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Ενδσνάμωζη, εκπαίδεσζη και δημοκραηία: Ο ρόλος ηης ενδσνάμωζης με 

έμθαζη ηα ζηηήμαηα ηης μαθηηικής διαρροής και ηων πρώιμων γάμων 
 

κοπόσ τθσ διδακτικισ ενότθτασ 

Ο ςκοπόσ τθσ ενότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζννοια και τισ βαςικζσ 

αρχζσ τθσ «ενδυνάμωςθσ» με ζμφαςθ ςτουσ Ρομά, κακϊσ και να καταγράψει τρόπουσ, 

εργαλεία, αλλά και εμπόδια ςτθν ενδυνάμωςθ μζςα από τα κεματικά πεδία τθσ 

ςυνφπαρξθσ, τθσ καταπολζμθςθσ τθσ μακθτικισ διαρροισ και των πρϊιμων γάμων. Επίςθσ, 

να αναδείξει τθν ενδυνάμωςθ ωσ πτυχι που μπορεί να ζχει εφαρμογι ςε πολλοφσ τομείσ, 

όπωσ ςτθν εκπαίδευςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των τοπικϊν 

χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε κοινότθτασ. το Β μζροσ καταγράφονται οι λεπτομζρειεσ τριϊν 

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ενδυνάμωςθσ των Ρομά τα οποία υλοποιικθκαν ςτθν Ελλάδα, 

ϊςτε να περιγραφοφν καλζσ πρακτικζσ και να προκλθκεί διαλογικι ςυηιτθςθ.  

 

Προςδοκϊμενα αποτελζςματα 
Όταν κα ζχετε ολοκλθρϊςει τθ μελζτθ αυτισ τθσ ενότθτασ, κα είςτε ςε κζςθ να: 

- Διακρίνετε και να περιγράφετε τα βαςικά χαρακτθριςτικά και τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 

«ενδυνάμωςθσ», με ζμφαςθ ςτθν ενδυνάμωςθ των Ρομά. 

- υςχετίςετε τισ βαςικζσ αρχζσ και ςυγκεκριμζνα παραδείγματα ενδυνάμωςθσ με 

τθν επαγγελματικι ςασ εμπειρία.  

- Ενκαρρυνκείτε και να παροτρυνκείτε να ςχεδιάςετε προγράμματα και καμπάνιεσ 

ενδυνάμωςθσ με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ και μεκόδουσ. 

- Να ςυγκρίνετε και να ελζγξετε τισ δράςεισ που πικανϊσ πραγματοποιείτε, με βάςθ 

ςυγκεκριμζνεσ αρχζσ και καλά παραδείγματα.   

 

Λζξεισ – κλειδιά 

Ενδυνάμωςθ, Ρομά, εργαλεία, νζοι, εκπαίδευςθ, δθμοκρατία, ςυμμετοχι 

φνοψθ ενότθτασ 

 Η “ενδυνάμωςθ” ευάλωτων  ι περικωριοποιθμζνων ομάδων πραγματοποιείται μζςω 

τθσ μεταφοράσ γνϊςθσ και εξουςίασ προσ τα μζλθ τουσ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ 

να διεκδικιςουν τα δικαιϊματα τουσ και να ςυμμετάςχουν ενεργά ςτον ςχεδιαςμό και 

τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν που αφοροφν τισ ίδιεσ.  

 Με τον τρόπο αυτό, οι κεςμοί δεν καλοφνται απλϊσ να «προςτατεφςουν», αλλά και να 

ενδυναμϊςουν τα μζλθ περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων.  

  Ενδυνάμωςθ ςθμαίνει ότι ομάδεσ αυτζσ καλοφνται να γίνουν άμεςα εμπλεκόμενεσ ςτο 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν που τουσ αφοροφν.  

 Οι ομάδεσ που υφίςτανται αποκλειςμοφσ αποκτοφν μζςω τισ ενδυνάμωςθσ τθ 

δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ιςότιμα και να διεκδικιςουν μια καλφτερθ ηωι. 
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 Η ενδυνάμωςθ ομάδων όπωσ των Ρομά, μπορεί να επιτευχκεί μζςα από τθν ενεργότερθ 

ςυμμετοχι τουσ και ζνα ςυνδυαςμό διαμοιραςμοφ αρμοδιοτιτων και δθμιουργίασ 

κεςμϊν, οι οποίοι να διαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικι εφαρμογι πολιτικϊν 

ςυμπερίλθψθσ.  

