράζονται επιστημονικές γνώσεις για την εκπαίδευση και να διεξάγεται  

διάλογος λαμβάνοντας υπόψη τα όσα βιώνουν οι ίδιες οι γυναίκες, τα εμπόδια που συναντούν, τις 

ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους σε σχέση με αυτήν την επιστημονική γνώση. 

Η διοργάνωση των συναντήσεων απέδειξε τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των 

γυναικών Ρομά καθώς και μεταξύ των γυναικών Ρομά και των μη Ρομά γυναικών μελών του 

συλλόγου. 

 

 
«Δουλεύουμε μαζί, γιατί όλα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαλόγου μεταξύ γυναικών  

Ρομά και μη Ρομά... Και νομίζω πως αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα  

της DKM [αναφερόμενος στην Ένωση Γυναικών Ρομά Drom Kotar Mestipen]... αυτή είναι 

μια από τις επιτυχίες της DKM... γιατί είναι από όλους μας, για τον καθένα μας...» «Δεν 

ξέρω, νομίζω ότι είναι μια αλληλεγγύη που έρχεται από κάτω... Είναι... αυθεντικό... αν μια 

γυναίκα Ρομά πρέπει να κάνει κάτι και έρθει στο DKM, και μας χτυπήσει την πόρτα, θα... 
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καθώς και την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων τους πρέπει να παρέχονται στους/στις 

συμμετέχοντες/ουσες με σαφή και διαφανή τρόπο και πρέπει να αποφασίζουν για τους ίδιους ή 

για τους ανηλίκους που έχουν υπό την επίβλεψή τους. Επιπλέον, πρέπει να γίνει σαφής ο σκοπός 

για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες και τα συμπεράσματα των Συναντήσεων. Για 

το σκοπό αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρήτρες συναίνεσης στη φόρμα εγγραφής (είτε 

ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως πριν από τη Συνάντηση). 

 

3.5. Δημιουργώντας έναν χώρο για όλους, ακόμη και για τα παιδιά 
 

Οι στρατηγικές με τις οποίες θεωρούνται πως οι οργανισμοί μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση 

της συμμετοχής των γυναικών στις συναντήσεις είναι: 

- Διευκόλυνση σε ζητήματα χώρου και μέρους για τη φροντίδα των παιδιών καθ’ όλη τη  

διάρκεια της συνάντησης καθώς και στις συναντήσεις προετοιμασίας και διάδοσης. Στο θέμα 

αυτό μπορούν να συνεισφέρουν και άνδρες οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν στην εκδήλωση 

ως εθελοντές. 

Κατά την διάρκεια της Συνάντησης: 

 
- Πρέπει να προβλεφθούν και να καλυφθούν οι διαφορετικές ανάγκες όλων των γυναικών. Για 

παράδειγμα, ο χώρος πρέπει να προσαρμοστεί σε διαφορετικές καταστάσεις κινητικότητας  

(χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, άτομα με κινητικές δυσκολίες, παιδικά καροτσάκια κ.λπ.).  

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ενσωμάτωσης μεταφράσεων. 

 
   3.6. Γιορτή: σαν να γιορτάζεται ένας γάμος των Ρομά 

 
Η αίσθηση του εορτασμού, γνωρίζοντας ότι γιορτάζουμε κάτι, είναι σημαντική σε όλη τη 

διαδικασία και είναι παρούσα σε όλα τα στάδια της συνάντησης. Ακόμη και πριν φτάσετε στο χώρο 

της συνάντησης, συχνά στο λεωφορείο που μεταφέρει τους συμμετέχοντες, αρχίζει να νιώθετε 

μια εορταστική ατμόσφαιρα, με αποκορύφωμα μια παράσταση ή μια καλλιτεχνική πράξη που  

χρησιμεύει για να τελειώσει η συνάντηση. 

...σταματήσουμε αυτό που κάνουμε και θα τη βοηθήσουμε [...] είναι πολύ αυθεντικό 

αλληλεγγύη [...] είναι μια πολύ αυθεντική αλληλεγγύη... Και νομίζω ότι αυτή είναι μια τεράστια 

συνεισφορά στον φεμινισμό των Ρομά, γιατί πολλαπλασιάζει τα πάντα... Είναι ένα εμβόλιο 

κατά της αποθάρρυνσης». 

Carmen, γυναίκα Ρομά, μέλος της DKM. 

