Βραβείο της ΕΟΚΕ
για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών 2014
Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας των πολιτών

Η κοινωνική ένταξη των Ρομά

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Εισαγωγή
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη εργάζονται κάθε μέρα – συχνά σε
εθελοντική βάση – για να οικοδομήσουν μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Σε επίπεδο ΕΕ,
η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους και αποσκοπεί στο να
διασφαλίσει ότι οι προσπάθειές τους θα έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει.
Με αυτό κατά νου, η ΕΟΚΕ εγκαινίασε το βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών πριν από οκτώ χρόνια,
προκειμένου να «ανταμείψει τις άριστες πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών». Το φετινό βραβείο
απευθύνεται σε οργανισμούς ή άτομα που έχουν αναλάβει εξέχοντα έργα για τη βελτίωση της οικονομικής
και κοινωνικής ένταξης των Ρομά και των κοινοτήτων τους. Το θέμα αυτό δεν επελέγη κατά τύχη. Τα
αποτελέσματα των πρόσφατων ευρωπαϊκών εκλογών έδειξαν μια ανησυχητική αύξηση της υποστήριξης σε
ρατσιστικά και ξενοφοβικά κόμματα που θεωρούν υπεύθυνες για τα τρέχοντα οικονομικά δεινά της Ευρώπης
τις μειονοτικές εθνοτικές ομάδες. Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η
αύξηση της προκατάληψης και των διακρίσεων εις βάρος των πιο ευάλωτων κοινοτήτων στην κοινωνία μας.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χρειάζονται ενθάρρυνση σε όλα τα επίπεδα για να προωθήσουν
τις αξίες της ΕΕ και να καταπολεμήσουν κάθε εκδήλωση μισαλλοδοξίας.
Τα 11 εκατομμύρια Ρομά στην Ευρώπη αποτελούν τη μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα της ΕΕ. Ζουν σε αυτή
εδώ και αιώνες και αποτελούν μέρος της διαφορετικότητάς μας. Οι ειδικές δεξιότητες και τα ταλέντα τους
εμπλουτίζουν όχι μόνο την πολιτιστική ζωή της Ευρώπης, αλλά και την κοινωνία της και την οικονομία της.
Η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των Ρομά και η ευημερία των κοινοτήτων τους, είναι
μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΟΚΕ για το 2014.
Το έργο τώρα αρχίζει - πριν από πέντε και πλέον χρόνια, το Συμβούλιο των Υπουργών επεσήμανε ότι, αν
και στη θεωρία οι Ρομά έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους πολίτες της ΕΕ, «στην
πραγματικότητα αποτελούν μια ομάδα που είναι σε μειονεκτική θέση από πολλές απόψεις και είναι ιδιαίτερα
ευάλωτη στον κοινωνικό αποκλεισμό, τη φτώχεια και τις διακρίσεις». Οι Ρομά αντιμετωπίζουν πολιτιστικούς
και κοινωνικοοικονομικούς φραγμούς και είναι τα θύματα προκαταλήψεων και εχθρότητας. Παράλληλα, οι
οργανώσεις των Ρομά δυσκολεύονται να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις εθνικές κυβερνήσεις στην ΕΕ να χαράξουν εθνικές στρατηγικές
ένταξης των Ρομά. Σε μια γνωμοδότηση όμως του 2012, με τίτλο «Χειραφέτηση και κοινωνική ένταξη

2

Comité économique et social europ
των πολιτών Ρομά στην Ευρώπη», η ΕΟΚΕ διαπίστωσε ότι αυτές οι προσπάθειες είχαν πολύ περιορισμένα
αποτελέσματα, και ότι «δεν κατόρθωσαν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες προσδοκίες και στις ειλικρινείς
ελπίδες της συγκεκριμένης κοινότητας για την ουσιαστική συμβολή των εν λόγω στρατηγικών στην αισθητή
βελτίωση της κοινωνικής ένταξής τους». Κάλεσε την κοινωνία των πολιτών, με τη συμμετοχή των ίδιων των
Ρομά, να καταστεί «ενεργός εταίρος» στην προώθηση της ένταξης.
Οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των
προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, και το φετινό βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών
αναγνωρίζει τα βέλτιστα επιτεύγματά τους. Εξετάστηκε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, όπως η
ευαισθητοποίηση σε κοινότητες μη-Ρομά, οι ίσες ευκαιρίες στο χώρο εργασίας, η χειραφέτηση των Ρομά
να συμμετέχουν πλήρως στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό βίο των χωρών καταγωγής τους, καθώς
και η πρακτική υποστήριξη όσον αφορά την πρόσβαση σε στέγαση, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση και
απασχόληση.
Τέσσερα εξωτερικά μέλη της κριτικής επιτροπής εξοικειωμένα με το θέμα προέβησαν στην αρχική
αξιολόγηση: η κ. Jillian van Turnhout, γερουσιαστής και πρόεδρος της Προσχολικής Αγωγής της Ιρλανδίας·
ο κ. Sixto Molina, επικεφαλής της ομάδας υποστήριξης του Ειδικού Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα
για θέματα Ρομά (SRSG) στο Συμβούλιο της Ευρώπης· ο κ. Damian Drăghici, μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και ο κ. Ákos Topolánszky, μέλος της ΕΟΚΕ. Εκτός από εμένα, οι νικητές επιλέχθηκαν από μια
εξεταστική επιτροπή απαρτιζόμενη από τους αντιπροέδρους της ΕΟΚΕ Jane Morrice και Hans-Joachim
Wilms, τους προέδρους Ομάδων Jacek Krawczyk, Γιώργο Ντάση και Luca Jahier, και τον γενικό γραμματέα
Luis Planas Puchades.
Τα έργα που περιγράφονται εδώ έχουν επιλεγεί από τους 4 εξωτερικούς αξιολογητές και δείχνουν πόσο
οι καινοτόμες ιδέες μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων. Θερμά συγχαρητήρια στους τρεις
βραβευθέντες: στο Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη-ETP Σλοβακία, στον Αιδεσιμότατο Αρχιμανδρίτη
Αθηναγόρα Λουκατάρη και στο servis IQ Roma!
Henri Malosse
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ
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Για εμάς, το
πρότυπο “Building
Hope” αποτελεί ένα
ειδικό εργαλείο για
κοινωνικό έργο,
το οποίο βοηθά
τους μακροχρόνια
άνεργους και
κοινωνικά
αποκλεισμένους
από τις
περιθωριοποιημένες
κοινότητες Ρομά
να αναπτύξουν το
δυναμικό τους.
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1ο βραβείο:
ΕΤΡ Slovakia
Κέντρο αειφόρου ανάπτυξης
Φορέας ελπίδας για τη Σλοβακία