 Ενεργότερθ ςυμμετοχι και ενδυνάμωςθ δεν ςθμαίνει για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ 

ςυμμετοχι των εκπροςϊπων τουσ. θμαίνει τρόπουσ ςυμμετοχισ όλων των μελϊν τουσ.  

 Η ενδυνάμωςθ ζχει τοπικά χαρακτθριςτικά και πρζπει να είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ 

ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ και τισ κατά τόπουσ ανάγκεσ.  

 Για τισ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ θ ενδυνάμωςθ ςθμαίνει ότι κα πρζπει να 

μεταςχθματίςουν τισ διαδικαςίεσ και τον τρόπο λιψθσ των αποφάςεων, ϊςτε να 

δθμιουργιςουν ευνοϊκζσ προχποκζςεισ για τθν ςυμμετοχι των ευάλωτων ομάδων και 

αποδοχι των αιτθμάτων τουσ.  

 Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ ενδυνάμωςθ κεωρείται ωσ ζνασ τρόποσ διεφρυνςθσ τθσ 

δθμοκρατικισ λιψθσ των αποφάςεων.  

 Ιδιαίτεροσ είναι ο ρόλοσ τθσ ενδυνάμωςθσ των νζων, μζςω τθσ ςυμπεριλθπτικισ, μθ 

τυπικισ εκπαίδευςθσ.  

 Η ενδυνάμωςθ φυςικά δεν είναι πανάκεια, οφτε αποτελεί λφςθ ςε όλα τα προβλιματα 

αποκλειςμοφ. Αποτελεί όμωσ βαςικό εργαλείο και προχπόκεςθ για τθν κοινωνικι 

ενςωμάτωςθ.  

1. Γενικι περιγραφι τθσ «ενδυνάμωςθσ» 

Η ενδυνάμωςθ χρθςιμοποιείται για διαφορετικοφσ ςκοποφσ, προκειμζνου να προωκιςει 

μια μεγάλθ γκάμα ςτόχων και μπορεί να αφορά πολλζσ ομάδεσ, όχι κατ’ ανάγκθν 

μειονεκτοφςεσ ι περικωριοποιθμζνεσ. Για παράδειγμα, το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ζχει 

αναπτφξει προγράμματα που αφοροφν τθν ενδυνάμωςθ των γυναικϊν,1 τθν ενδυνάμωςθ 

των νζων,2 τθν ενδυνάμωςθ του πολίτθ, κακϊσ και ςχετικά με τθν ενδυνάμωςθ των αρχϊν 

και υπθρεςιϊν προκειμζνου να επιταχφνουν τθν εφαρμογι τθσ περιβαλλοντολογικισ 

νομοκεςίασ.3 Αντίςτοιχα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει αναπτφξει δράςεισ ενδυνάμωςθσ τθσ 

τεχνολογικισ ικανότθτασ επιχειριςεων, ι και τισ διαχειριςτικζσ ικανότθτεσ των ευρωπαίων 

Επιτρόπων.4 

Η ενδυνάμωςθ που αφορά ευάλωτεσ και αποκλειςμζνεσ ομάδεσ – όπωσ οι Ρομά - 

προχποκζτει το άνοιγμα τθσ πολιτείασ προσ αυτζσ τισ ομάδεσ ϊςτε να δθμιουργιςει τον 

χϊρο για να διεκδικιςουν τα δικαιϊματά τουσ και να ςυμμετάςχουν τόςο ςτον ςχεδιαςμό 

πολιτικϊν που τισ αφοροφν, όςο και ςτθν υλοποίθςι τουσ. Δίνοντασ τθ δυνατότθτα τθσ 

δραςτθριοποίθςθσ, και όχι απλϊσ τθσ πακθτικισ ςυμμετοχισ, τα μζλθ των ομάδων 

εξοικειϊνονται με τθν ευκφνθ που ςυνεπάγεται θ λιψθ αποφάςεων, αποκτοφν ςταδιακά 

                                                           
1
  https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/women-empowerment.  