- Η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα τους για την λήψη φωτογραφιών των προσώπων τους 

“ 
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[Μιλώντας σχετικά με την πρώτη φορά που γνώρισε την Ένωση Γυναικών Ρομά Drom 

Kotar Mestipen]. (...)Δεν είχα καμία άλλη προσδοκία. Απλώς να βρω μία δουλειά και μία 

σταθερότητα, νομίζω πώς αυτές ήταν οι προσδοκίες που είχα… Αλλά φυσικά, όταν άρχισα 

να συνεργάζομαι με την Drom Kotar Mestipen, συνειδητοποιήσαμε μαζί ότι μπορώ να  

υπερασπιστώ τα Δικαιώματα των γυναικών Ρομά και των Ρομά γενικότερα και ύστερα 

άρχισα να πραγματοποιώ την έρευνα… Ξεκίνησα την ακτιβιστική μου δράση.  Όλα αυτά 

ήταν πολύ πιο ενδιαφέροντα, πολύ πιο σημαντικά για μένα, πολύ συναρπαστικά(. )Δεν είχα 

βρει το νόημα του σκεπτικού του να γίνω δικηγόρος”. 

Aurora, γυναίκα Ρομά μέλος του DKM. 

“ 

 
 

 

ΜΕΡΟΣ 4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ 

 
   4.1. Συνέχεια των Συναντήσεων με βάση τις γυναικείες φωνές 

 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι γυναίκες Ρομά παίρνουν το λόγο και ενδυναμώνονται 

για κοινωνικό μετασχηματισμό. Μια ιστορία που αντικατοπτρίζει αυτή την ενδυνάμωση είναι η  

περίπτωση της Aurora, μιας γυναίκας Ρομά που είχε εξαιρετικό μορφωτικό υπόβαθρο και που  

συμμετείχε στην Εκκλησία της Πεντηκοστιανής και αποτέλεσε πρότυπο στην κοινότητά της, ενώ 

αναδείχθηκε και σε μία ηγέτη της κοινότητας της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εκτός από προσωπικό επίπεδο, όταν η επίδραση δημιουργείται συλλογικά σε μια ομάδα γυναικών, 

τότε οργανώνονται ώστε επίσημα να δημιουργήσουν τις δικές τους ενώσεις γυναικών Ρομά. Όλα 

τα κίνητρα και η οργανωτική ικανότητα αυτών των τοπικών ομάδων γυναικών διαρθρώνονται  

γύρω από τις συναντήσεις, και μόλις τελειώσει η δραστηριότητα, οργανώνονται συλλογικά για τη 

βελτίωση της ζωής των γυναικών Ρομά και, γενικά, ολόκληρης της κοινότητας. 

Η Asumpta, από την πόλη Figueres (Girona), η οποία συμμετείχε στην οργάνωση της συνάντησης 

που πραγματοποιήθηκε εκεί το 2014, εξήγησε πώς η επιτυχία της εκδήλωσης (με συμμετοχή  

περισσότερων από 200 γυναικών από όλη την Καταλονία), παρακίνησε την ίδια καθώς και άλλες 

γυναίκες Ρομά από την γειτονιά τους ώστε να οργανωθούν και να φέρουν τα αιτήματά τους για 

ποιοτική εκπαίδευση στις σχολικές αρχές. 

Η Ένωση Γυναικών Ρομά με τίτλο Shine (ψευδώνυμο) που βρίσκεται στη γειτονιά Sant Josep Obrer 

στο Reus είναι επίσης ένα παράδειγμα αυτής της περίπτωσης. Μέλη του οργανισμού Drom Kotar 

Mestipen (DKM) στάθηκαν δίπλα στις γυναίκες που δημιούργησαν την ένωση καθ’ όλη τη διάρκεια 

της διαδικασίας, υποστηριζοντας τις γυναίκες στα διάφορα καθήκοντα που χρειάζονταν να φέρουν 

εις πέρας. Τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης γυναικών εξήγησαν πώς η διοργάνωση της Συνάντησης 

στη γειτονιά τους το 2009 αποτέλεσε την βασική ώθηση για την ίδρυση αυτής της ένωσης. 
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αλλά είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε όλες τις συνεισφορές που έχουν κάνει οι γυναίκες Ρομά 

για να δώσουν συνέχεια στις προτάσεις, τις απαιτήσεις και τις λύσεις τους και να μετατρέψουν τα 

όνειρά τους σε πραγματικότητα. 

Υπό αυτή την έννοια και με βάση την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω [δηλαδή από τις  

γυναίκες προς τους υπευθύνους λήψης πολιτικών αποφάσεων], δημιουργείται ένα έγγραφο  

γενικών συμπερασμάτων κάθε Συνάντησης, το οποίο συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη τις τελικές 

σκέψεις που παρουσιάζονται από κάθε ομάδα εργασίας, καθώς και τα πρακτικά των διαφορετικών 

ομάδων. Αυτό το έγγραφο συμπερασμάτων πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα μέλη της οργανωτικής 

επιτροπής της συνάντησης, η οποία περιλαμβάνει γυναίκες Ρομά. 