Εδώ και 15 χρόνια, το κέντρο ETP Slovakia έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση «κύκλου ζωής» με στόχο
την ενδυνάμωση και την ένταξη της κοινότητας των Ρομά στα ανατολικά της χώρας. Οι υπηρεσίες που
προσφέρει το κέντρο περιλαμβάνουν τη στέγαση, την εκπαίδευση και την απασχόληση, την υγεία και τη
χρηματοοικονομική ένταξη.
Αν και το ΕΤΡ έχει κερδίσει και άλλα βραβεία – το 2009 έλαβε το βραβείο «Gypsy Spirit» για το ολοκληρωμένο, επαγγελματικό και αυθεντικό έργο και υπηρεσίες που παρείχε» – η ομάδα δήλωσε ενθουσιασμένη
που κέρδισε το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ.
«Η απόφαση της ΕΟΚΕ μας τιμά» δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΤΡ, κ. Slavomira Macakova.
«Γνωρίζουμε πλέον πως η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών... για όλες τις ηλικίες αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση και επιτυγχάνει ορατά, μακροπρόθεσμα και βιώσιμα αποτελέσματα».
Ωστόσο, η επιδίωξη μιας τέτοιας ολιστικής προσέγγισης απαιτεί στενές και παραγωγικές εταιρικές σχέσεις,
οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στο ΕΤΡ να εξασφαλίσει τη λειτουργία κοινοτικών κέντρων και προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και να παράσχει φροντίδα σε ηλικιωμένους και ασφαλή στέγη σε
φτωχές οικογένειες. Μια ιδιαίτερα καινοτόμα πρωτοβουλία, η οποία – σύμφωνα με το ΕΤΡ – μπορεί να
αναπαραχθεί σε άλλα κράτη μέλη, είναι η πρωτοβουλία «Οικοδόμηση Ελπίδας» (Building Hope).
Αυτό το πρόγραμμα στέγασης το οποίο βασίζεται στην αλληλοβοήθεια, επιτρέπει στις οικογένειες Ρομά
να χτίσουν οι ίδιες τα σπίτια τους μέσω ενός αρθρωτού συστήματος στο οποίο ένα σπίτι 25m2 μπορεί να
φτάσει μέχρι και τα 75m2. Χωρίς να φορολογεί τα ήδη βεβαρημένα δημόσια προγράμματα στέγασης, το
πρόγραμμα «Building Hope» ενθαρρύνει τις οικογένειες Ρομά να εξοικονομούν χρήματα, τους παρέχει μικρο-δάνεια για να χτίσουν το σπίτι τους αφ’ ης στιγμής αγγίξουν έναν συγκεκριμένο στόχο εξοικονόμησης,
τους εκπαιδεύει για να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να φτιάξουν το σπίτι τους, και τους
παρέχει υποστήριξη για την απόκτηση ανακυκλωμένων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.
«Για εμάς, το πρότυπο «Building Hope» αποτελεί ένα ειδικό εργαλείο για κοινωνικό έργο, το οποίο βοηθά
τους μακροχρόνια άνεργους και κοινωνικά αποκλεισμένους από τις περιθωριοποιημένες κοινότητες Ρομά
(για τους οποίους κανένας δεν ενδιαφέρεται στην Ευρώπη) να αναπτύξουν το δυναμικό τους», δηλώνει η
κ. Macakova.
Διευκρινίζει ότι το ETP Slovakia είναι μια γέφυρα μεταξύ των δικαιούχων του προγράμματος «Building
Hope» που ζουν σε γκέτο Ρομά και των αρχών που είναι επιφορτισμένες με την υλοποίηση κοινωνικών
πολιτικών.
Είναι της άποψης ότι η προβολή της οποίας θα τύχει το κέντρο με το βραβείο της ΕΟΚΕ θα συμβάλει
ώστε να προωθηθεί αυτό το μοναδικό και καινοτόμο μοντέλο για την παροχή κοινωνικής στέγασης στους
φτωχότερους των φτωχών. «Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει
αναπόσπαστο μέρος των εθνικών και ευρωπαϊκών μέσων πολιτικής».
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Η εκπαίδευση
είναι μια
διαδικασία αυτοδιαφωτιστική που
εμπλουτίζει την
κατανόηση των
ανθρώπων για
τον εαυτό τους.
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2ο βραβείο:
Αιδεσιμώτατος Αρχιμανδρίτης
Αθηναγόρας Λουκατάρης
Φάρος για τα παιδιά