2
  https://www.coe.int/en/web/youth 

3
  http://civic-forum.eu/non-classe/empower-citizens-for-the-future-of-europe  

4
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ao10004 

https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/women-empowerment
http://civic-forum.eu/non-classe/empower-citizens-for-the-future-of-europe
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εργαλεία και γίνονται ςυνδιαμορφωτζσ των πολιτικϊν που τισ αφοροφν (Prina, 2014, 

ςελ.2). 

Η ενδυνάμωςθ ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν προςταςία των δικαιωμάτων των ευάλωτων και 

αποκλειςμζνων ομάδων. Όπωσ το ζχει περιγράψει ο επίτροποσ δικαιωμάτων του 

ανκρϊπου ιδθ από το 2005,  

τα μζλθ ευάλωτων ομάδων προςτατεφονται καλφτερα όταν είναι ενδυναμωμζνα 

και άρα μποροφν να αντιλθφκοφν και να διεκδικιςουν τα δικαιϊματά τουσ. 

Για τον λόγο αυτό, θ ενδυνάμωςθ ζχει δφο πλευρζσ:  

1. απευκφνεται τόςο ςτουσ ευάλωτουσ οι οποίοι πρζπει να μποροφν να διεκδικοφν 

τα δικαιϊματά τουσ,  

2. αλλά και ςε όςουσ ζχουν τθν ευκφνθ να διαςφαλίηουν τα δικαιϊματα των 

ευάλωτων, οι οποίοι πρζπει να ζχουν τα εργαλεία, τθν γνϊςθ και τθν ικανότθτα 

να διαςφαλίηουν τα δικαιϊματα αυτά (Schaefer-Rolffs, 2014, ςελ. 81). 

Η ενδυνάμωςθ χρειάηεται ςυνζχεια, ςυνζπεια και ςυςτθματικότθτα: αποτελεί μια 

ςυνεχι διαδικαςία με ατελι χρονικι ςτόχευςθ, και όχι μια δράςθ που διαρκεί λίγεσ 

θμζρεσ: τα ενδυναμωμζνα άτομα πρζπει ςυνεχϊσ να κινθτοποιοφνται και να 

ενιςχφονται προκειμζνου να μπορζςουν οριςτικά να μεταβοφν από μια κατάςταςθ 

αδυναμίασ και πακθτικότθτασ, ςε μια κατάςταςθ όπου μποροφν να αιςκανκοφν ότι 

μποροφν να «ςτακοφν ςτα πόδια τουσ» και να αναλάβουν ευκφνεσ, να δράςουν και να 

ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν αλλαγι τθσ κοινότθτάσ τουσ. Η διαδικαςία αυτι δεν είναι 

απλι, και δυςκολεφει ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ αποκλειςμζνων ομάδων, οι οποίεσ δεν 

υποφζρουν μόνο από οικονομικι εξακλίωςθ και κοινωνικό αποκλειςμό, αλλά είναι 

ςυνεχϊσ κφματα αρνθτικϊν διακρίςεων και ςτιγματιςμοφ.  

 

Η κεωρία τθσ ενδυνάμωςθσ τθσ Elisheva Sadan 

Η ενδυνάμωςθ κοινοτιτων είναι μια ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα θ οποία 

ζχει τόςο δομικζσ, όςο και οργανωτικζσ πλευρζσ. Αυτζσ ςτοχεφουν ςτο να 

αλλάξουν τισ παγιωμζνεσ κοινωνικζσ ςχζςεισ και να δθμιουργιςουν 

εναλλακτικζσ […]. Η ενδυνάμωςθ πρζπει να προςαρμόηεται κάκε φορά ςτισ 

ανάγκεσ των ανκρϊπων, όχι οι άνκρωποι ςτισ ανάγκεσ τθσ ενδυνάμωςθσ. 