Αυτά τα γενικά συμπεράσματα ενημερώνουν και καθοδηγούν το πρόγραμμα δράσεων και 

την πολιτική επιρροή των ενώσεων που συμβάλλουν στην συνδιοργάνωση των Συναντήσεων  

ώστε να εργαστούν τους επόμενους μήνες και με άλλους συνεργάτες (άλλες ΜΚΟ ή ομάδες που 

συνεργάζονται με την κοινότητα των Ρομά, δημόσιους φορείς όπως σχολεία και τοπικές εκκλησίες, 

πολιτικούς εκπροσώπους, και άλλους) στην προσπάθειά τους για ενίσχυση των εκπαιδευτικών  

δικαιωμάτων όλων των κοριτσιών και γυναικών Ρομά, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια πιο δίκαιη 

και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. 

 

   4.2. Η επίδραση των Συναντήσεων στην κοινωνία 
 
 

Με τις Συναντήσεις ελπίζουμε να συμβάλλουμε στη διάδοση αυτής της πρακτικής, με όλες τις  

πτυχές που την καθορίζουν, ιδίως την άμεση συμμετοχή των γυναικών Ρομά σε όλες τις πτυχές 

των Συναντήσεων και τη δημιουργία δικτύων αλληλεγγύης και γνώσης, βασισμένα στην ιδέα της 

μάθησης η οποία βασίζεται στην ποιότητα και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανθρώπων οι 

οποίες διακατέχονται από αμοιβαίο σεβασμό. 

Όπως αναφέρεται στον οδηγό, η δραστηριότητα έχει θετική επίδραση στον τομέα της εκπαίδευσης. 

Συμβάλλει στην αύξηση της παρουσίας κοριτσιών και γυναικών Ρομά σε δραστηριότητες  

κατάρτισης και ταυτόχρονα, στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να παραμείνουν και να συνεχίσουν 

στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έπειτα και στο πανεπιστήμιο, καθώς και στην προώθηση της 

κατάρτισης ενηλίκων γυναικών Ρομά. 

Οι Συναντήσεις, που διοργανώνονται από κοινού με τις γυναίκες, δημιουργούν επίσης δίκτυα 

αλληλεγγύης μεταξύ των γυναικών που γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο ηγέτιδες της κοινότητας ή 

οργανώνονται σε ενώσεις για να βελτιώσουν τη ζωή τους και των κοινοτήτων τους όχι μόνο από 

εκπαιδευτική άποψη αλλά σε όλες τις πτυχές. 

«Πιστεύω πως η δημιουργία της Ένωσης ξεκίνησε από τον εορτασμό της Συνάντησης 

στο Reus, γιατί συγκροτήθηκε επίσημα δύο μήνες μετά από αυτήν. Και το καταλαβαίνω 

απόλυτα... Όποιος συμμετέχει σε μια Συνάντηση, έχει τη δύναμη να κάνει ό,τι θέλει, είσαι 

εκεί, παίρνεις μέρος, κάνεις τα πάντα,... παίρνεις νέες ιδέες, βλέπεις πώς συνεργάζονται οι 

άνθρωποι!». 

Esther, γυναίκα Ρομά μέλος της DKM. 

Οι Συναντήσεις Γυναικών Ρομά δεν τελειώνουν την ημέρα της ίδιας της Συνάντησης/Εκδήλωσης 

“ 
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“Με τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση των Συναντήσεων, οι ντόπιες γυναίκες κινητοποιούνται, 

γίνονται πρωταγωνίστριες και αναλαμβάνουν ρόλους που τις κάνουν ορατές στη δημόσια σφαίρα 

[...]. Υπό αυτή την έννοια, είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό και την επαφή με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς στη βάση επίπεδο για να υποστηρίξουν τις εκδηλώσεις, να δημιουργήσουν συμμαχίες με  

αυτά τα κόμματα και, μόλις ολοκληρωθεί η εκδήλωση, να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση των  

δικαιωμάτων τους ως γυναικών Ρομά και εκείνων της κοινότητας Ρομά. [...] Στις περιοχές όπου 

διοργανώνονται οι Συναντήσεις, αρθρώνεται η συνειρμική ζωή στην κοινότητα των Ρομά και στις 

γυναίκες Ρομά” (Aiello et al., 2019). 