Ο πληθυσμός του Δενδροποτάμου στη δυτική Θεσσαλονίκη, η δεύτερη κατά σειρά πόλη της Ελλάδας σε
αριθμό κατοίκων, αποτελείται κυρίως από Ρομά. Από τους 4 000 κατοίκους της περιοχής, 3 000 ανήκουν
στο γένος Ρομά, εκ των οποίων οι 800 υπολογίζεται ότι είναι ανήλικοι.
Όταν ο σεβάσμιος Αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας ανέλαβε την ενορία του Δενδροποτάμου, το 2004,
είχε τρομάξει από το επίπεδο της φτώχειας, της στέρησης, της αστικής υποβάθμισης, του κοινωνικού
αποκλεισμού και της εγκληματικότητας στην περιοχή. Με την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης
Νεαπόλεως-Σταυρουπόλεως και της τοπικής κοινότητας, ο πατήρ Αθηναγόρας αποφάσισε πριν από μια
δεκαετία να δημιουργήσει τον «Φάρο του Κόσμου» στο υπόγειο της εκκλησίας της ενορίας με στόχο την
εκπαίδευση των παιδιών και των ανηλίκων.
«Η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία αυτο-διαφωτιστική που εμπλουτίζει την κατανόηση των ανθρώπων
για τον εαυτό τους», εξηγεί ο ίδιος. Με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και την αφοσίωση
300 εθελοντών, ο Φάρος του Κόσμου βοηθά περίπου 450 παιδιά Ρομά.
Καταπολεμά τον αναλφαβητισμό μεταξύ των παιδιών Ρομά, παρέχει συμπληρωματική διδασκαλία,
μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής και μουσικής, καθώς επίσης και εργαστήρια. Επιπλέον, το
πρόγραμμα προβλέπει έναν κοιτώνα για οκτώ παιδιά χωρίς οικογένεια, προσφέρει στους μαθητές ζεστά
γεύματα ενώ παράλληλα η πρωτοβουλία υγειονομικής περίθαλψης συμπεριλαμβάνει εμβολιασμούς και
ψυχολογική υποστήριξη. Ο
Φάρος του Κόσμου διαχειρίζεται επίσης ένα κέντρο υποδοχής εθισμένων νέων.
Ο πατήρ Αθηναγόρας πιστεύει ότι ο Φάρος του Κόσμου είναι η ζωντανή απόδειξη της δήλωσης του
Βίκτωρος Ουγκώ ότι «όποιος ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή», διότι «η έλλειψη εκπαίδευσης
στερεί [τα παιδιά Ρομά] από τις ευκαιρίες εξεύρεσης νόμιμων τρόπων επιβίωσης».
Ο Φάρος του Κόσμου αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το δράμα των ανηλίκων Ρομά
και αγωνίζεται κατά των αρνητικών κοινωνικών στερεοτύπων που είναι ριζωμένες στην κοινότητα. Για
παράδειγμα, μια ομάδα ρομποτικής (FAR.GO.BOTS) από παιδιά Ρομά – η οποία βραβεύθηκε κατά το
ελληνικό πρωτάθλημα First Lego League και ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες – απέσπασε την προσοχή
των μέσων ενημέρωσης και βοήθησε να προβληθεί μια εναλλακτική, θετική, δημόσια εικόνα της
κοινότητας.
Το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ στον Φάρο του Κόσμου είναι μια «μεγάλη χαρά» που
αντικατοπτρίζει ακριβώς πόσο «σημαντικοί άνθρωποι βρίσκονται στο πλευρό μου», δήλωσε ο πατήρ
Αθηναγόρας και πρόσθεσε ότι «δίνει μεγάλη ώθηση στα όνειρά μας και παρέχει νέες προοπτικές στα
σχέδιά μας».
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Η ΜΚΟ πιστεύει
ακράδαντα ότι η
ενσωμάτωση και η
χειραφέτηση της
κοινότητας των
Ρομά πρέπει να
αρχίζει σε νεαρή
ηλικία και να
συνεχίζεται στην
πορεία προς την
ενηλικίωση.
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2ο βραβείο:
IQ Roma servis