υμπεριλαμβάνει τθ γλϊςςα, τθν ιδεολογία και τθ δράςθ. τθρίηεται ςτθν 

αναγνϊριςθ ότι κάκε άτομο ζχει δυνατότθτεσ, αλλά το κοινωνικό πλαίςιο 

περιορίηει τισ δυνατότθτεσ αυτζσ. Η ενδυνάμωςθ προχποκζτει τθν αλλαγι: 

ότι θ ανάγκθ αλλαγισ είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κοινωνικισ ηωισ 

(Malloy, 2014, ςελ. 20). 
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1.1. Η ενδυνάμωςθ αφορά τα άτομα, ι τισ ομάδεσ;  

Η ατομικι ενδυνάμωςθ αποτελεί μια διαδικαςία προςωπικισ ανάπτυξθσ. Μπορεί να 

περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων-δεξιοτιτων, αλλά και τθσ αυτοπεποίκθςθσ, τθσ 

αυτοεκτίμθςθσ, κ.α. Ζχει ςτόχο τον επαναπροςδιοριςμό του «εγϊ», πρόκειται δθλαδι για 

μια διαδικαςία εςωτερικισ αλλαγισ, όπωσ μεγαλφτερθ πίςτθ ςτισ ατομικζσ ικανότθτεσ 

(Σαλιαδόρου, 2008, ςελ. 14).  

Η ενδυνάμωςθ ομάδων, ςυνδζεται με τθν βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ τουσ κζςθσ. Η ζλλειψθ 

δφναμθσ, αυτοεκτίμθςθσ, εξουςίασ, κλπ δεν είναι αποτζλεςμα ατομικϊν, αλλά κοινωνικϊν 

προβλθμάτων. Οι άνκρωποι δεν είναι ανίςχυροι εξαιτίασ ελλείψεων ςτθν προςωπικότθτά 

τουσ, αλλά γιατί ανικουν ςε μια ανίςχυρθ ομάδα. Ζτςι λοιπόν, θ ενδυνάμωςθ ομάδων 

αναφζρεται ςτον ζλεγχο που μποροφν να αποκτιςουν οι άνκρωποι ωσ ομάδα, για τα 

ςθμαντικά ηθτιματα ςτθ ηωι τουσ, αλλά και για τθν αναγνϊριςθ των ικανοτιτων και 

ιδιαιτεροτιτων τουσ (Σαλιαδόρου, 2008 ςελ. 15).  

2. Βαςικζσ Αρχζσ Ενδυνάμωςθσ 

 Η ενδυνάμωςθ αφορά τθν ενεργοποίθςθ δράςεων και διαδικαςιϊν οι οποίεσ μποροφν 

να δϊςουν τθν αίςκθςθ ςτουσ ανκρϊπουσ ότι ζχουν τον ζλεγχο, να ενιςχφςουν τθν 

αυτοεκτίμθςθ και τθν αυτό-εικόνα τουσ, κακϊσ και να ενιςχφςουν τθ γνϊςθ και τισ 

δυνατότθτζσ τουσ.  

 Θεμελιϊδεσ ςτθ διαδικαςία ενδυνάμωςθσ αποτελεί θ αναγνϊριςθ των κοινωνικϊν 

ςυνκθκϊν οι οποίεσ κρατοφν τουσ ανκρϊπουσ αποκλειςμζνουσ. Επίςθσ, τθσ 

δυνατότθτασ να αλλάξουν ι να βελτιωκοφν οι ςυνκικεσ αυτζσ. Η ζλλειψθ 

ενδυνάμωςθσ πικανϊσ να αναδεικνφει μια γενικότερθ αίςκθςθ αδυναμίασ ελζγχου 

(παραίτθςθ).  

 Η ενδυνάμωςθ ςυμπεριλαμβάνει ζνα αίςκθμα ςφνδεςθσ με τουσ υπόλοιπουσ 

ανκρϊπουσ, και τθν κοινι ανθςυχία για το γενικότερο καλό. 

- Η διαδικαςία τθσ ενδυνάμωςθσ χρειάηεται ςυνικωσ να είναι ςυγκεκριμζνθ: μια κοινότθτα 

μπορεί να ενδυναμωκεί ςε ζνα κζμα – όχι απαραίτθτα ςε όλα τα κζματα.  

- Η ενδυνάμωςθ πρζπει να είναι ατομικι ι ομαδικι: θ ενδυνάμωςθ μιασ κοινότθτασ 

αποτελεί τθν ςυλλογικι ζκφραςθ των ενδυναμωμζνων μελϊν τθσ, και όχι απλϊσ το 

άκροιςμα. 

- Η ενδυνάμωςθ δεν είναι κάτι που «δίνεται». Είναι αποτζλεςμα μιασ ςυνεχοφσ 

διαδικαςίασ, κατά τθν οποία μεταφζρεται θ γνϊςθ και οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ από 

τθν μία ομάδα προσ τθν άλλθ.  