 

Μέσα όπως το Diario Feminista ή το La Vanguardia έχουν δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με τις 

Συναντήσεις, ένα γεγονός που αναδεικνύει την σχετικότητα του για την κοινωνία γενικότερα.  

Παρακάτω παρατίθενται δύο παραδείγματα δημοσιεύσεων στα μέσα ενημέρωσης: 

 

“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”. 

 
 

 

   4.3. Ο ψηφιακός κόσμος είναι επίσης Ρομά: «εικονικές εκδόσεις» και εργαλεία 
 
 

Οι Συναντήσεις είναι μια δραστηριότητα που μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σε ψηφιακή μορφή 

και ήδη υπάρχουν εμπειρίες που αποδεικνύουν ότι οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή αυτής της δραστηριότητας από απόσταση.  

Συγκεκριμένα, στην εικονική έκδοση που πραγματοποιήθηκε στο καταλανικό πλαίσιο λόγω της 

πανδημίας, τον Ιούλιο του 2020 χρησιμοποιήθηκε 

το ψηφιακό εργαλείο Zoom, καθώς επιτρέπει 

βιντεοκλήσεις με προσιτό τρόπο με ενδιαφέρουσες 

λειτουργίες για την οργάνωση της δραστηριότητας 

(κοινή χρήση οθόνης , ζητώντας στροφές για να 

μιλήσετε, δημιουργώντας υπότιτλους, χωρίζοντας 

ομάδες). Το σημαντικό είναι να διατηρηθεί η 

αίσθηση και η στρατηγική των Συναντήσεων και, 

με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν προσαρμοστεί 

η μορφή, ο μετασχηματισμός και ο κοινωνικός 

αντίκτυπος συνεχίζουν να δημιουργούνται. 
  XIX Συνάντηση Γυναικών Ρομά (online)  

Diario Feminista 

La Vanguardia 

       XVIII Συνάντηση Γυναικών Ρομά στην Καταλονία  

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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«Πολλά εμπόδια που έχουμε σε προσωπικό επίπεδο έχουν ξεπεραστεί. Όχι μόνο έχουμε 

περιορισμούς επειδή είμαστε γυναίκες και επειδή είμαστε Ρομά, αλλά σε καθημερινή 

βάση, έχουμε πολλούς περιορισμούς που βάζουμε ακόμη και εμείς οι ίδιες στους εαυτούς 

μας. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε, πιστεύουμε ότι είναι αδύνατο, αλλά το να 

μπορείς να βρεθείς πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον, παρόμοιο με σένα και με παρόμοια 

ζωή, και το να βλέπεις ότι αυτό το άτομο μπορεί να πετύχει κάτι, σου δίνει απίστευτη 

 
«Βλέποντας αυτά τα πρότυπα και αυτά τα κορίτσια που παρακινούνται και ενθαρρύνονται 

να σπουδάσουν σημαίνει ότι οι πιο νέοι/ες ακόμη θα έχουν αυτά τα παραδείγματα, γιατί 

θα μπορούν να τους πουν, αχ! Λοιπόν, ο/η ξάδερφός/η σου σπουδάζει το εκείνο και 

 
 

 

ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 
Ακολουθεί μια συλλογή μαρτυριών από μερικές από τις συμμετέχουσες στην 18η έκδοση 

Συναντήσεων των Γυναικών Ρομά: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

δύναμη, σε ενθαρρύνει να κυνηγήσεις τα όνειρά σου». 

Estrella, γυναίκα Ρομά. 

«Όλα έχουν να κάνουν με το κίνητρο, να φέρουμε πιο κοντά την πραγματικότητα 

“ 
των Ρομά που μερικές φορές δεν γίνεται ορατή, δεν γνωρίζουμε ότι υπάρχει, να τους 

παρακινήσουμε, να νιώθουμε αναγνώριση, να νιώθουμε δυνατές, ότι μπορώ να το πετύχω, 

υπάρχουν περισσότερες γυναίκες Ρομά που σπουδάζουν, άρα δεν νιώθω πια περίεργα». 

Tamara, γυναίκα Ρομά. “ 
εκείνο, ο άλλος το άλλο». 

Manuela, γυναίκα Ρομά. 

«Είναι εξαιρετικά απαραίτητο να ξεπεράσουμε τα στερεότυπα για τα Ρομά άτομα, διότι 

“ 
δεν είμαστε αυτό που φαίνεται στην τηλεόραση». 

Sulamita, γυναίκα Ρομά. 

 

 

  IV Gathering in Girona, 2004  

“ 
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