Η χειραφέτηση ξεκινά
νωρίς στην Τσεχία
Από την ίδρυσή της το 1997, η IQ Roma Servis (IQRS) ακολουθεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για
τα ζητήματα των Ρομά στην περιοχή της Νότιας Μοραβίας στην Τσεχία, έτσι ώστε να ενισχύει όχι μόνο
την προσωπική ανέλιξη και την κοινωνική ολοκλήρωση, αλλά και να προστατεύει τα δικαιώματα και την
αξιοπρέπεια των Ρομά στην κοινωνία.
Η ΜΚΟ πιστεύει ακράδαντα ότι η ενσωμάτωση και η χειραφέτηση της κοινότητας των Ρομά πρέπει να
αρχίζει σε νεαρή ηλικία και να συνεχίζεται στην πορεία προς την ενηλικίωση. Για τον λόγο αυτό, η IQRS
εφαρμόζει μια σειρά από συμπληρωματικά προγράμματα για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.
Το πρόγραμμα για μικρά παιδιά (ηλικίας έως 8 ετών) βοηθά τις οικογένειες των Ρομά να εγγράφουν τα
παιδιά τους στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία, αλλά και συμβάλλει στη χειραφέτηση των γυναικών της
κοινότητας αυτής μέσω της παροχής υγειονομικών συμβουλών και μέσω άλλων παρεμβάσεων.
Το πρόγραμμα για τους νέους από 8 έως 26 ετών έχει δύο συνιστώσες. Η πρώτη αφορά την παροχή
εκπαιδευτικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των φροντιστηριακών μαθημάτων, των συστημάτων
καθοδήγησης και της τοποθέτησης σε εργασία. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην προσωπική ανέλιξη και
ανάπτυξη, την παροχή συμβουλών σταδιοδρομίας και τις κοινωνικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα
ενηλίκων προσφέρει υποστήριξη στους τομείς της απασχόλησης, της στέγασης, της οικονομικής
ανεξαρτησίας και της αντιμετώπισης του ρατσισμού και των διακρίσεων.
Ωστόσο, οι προσπάθειες χειραφέτησης των Ρομά δεν μπορούν να επιτύχουν μόνες τους, αν η ίδια η
κοινωνία δεν αλλάξει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η IQRS διαθέτει ειδικό κοινωνικό πρόγραμμα που
αποσκοπεί στην καταπολέμηση των κοινωνικών προκαταλήψεων και των θεσμοθετημένων διακρίσεων.
Στις πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται τα εξής: η επισήμανση «Εργοδότης φιλικός στις μειονότητες» και η
εκστρατεία «Μην βιάζεσαι να κρίνεις» που αποδομεί τον δημοφιλή μύθο ότι στους Ρομά δεν αρέσει η
εργασία.
Η αφοσίωση και η καινοτόμος προσέγγιση της IQRS έχει ήδη κερδίσει επαίνους, συμπεριλαμβανομένης
της τσεχικής ΜΚΟ του έτους. Όμως, το βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών της ΕΟΚΕ έχει ιδιαίτερη
σημασία για την οργάνωση. «Είναι μια ευχάριστη έκπληξη για μια τοπική τσεχική οργάνωση σαν και
εμάς», παραδέχεται η Veronika Vaňková, διευθύντρια προγραμμάτων πελατών της IQRS. «Νιώθουμε
μεγάλη ικανοποίηση για αυτό το είδος αναγνώρισης της δουλειάς μας με την κοινότητα των Ρομά και για
το γεγονός ότι εκτιμάται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εκπλήρωση των κοινών μας οραμάτων». Σύμφωνα με
την Veronika Vaňková, η αναγνώριση αυτή συμβάλλει στη μεγαλύτερη προβολή της IQRS στο κοινό και τις
τοπικές αρχές, και μπορεί να προσελκύσει ακόμα και νέους δωρητές να επενδύσουν στο έργο της ΜΚΟ.
Η IQRS δραστηριοποιείται έντονα σε επίπεδο ΕΕ και σε διάφορα δίκτυα, αλλά η οργάνωση θεωρεί ότι η
ολιστική, μακροπρόθεσμη προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για
όσους εργάζονται με τους Ρομά σε διάφορες χώρες.
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Οργάνωση «Secretariado Gitano»

Οι αθίγγανοι της Ισπανίας μεταξύ εξύμνησης
και αποκλεισμού

Κατάλογος
υποψηφίων

Ο γηγενής πληθυσμός Ρομά της Ισπανίας είναι γνωστός και ως «Gitanos» (αθίγγανοι). Στη λαϊκή
φαντασία των Ισπανών, η ονομασία αυτή φέρει αρκετές θετικές συνδηλώσεις. Τούτο ισχύει κυρίως
στη νότια Ισπανία, η οποία αποτέλεσε το έδαφος τεράστιων προσμείξεων και αλληλεπιδράσεων της
ανδαλουσιανής κουλτούρας με τον πολιτισμό των Ρομά, με αποτέλεσμα πολλοί Ισπανοί να θεωρούν το
φλαμέγκο τσιγγάνικο χορό.
Μολονότι οι Ρομά θεωρούνται ρομαντικά ως μέρος της αυθεντικής ισπανικής κουλτούρας –άποψη που
αντανακλά, άλλωστε, και η φράση «España Cañí»– υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος: Οι Ρομά
στην Ισπανία και δη οι άρτι αφιχθέντες μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη, υφίστανται διακρίσεις
και περιθωριοποιούνται.
Από τη δεκαετία του ΄60, η ΜΚΟ Fundación Secretariado Gitano (FSG) εφαρμόζει μια πολυθεματική
τακτική στην προσπάθειά της να προάγει τις κοινότητες των Ρομά –όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και
στην Ευρώπη μέσω του δικτύου EURoma που συντονίζει– σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις. Η εν λόγω
οργάνωση αναλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου
των Ρομά, την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης, την αποτροπή κάθε μορφής διακρίσεων και τη
διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας.
Με ένα δυναμικό 600 έμμισθων υπαλλήλων και 400 εθελοντών, η FSG ακολουθεί διττή πολιτική: αφ’
ενός, δίνει έμφαση σε προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της θέσης των Ρομά και στη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους ως προς την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εργασία, τη
στέγαση, την υγειονομική περίθαλψη και τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχουν οι τοπικές κοινότητες.
Ενδεικτικά αναφέρεται το συνολικό πρόγραμμα «Acceder», στο οποίο υπάγονται πάνω από 87.000
δικαιούχοι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βοηθά τους Ρομά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας
μέσω λ.χ. της απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, της παροχής καθοδήγησης και λοιπών
υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και μέσω της προαγωγής
πολιτικών υπέρ των Ρομά.
Αφ’ ετέρου, δίνεται βαρύτητα γενικότερα στην κοινωνία, σε μια προσπάθεια να καταδειχθεί ότι η
ενσωμάτωση των Ρομά στο κοινωνικό σύνολο είναι προς το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Τούτο
πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενημερωτικών εκστρατειών και με την επιμόρφωση ειδικών που
ασχολούνται με τους Ρομά (κοινωνικοί λειτουργοί, δάσκαλοι, αστυνομικοί κ.λπ.), δημοσίων υπαλλήλων
και αρμοδίων λήψεων αποφάσεων.
Τέλος, η FSG διεξάγει αναλύσεις και έρευνες με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης
και των αναγκών των Ρομά. Μόνο μέσα στο 2013, περισσότεροι από 105.000 δικαιούχοι
ωφελήθηκαν από τα προγράμματα και τις λοιπές δραστηριότητες της οργάνωσης
αυτής.
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Η Βουλγαρική Επιτροπή του Ελσίνκι
Ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο για τα
στεγαστικά δικαιώματα των Ρομά