- Για τθν διαδικαςία τθσ ενδυνάμωςθσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι τοπικζσ ανάγκεσ, 

κακϊσ και άλλεσ ιςτορικζσ, πολιτιςμικζσ, κοινωνικζσ, πολιτικζσ και οικονομικζσ 

διαςτάςεισ μζςα ςτισ οποίεσ οι άνκρωποι ηουν. Οι διαςτάςεισ αυτζσ ζχουν ςθμαςία και 

παίηουν ρόλο ςτθ διαδικαςία ενδυνάμωςθσ και ενίςχυςθσ του ελζγχου που μποροφν να 

ζχουν οι κοινότθτεσ των αποκλειςμζνων (Crondahl και Karlsson, ςελ. 1). 
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- Η ενδυνάμωςθ δεν είναι φιλανκρωπία, αλλά μια διαδικαςία που αντιμετωπίηει τον άλλον 

ωσ ιςότιμο ςυνομιλθτι.  

- Η ενδυνάμωςθ ζχει ςχζςθ με τθ γνϊςθ των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεϊν μασ. 

- Η ενδυνάμωςθ χρειάηεται ςυνζχεια, ςυνζπεια και ςυςτθματικότθτα.  

3. Ευρωπαϊκοί Θεςμοί, θ Ελλθνικι Πολιτεία και θ Ενδυνάμωςθ των 

Ρομά 

Σα τελευταία χρόνια θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ζχει εντείνει τισ προςπάκειζσ τθσ για τθ βελτίωςθ 

τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των Ρομά και για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων και του 

αντιτςιγγανιςμοφ. Πρϊτθ ςθμαντικι καμπι αποτζλεςε τον Απρίλιο του 2011 θ υιοκζτθςθ 

του πλαιςίου για τισ εκνικζσ ςτρατθγικζσ ζνταξθσ των Ρομά μζχρι το 2020. Με βάςθ το 

πλαίςιο, τα κράτθ τθσ ζνωςθσ ανζπτυξαν τισ εκνικζσ τουσ ςτρατθγικζσ ζνταξθσ των Ρομά.  

Σο πλαίςιο ανανεϊκθκε ςτισ 7 Οκτωβρίου 2020, οπότε θ Επιτροπι εξζδωςε ενιςχυμζνο και 

αναμορφωμζνο ςτρατθγικό πλαίςιο, το οποίο κακορίηει μια προςζγγιςθ που περιλαμβάνει 

τρεισ πυλϊνεσ: 1. Σθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ, 2. Σθν ςυμπερίλθψθ, και 3. Σθ ςυμμετοχι 

(Ευρωπαϊκι Επιτροπι, 2020). 

Σον Δεκζμβριο του 2013 το υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ εξζδωςε ςφςταςθ για τθν 

υιοκζτθςθ αποτελεςματικϊν μζτρων ζνταξθσ των Ρομά, ηθτϊντασ από τα κράτθ-μζλθ να 

ςτθρίξουν «τθν ενεργό ανάμειξθ των Ρομά ςτα κοινά, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ, 

οικονομικισ, πολιτικισ και πολιτιςτικισ ςυμμετοχισ τουσ ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι , μεταξφ 

άλλων και ςε τοπικό επίπεδο » (υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊ κισ Ζνωςθσ,  2013, ςελ. 376-8). Η 

ςφςταςθ ςτοχεφει ςτθν παροχι κακοδιγθςθσ ςτα κράτθ-μζλθ προκειμζνου να λάβουν 

αποτελεςματικότερα μζτρα για τθν ζνταξθ των Ρομά, κακϊσ και να εφαρμόςουν με 

αυςτθρότερο τρόπο τισ εκνικζσ τουσ ςτρατθγικζσ ι ολοκλθρωμζνεσ δζςμεσ μζτρων. 

Ευρφτεροσ ςτόχοσ, ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ, είναι θ γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ των 

Ρομά και του υπόλοιπου πλθκυςμοφ. Σζλοσ, όπωσ, τονίηει θ ςφςταςθ, οι προςεγγίςεισ των 

κρατϊν για τθν ζνταξθ των Ρομά κα πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ 

περιςτάςεισ και ανάγκεσ επιτόπου.  

