
 

 

 

Τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων 

Δεκέμβριος  2021 – Φεβρουάριος 2022 

Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ρομά και 

ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων - ΡΟΜ 

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των Ρομά έχει απασχολήσει 

ιδιαίτερα τόσο την Ελληνική Πολιτεία όσο και την ευρύτερη κοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, 

οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά 

και στην άμβλυνση του ρατσισμού και αντιτσιγγανισμού που βιώνουν. Ωστόσο, οι 

παρεμβάσεις αυτές μέχρι στιγμής δεν έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης των Ρομά και στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στερεοτύπων 

που βιώνει η κοινότητα. Παρά το γεγονός ότι κάποια θετικά αποτελέσματα είναι ορατά, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα εξακολουθούν να είναι σημαντικά και 

πολυεπίπεδα. Είναι συνεπώς ιδιαίτερα κρίσιμη η υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδιασμού 

που θα οδηγήσει σε απτά και βιώσιμα αποτελέσματα. 

Η πρωτοβουλία «ΡΟΜ» με συντονιστή εταίρο την Equal Society και εταίρους την Ελλάν 

Πασσέ - Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά και την Ένωση Ελλήνων Ρομά 

Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους επιδιώκει να συμβάλλει στην προάσπιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ της κοινότητας 

και αρμόδιων φορέων, αναδεικνύοντας ζητήματα και περιπτώσεις παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά που απαιτούν παρεμβάσεις. 

Κατά την περίοδο Δεκέμβριος 2021-Φεβρουάριος 2022, το έργο πραγματοποίησε σειρά 

δράσεων και ειδικότερα: 

 

1. Συλλογή & Επεξεργασία Αναφορών  

Μέσα από την πραγματοποίηση επισκέψεων σε οικισμούς Ρομά στις τέσσερις περιφέρειες 

που υλοποιείται το έργο (Αττική, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Στερεά Ελλάδα), η ομάδα 

έργου συνέλλεξε και στη συνέχεια επεξεργάστηκε και προώθησε, σε αρμόδιους φορείς, 

καταγγελίες σχετικές με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά. Οι 

καταγγελίες που καταγράφηκαν την περίοδο αναφοράς αφορούν κατά κύριο λόγο τη μη 

πρόσβαση των Ρομά στην αγορά εργασίας, την έλλειψη βασικών υποδομών σε οικισμούς 

που διαμένουν Ρομά (όπως έλλειψη φωτισμού, δικτύων ηλεκτρισμού, ύδρευσης και 

αποχέτευσης), καθώς και περιπτώσεις ρατσιστικών συμπεριφορών και αντιτσιγγανισμού. 



 

 

 

2. Αποστολή επιστολής στο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

σχετικά με τον εργασιακό αποκλεισμό των Ρομά. 

Στις 28.12.2021, το Παρατηρητήριο απέστειλε επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας με σκοπό να επισημάνει το 

ζήτημα της δυσκολίας πρόσβασης και την ρατσιστική συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν οι 

Ρομά στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το 

Παρατηρητήριο πρότεινε την θέσπιση ειδικού κριτηρίου για την πρόσληψη Ρομά σε θέσεις 

εργασίας στον Δημόσιο τομέα που θα διευκολύνει ιδιαίτερα την πρόσβαση αναλφάβητων 

Ρομά στην αγορά εργασίας, ως απαραίτητο βήμα για τη βελτίωση της 

κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης και τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου 

διαβίωσης. 

 

3. Ενέργειες ενημέρωσης 

Στις 11 Ιανουαρίου 2022, το Παρατηρητήριο συμμετείχε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Διαρκούς 

Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, που στόχο είχε την 

παρουσίαση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030, 

αλλά και την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση του Παρατηρητηρίου Συνηγορίας και Προάσπισης 

Ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι εκπρόσωποι 

του Παρατηρητηρίου, κ.κ. Σπύρος Φρεμεντίτης, Βασίλειος Πάντζος και Κώστας Παϊτέρης 

είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δράσεις αλλά και τα ευρήματα που προέκυψαν 

κατά τους πρώτους μήνες υλοποίησης του έργου ΡΟΜ. 

 

Το έργο «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Προάσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 

Ρομά και ενδυνάμωση τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων – ΡΟΜ» υλοποιείται 

στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με  φορέα υλοποίησης την Equal Society 

και εταίρους την Ελλάν Πασσέ - Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά και την Ένωση 

Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους.  

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το 

Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το 

πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας 

των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών 



 

 

διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active 

citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το 

SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr 

 

 

http://www.activecitizensfund.gr/