Κατάλογος
υποψηφίων

Η Βουλγαρική Επιτροπή του Ελσίνκι (BHC), η μεγαλύτερη και ισχυρότερη οργάνωση της Βουλγαρίας
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, βοήθησε μια κοινότητα Ρομά να αντισταθεί με επιτυχία στην έξωση και
την κατεδάφιση των σπιτιών της, και δημιούργησε ένα χρήσιμο ευρωπαϊκό προηγούμενο.
Η κοινότητα των περίπου 200 Ρομά κατοικούσε επί δεκαετίες σε κρατική γη που είχε καταλάβει
στην περιοχή Batalova Vodenitsa της πρωτεύουσας Σόφιας. Όταν οι δημοτικές αρχές της Σόφιας
προσπάθησαν δύο φορές να εκδιώξουν αυτή την ευάλωτη κοινότητα – το 2005-6 και το 2008 – η BHC
πρόσφερε στους Ρομά δωρεάν νομική βοήθεια.
Παρότι οι δράσεις του δήμου της πόλης ήταν σύμφωνες με το βουλγαρικό νόμο, η BHC διαπίστωσε ότι
η έξωση ανθρώπων από τη μοναδική στέγη που διαθέτουν χωρίς την παροχή βιώσιμης και κατάλληλης
εναλλακτικής στέγασης συνιστούσε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, η στέρηση
στέγης σε αυτή την εξαιρετικά φτωχή και περιθωριοποιημένη κοινότητα θα αύξανε τον κίνδυνο που
διατρέχει να πληγεί από ασθένειες, από πείνα και από εγκληματικότητα.
Για το λόγο αυτό, η BHC αποφάσισε να θέσει την υπόθεση στην κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), το οποίο με ενδιάμεση απόφαση διέταξε να παύσουν οι εξώσεις εν
αναμονή της παροχής εναλλακτικής στέγασης –πρόκειται για την πρώτη απόφαση αυτού του είδους
από το ΕΣΑΔ!
Το 2012, το Δικαστήριο εξέδωσε την οριστική του απόφαση η οποία υποχρέωσε το κράτος να
σταματήσει τις αυθαίρετες εξώσεις των Ρομά που δεν διαθέτουν άλλη στέγη. Στην ετυμηγορία του,
το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νόμος δεν είχε αναλογικό χαρακτήρα και έκρινε
ότι η Βουλγαρία πρέπει να εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της στον τομέα αυτό. Οι απαιτούμενες
μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση απόδειξης της νομιμότητας και της αναλογικότητας
των σχεδίων ανάκτησης δημόσιας γης και δημόσιων κτιρίων, και την προσφορά εναλλακτικής και
κατάλληλης στέγασης.
Πέραν του ότι έσωσε περίπου 200 Ρομά από τον κίνδυνο να μείνουν άστεγοι, η BHC πιστεύει ότι
η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – η οποία σύμφωνα με
δημοσκόπηση των Παρατηρητών του Στρασβούργου ήταν η καλύτερη απόφαση του 2012– θέτει ένα
νομικό προηγούμενο που μπορεί να συμβάλει στην προστασία των δικαιωμάτων στέγασης των κατ’
εκτίμηση 10 εκατομμυρίων Ρομά και άλλων ευπαθών ομάδων που ζουν στην Ευρώπη.
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Ευρωπαϊκό αντιρατσιστικό
κίνημα βάσης