Ο Οργανιςμόσ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (FRA), ζχει 
διατυπϊςει τθ γνϊμθ ότι,  
Οι τοπικέσ αρχζσ πρζπει να δθμιουργοφν τον χϊρο όπου μπορεί να ακουςτεί θ φωνι 
του κακενόσ και , ιδίωσ, να καταβάλλουν ςτοχευμένεσ προςπάκειεσ για τθν 
ενδυνάμωςθ γυναικϊν και νζων Ρομά. 
 

Η ελλθνικι πολιτεία ζχει αναγνωρίςει τον ρόλο και τθν αξία τθσ ενδυνάμωςθσ και τθν ζχει 

περιγράψει ςε επίςθμα κείμενα. Για παράδειγμα, θ Ελλάδα, όπωσ και κάκε κράτοσ-μζλοσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ανζπτυξε Εκνικι τρατθγικι και Εκνικό τρατθγικό χεδιαςμό για 

τθν κοινωνικι ζνταξθ των Ρομά. Η Εκνικι τρατθγικι ςυγκεκριμζνα περιγράφει δράςεισ 

ενδυνάμωςθσ με ζμφαςθ τισ Ρομά γυναίκεσ κακϊσ και για τθν προϊκθςθ των ςχζςεων τθσ 



Ενδυνάμωςθ  ROMplat 2019 

8 
 

οικογζνειασ και του ςχολείου (Εκνικι τρατθγικι, 2011). Επιπλζον, θ ελλθνικι πολιτεία 

υλοποιεί προγράμματα, όπωσ το ςυγχρθματοδοτοφμενο πρόγραμμα «Κοινωνικι Ζνταξθ 

και Ενδυνάμωςθ των Ρομά». Σο πρόγραμμα προβλζπει μεταξφ άλλων τθν δθμιουργία 

Ομάδων Δράςθσ (Task Force) ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και τθν 

ανάπτυξθ δράςεων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ενδυνάμωςθσ.5 

3.1. Ενδυνάμωςθ μζςω τθσ ςυμμετοχισ  

Η ςυμμετοχθ́  είναι μία από τισ «10 κοινζσ βαςικζσ αρχζσ για τθν ζνταξθ των Ρομά » τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ . Η ςυμμετοχθ́ των Ρομά ςτον ςχεδιαςμό , ςε τοπικό επίπεδο , των 

ζργων, των ςτρατθγικών και των προςπακειών ένταξθσ που αποςκοπούν ςτθ ςτθ́ριξθ́ τουσ , 

αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχι εφαρμογι τουσ.  

Οι τρόποι ςυμμετοχθ́σ μπορούν να διαφέρουν ςε βάκοσ και ςε ένταςθ . Για παράδειγμα, οι 

δθμόςιεσ αρχζ σ ενδέχεται να καλούν κατοίκουσ να ςυμμετέχουν ςε οργανωμένεσ 

ςυναντιςεισ ι να ςυνειςφζρουν ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων ι να ςυμμετζχουν ςε 

δράςεισ υλοποίθςθσ . Η δθμιουργία ενόσ χώρου όπου οι άνκρωποι μπορούν να 

ςυνεργάηονται με ου ςιαςτικό τρόπο , να μακαίνουν πώσ να κάνουν ςυμβιβαςμούσ και να 

βρίςκουν κοινζσ λφςεισ μπορεί να είναι δφςκολο εγχείρθμα και θ εμπειρία του να αποτελεί 

εμπειρία και τεχνογνωςία. Σα αποτελζςματα όμωσ κα δικαιϊςουν. 