Εορτασμός της Roma Pride στην Ευρώπη

Κατάλογος
υποψηφίων

Παρά τις ποικίλες και πλούσιες πολιτισμικές ταυτότητές τους, οι κοινότητες των Ρομά στην Ευρώπη
βρίσκονται αντιμέτωπες τόσο με αυξανόμενο κύμα ρατσισμού και διακρίσεων όσο και με την
περιθωριοποίηση και τον στιγματισμό. «Η συχνότητα της βίας που ασκείται κατά των Ρομά στην
Ευρώπη παρουσίασε αύξηση τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο John Dalhuisen από τη Διεθνή Αμνηστία,
με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά, στις 8 Απριλίου του 2014. «Πολύ συχνά ευρωπαίοι
ηγέτες υποκύπτουν σε προκαταλήψεις που τροφοδοτούν τη βία κατά των Ρομά, στιγματίζοντάς τους
ως αντικοινωνικούς και ανεπιθύμητους».
Για να αντιμετωπιστεί η ανησυχητική αυτή αύξηση των φυλετικών διακρίσεων και η ακατανόητη
πολιτική αδράνεια, το Ευρωπαϊκό αντιρατσιστικό κίνημα βάσης (EGAM), ένα δίκτυο οργανώσεων
κατά των διακρίσεων σε περισσότερες από 30 χώρες, οργανώνει την ετήσια εκδήλωση Roma Pride σε
συνεργασία με οργανώσεις Ρομά της κοινωνίας των πολιτών.
Η εκδήλωση, η οποία συνίσταται από πολιτιστικές και πολιτικές δραστηριότητες σε 15 χώρες,
αποσκοπεί, αφενός, να παρουσιάσει τον ρατσισμό και τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν οι Ρομά στην
Ευρώπη και, αφετέρου, να γιορτάσει την ποικιλομορφία των ταυτοτήτων και των πολιτισμών αυτής
της μειονότητας. Εκτός από την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, η Roma Pride έχει επίσης δημιουργήσει ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο αντιρατσιστικών ομάδων
και οργανώσεων Ρομά, προκειμένου να προωθηθεί ευρεία συνεργασία με βάση κοινούς στόχους.
Η εκδήλωση περιγράφεται ως έκκληση υπέρ της αξιοπρέπειας και των ίσων δικαιωμάτων, τόσο στη
θεωρία όσο και στην πράξη· οι εταίροι που συμμετέχουν στη Roma Pride συναντώνται ενόψει της
εκδήλωσης αυτής για να ορίσουν κοινούς στόχους και να διατυπώσουν κοινή διακήρυξη, την οποία
υπογράφουν 100 περίπου ΜΚΟ. Με την εκδήλωση Roma Pride ακούγονται οι απόψεις των κοινοτήτων
Ρομά, γίνονται γνωστές σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς λήψης αποφάσεων και ενισχύεται το
ενδιαφέρον για την κληρονομιά και την ιστορία των Ρομά. Ένα παράδειγμα είναι η αναβίωση της
μνήμης του στρατοπέδου συγκέντρωσης Lety, όπου εκατοντάδες Ρομά δολοφονήθηκαν από τους
Ναζί· το στρατόπεδο βρίσκεται δίπλα σε ένα αγρόκτημα στην Τσεχία και έχει πέσει σε αφάνεια, παρά τις
προσπάθειες των τοπικών ιστορικών στη δεκαετία του ΄70 και του ΄80.
Από την έναρξή της το 2011, η Roma Pride, εκτός από την αύξηση της ευαισθητοποίησης και του
ενδιαφέροντος για θέματα που αφορούν τους Ρομά, έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες. Για
παράδειγμα, μη κυβερνητικές οργανώσεις συνέβαλαν στην αναθεώρηση ενός νόμου του 1969 στη
Γαλλία, διότι τούτος θέσπιζε καθεστώς διάκρισης για την ταυτοποίηση των «μετακινούμενων Ρομά».
Η άσκηση πιέσεων μέσω της Roma Pride βοήθησε επίσης να σταματήσουν οι διαδηλώσεις κατά των
Ρομά στη Βουλγαρία.
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Το Αυτόνομο Κέντρο (ACT)

Η ... οργανική ενδυνάμωση των Ρομά
της Κροατίας

Κατάλογος
υποψηφίων

Η επαρχία Μέτζιμουριε, η οποία βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της Κροατίας, παρουσιάζει αρκετά
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: είναι τόσο η μικρότερη σε έκταση επαρχία της χώρας όσο και η πιο
πυκνοκατοικημένη. Επίσης, στα εδάφη της διαβιοί η μεγαλύτερη –αναλογικά– κοινότητα Ρομά της
Κροατίας, η οποία αντιστοιχεί στο 30% του συνολικού πληθυσμού Ρομά στη χώρα.
Για την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής περιθωριοποίησης της κοινότητας Ρομάς
στην επαρχία Μέτζιμουριε, το Αυτόνομο Κέντρο (ACT), μια οργάνωση λαϊκής βάσης, ιδρυθείσα από
νέους ανθρώπους, με αποστολή την ανάπτυξη του κοινωνικού και πολιτισμικού δυναμικού, είχε την
πρωτότυπη ιδέα να χρησιμοποιήσει τις οργανικές καλλιέργειες για τη ... ριζική ενίσχυση των Ρομά της
περιοχής.
Στο πρόγραμμα «Κοινωνική και οικονομική ένταξη των Ρομά μέσω της παραγωγής οργανικών
ειδών διατροφής» συμμετέχουν άνω των 20 Ρομά από τη συγκεκριμένη επαρχία με την επιδίωξη
να καταστούν «μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος». Με την εν λόγω πρωτοβουλία αρκετοί
Ρομά –υπό την ευθύνη των οποίων βρίσκονται περισσότερα από 100 μέλη των οικογενειών τους–
εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές οικογενειακής οργανικής γεωργίας και διαχείρισης συνεταιρισμού.
Διδάχθηκαν τεχνικές βιοδυναμικής γεωργίας με έμφαση στη σφαιρική προσέγγιση της
αλληλεξάρτησης του εδάφους, των φυτών και των ζώων ως αυτάρκους συστήματος.
Όσοι επελέγησαν γι’ αυτήν την εκπαίδευση, ενθαρρύνθηκαν να συμμετέχουν στον «Domači vrt», έναν
συνεταιρισμό οργανικής γεωργίας. Στον συνεταιρισμό αυτό απασχολούνται πλήρως ήδη 15 μέλη της
κοινότητας Ρομά σε μια έκταση 140 στρεμμάτων δημόσιας γης. Σε μια περιοχή όπου οι οργανικές
καλλιέργειες δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα επαρκώς, με το εν λόγω εγχείρημα, όχι μόνο ενισχύεται η
απασχολησιμότητα της τοπικής κοινότητας των Ρομά, αλλά αναδεικνύεται και σε πρωτοπόρο για τα
δεδομένα της περιοχής.
Σύμφωνα με τους υπευθύνους του ACT, «μέσω της δημόσιας δράσης και της ενεργού επιδίωξης των
στόχων των εκφραστών της πρωτοβουλίας, αναδεικνύονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ρομά
να αντιπαρέλθουν τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις. Χάρη στη συμμετοχή των Ρομά σε προηγμένες
οικολογικο-κοινωνικές επιχειρήσεις, αργά, αλλά σταθερά, αλλάζουν η αποδοχή και η θεώρησή τους
από την τοπική κοινότητα».
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Κέντρο υποδοχής Hirundo στο Ίδρυμα
διακονίας του Ελσίνκι (Helsinki Deaconess Institute)

Τα παιδιά Ρομά εκφράζονται μέσω της τέχνης

Κατάλογος
υποψηφίων

Η αυτόχθονη κοινότητα των Ρομά της Φινλανδίας ζει στη χώρα για περισσότερους από πέντε αιώνες και
απολαμβάνει πλήρους ιθαγένειας και πολιτικών δικαιωμάτων, αν και είναι σχετικά περιθωριοποιημένη.
Ωστόσο, με τη διεύρυνση της ΕΕ, πολλοί Ρομά από την Ανατολική Ευρώπη μετανάστευσαν στη Φινλανδία.
Η έλλειψη γλωσσικών προσόντων, τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών εργασίας οδήγησε μεγάλο μέρος
των μεταναστών αυτών στο περιθώριο της κοινωνίας.
Η κατάσταση αυτή οδήγησε το Ίδρυμα διακονίας του Ελσίνκι (Helsinki Deaconess Institute - HDI),
ένα από τα πλέον δραστήρια ιδρύματα με μακρά ιστορία υπέρ της χειραφέτησης των αυτοχθόνων
πληθυσμών Ρομά της Φινλανδίας, να στρέψει την προσοχή του σε αυτούς τους νεοφερμένους. Το 2008,
το HDI δρομολόγησε ένα έργο προσέγγισης και κοινωνικής στήριξης με τίτλο «Rom po Drom», το οποίο
εξελίχθηκε σε κέντρο υποδοχής, γνωστό ως Hirundo, όπου παρέχεται καθημερινή αρωγή αλλά και
μακροπρόθεσμη στήριξη υπέρ της χειραφέτησης, τόσο στη Φινλανδία όσο και στη Ρουμανία, χώρα
προέλευσης του μεγαλύτερου μέρους των μεταναστών Ρομά.
Μία από τις πιο αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες του HDI ήταν «Τα παιδιά Ρομά εκφράζονται μέσω της
τέχνης» (2013-2015), η οποία επικεντρώνεται στους νεαρούς μετανάστες Ρομά. Η πρωτοβουλία
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με μετανάστες Ρομά και ενδιαφερόμενα μέρη από τη Φινλανδία και τη
Ρουμανία (λόγω της «κυκλικής» φύσης της μετανάστευσης), με σκοπό να προβληθεί το ζήτημα του
δικαιώματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών Ρομά «χωρίς χαρτιά».
Με συμμετοχή 15 παιδιών στην πιλοτική φάση, η πρωτοβουλία επικεντρώθηκε σε δύο πυλώνες: στην
εμπειρία της καθημερινής περιθωριοποίησης και στη «διαφορετικότητα» των κοινοτήτων Ρομά, αφενός,
και στη χειραφέτηση και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Ρομά μέσω τοπικών υπηρεσιών στήριξης.
Διοργανώθηκαν δημιουργικά εργαστήρια και καλλιτεχνικές παραστάσεις, προσφέρθηκαν συμβουλευτικές
υπηρεσίες στα παιδιά και τις οικογένειές τους και πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και μαθήματα.
Η πρωτοβουλία «Τα παιδιά Ρομά εκφράζονται μέσω της τέχνης» έδωσε το έναυσμα για ευρεία δημόσια
συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασης στην εκπαίδευση των ανηλίκων μεταναστών Ρομά,
και κινητοποίησε τον Κοινοβουλευτικό Διαμεσολαβητή να καλέσει τις τοπικές αρχές να λάβουν όλα τα
αναγκαία μέτρα.
Το HDI πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να παρέχει βοήθεια σε κάθε
περιθωριοποιημένη ομάδα οπουδήποτε στην Ευρώπη. «Το μοντέλο είναι εφαρμόσιμο και μπορεί να
συμβάλει στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών και στη συμμετοχή και την έκφραση
απόψεων για τη χάραξη πολιτικής σε διάφορα πλαίσια», καταλήγει το HDI.
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Βραβείο της κοινωνίας πολιτών της ΕΟΚΕ:
Αναγνώριση εξαιρετικού έργου
Το ετήσιο βραβείο της Κοινωνίας Πολιτών της ΕΟΚΕ είναι
ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για την προβολή
της δέσμευσης και των επιτευγμάτων των οργανώσεων
της κοινωνίας πολιτών της Ευρώπης. Από την καθιέρωσή
του το 2006, το βραβείο απονέμεται σε οργανισμούς ή/
και άτομα που έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση
της ευρωπαϊκής ταυτότητας και ολοκλήρωσης, στη
συμμετοχική δημοκρατία και την ενεργό συμμετοχή
του πολίτη. Το βραβείο συμβάλλει στην καλύτερη
προβολή του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει η
κοινωνία πολιτών στην προώθηση των κοινών αξιών
που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης.
Το βραβείο μπορούν να διεκδικήσουν ιδιώτες, καθώς
και όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που
δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό
ή τοπικό επίπεδο, σε όλα τα κράτη μέλη. Εστιάζοντας
κάθε έκδοση σε ένα διαφορετικό θέμα, το βραβείο του
2014 προορίζεται σε πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής
ένταξης των κοινοτήτων των Ρομά.
Οι προηγούμενοι νικητές συνέβαλαν στην προώθηση
της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής
βιωσιμότητας στην Ευρώπη, και στην ενίσχυση της
ευρωπαϊκής ταυτότητας και αλληλεγγύης μέσω
της εκπαίδευσης, της δικτύωσης, της διενέργειας
εκστρατειών, της καταπολέμησης της αδικίας και
της υπεράσπισης των συμφερόντων των νέων. Όλοι
οι υποψήφιοι πρέπει να προταθούν από μέλη της

Η κριτική επιτροπή του Βραβείου της Κοινωνίας
Πολιτών
Henri Malosse, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και Πρόεδρος της
κριτικής επιτροπής
Jane Morrice, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
Hans-Joachim Wilms, Αντιπρόεδρος της ΕΟΚΕ
Jacek Krawczyk, πρόεδρος της Ομάδας των
Εργοδοτών της ΕΟΚΕ
Γεώργιος Ντάσης, πρόεδρος της Ομάδας των
Εργαζομένων της ΕΟΚΕ
Luca Jahier, πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων
Δραστηριοτήτων της ΕΟΚΕ
Luis Planas, Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚΕ

ΕΟΚΕ, εθνικές οικονομικές και κοινωνικές επιτροπές
ή ευρωπαϊκές οργανώσεις και δίκτυα της κοινωνίας
πολιτών.
Η τελετή απονομής του βραβείου για το 2014 έλαβε
χώρα στις 16 Οκτωβρίου. Οι τρεις νικητές μοιράζονται
το χρηματικό ποσό των 30 000 ευρώ και τυγχάνουν
πανευρωπαϊκής αναγνώρισης. Έχουν επιλεγεί από μια
εξεταστική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον
πρόεδρο της ΕΟΚΕ, τους δύο αντιπροέδρους, τους
προέδρους των τριών ομάδων που εκπροσωπούν
τους εργοδότες, τους εργαζομένους και τις διάφορες
δραστηριότητες, και το γενικό γραμματέα της ΕΟΚΕ,
μετά από αρχική αξιολόγηση τεσσάρων εξωτερικών
αξιολογητών.
Ήταν δύσκολο να γίνει επιλογή μεταξύ 81 ισχυρών
υποψηφίων από όλη την Ευρώπη. Όλοι τους
υπάρχουν και εργάζονται για να βελτιώσουν τις
συνθήκες διαβίωσης των Ρομά, για παράδειγμα, μέσω
προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την
επαγγελματική υποστήριξη, όπως μαθήματα μουσικής
ή παροχή βοήθειας σε δασκάλους των Ρομά. Από
τα οκτώ διαφορετικά κριτήρια επιλογής, πέντε ήταν
επικεντρωμένα στον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας επί
της ευημερίας του κοινού-στόχου και της κοινότητας,
τη διάρκεια και τη βιωσιμότητά της, και την έκτασή της
σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Τα υπόλοιπα τρία κριτήρια
εστιάζονται στην αριστεία στον τομέα της καινοτομίας,
στη δημιουργικότητα και τη μοναδικότητα των
πρωτοβουλιών.

Οι τέσσερεις κριτές
Jillian van Turnhout, γερουσιαστής και πρόεδρος
της Early Childhood Ireland
Sixto Molina, επικεφαλής της ομάδας υποστήριξης
του ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για
θέματα Ρομά (SRSG) στο πλαίσιο του Συμβουλίου της
Ευρώπης
Damian Drăghici, ευρωβουλευτής και σύνδεσμος
για την ένταξη των Ρομά στη Ρουμανία
Ákos Topolánszky, διευθυντής της ουγγρικής
ομοσπονδίας φαρμακοθεραπευτικών ιδρυμάτων/
μέλος της ΕΟΚΕ
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