Γνϊμθ του FRA 

 

Σα κράτθ μζλθ, και ιδίωσ οι τοπικέσ αρχέσ , πρζπει να δθμιουργιςουν ςυνκικεσ που 

ευνοοφν τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι των Ρομά ςε προςπάκειεσ ζνταξθσ ςε τοπικό 

επίπεδο. Οι τοπικέσ αρχέσ και τυχόν φορείσ που υλοποιούν έργα θ́ μέτρα κοινωνικθ́σ 

ζνταξθσ πρέπει να παρουςιάηουν με ςαφθ́ τρόπο τουσ ςκοπούσ και τουσ ςτόχουσ , τα 

ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα και τουσ δεςμευτικοφσ όρουσ κάκε δράςθσ κοινωνικισ 

ζνταξθσ ϊςτε να κινθτοποιοφν και να διατθροφν ηωντανό το ενδιαφζρον των κατοίκων 

ςε τοπικό επίπεδο. Πρζπει επίςθσ να καταβάλλουν ιδιαίτερεσ προςπάκειεσ προκειμζνου 

να διαςφαλίηουν ότι θ ςυμμετοχθ́ δεν καταλθ́γει ςε μια επιφανειακθ́ διαδικαςία 

εντυπωςιαςμοφ. Αυτό ςθμαίνει ςυνεργαςία με τισ τοπικζσ κοινότθτεσ και ςτιριξι τουσ 

προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτθ λιψθ αποφάςεων ϊςτε να εκφράηεται και θ δικι τουσ 

οπτικι ςε ό ,τι αφορά τισ ςτρατθγικέσ , τα ςχέδια δράςθσ και τα έργα ένταξθσ ςε τοπικό 

επίπεδο. 

 

 

 

                                                           
5
  https://www.eeagrants.gr/programmes/programme-h-2/ 
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Πίνακασ 1. Χαρακτθριςτικά Ενδυνάμωςθσ 

Αποφφγετε 

 

 

Πραγματοποιιςτε 

Δράςεισ για τουσ Ρομά 

 

Δράςεισ μαζί ι από τουσ Ρομά 

Περιγραφικζσ: Δράςεισ και προγράμματα 

που εςτιάηουν ςτο να πουν ςτα μζλθ των 

Ρομά κοινοτιτων τι να κάνουν και πϊσ να 

το κάνουν 

υνεργατικζσ: Οι δράςεισ λαμβάνουν 

υπόψθ και ανταποκρίνονται ςτισ ιδζεσ των 

Ρομά για το τι πρζπει να γίνει και πϊσ.  

Μθ ςυμμετοχικζσ: Προχποκζτουν ότι θ 

γνϊςθ, οι ικανότθτεσ και θ ιςχφσ βρίςκεται 

ςτο προςωπικό των προγραμμάτων και όχι 

ςτα μζλθ τθσ κοινότθτασ 

υμμετοχικζσ: Δίνουν αξία και 

προςπακοφν ενεργά να λάβουν υπόψθ τθν 

γνϊςθ, τισ δυνατότθτεσ και τθν εμπειρία 

που υπάρχει ςτισ κοινότθτεσ.  

υμβολικζσ: υμπεριλαμβάνουν μζλθ τθσ 

κοινότθτασ ςτθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ, κυρίωσ ωσ εκελοντζσ και 

όχι ωσ ιςότιμα μζλθ 

υμπεριλθπτικζσ: Σα μζλθ τθσ κοινότθτασ 

ςυμμετζχουν ιςότιμα – ωσ ιςότιμοι εταίροι 

– ςτον ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και 

αξιολόγθςθ, ςυχνά ωσ αμειβόμενο 

προςωπικό το οποίο εργάηεται με τθν 

κοινότθτα.  

Ποςοτικζσ: Δίνουν ζμφαςθ μόνο ςτθ 

διανομι υλικϊν αγακϊν (τρόφιμα) ι τθν 

παροχι υπθρεςιϊν μόνο προκειμζνου να 

υλοποιθκοφν οι δράςεισ.  

Ποιοτικζσ: Η επιτυχία των προγραμμάτων 

κρίνεται όχι από τθν ςυμπλιρωςθ δεικτϊν, 

τον αρικμό των ςυμμετεχόντων κλπ, αλλά 

από τον βακμό εμπλοκισ τθσ κοινότθτασ 

και ποιοτικϊν δεικτϊν.  

Από πάνω-προσ-τα-κάτω: Δίνουν ζμφαςθ 

ςτθν εμπλοκι μόνο εκπροςϊπων τθσ 

κοινότθτασ.  

Από τα κάτω-προσ-τα πάνω: τόχοσ είναι 

να αναπτυχκοφν ςχζςεισ με τισ κοινότθτεσ 

αλλά και δικτφωςθ με άλλεσ οργανϊςεισ, 

ςε ιςότιμθ βάςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθσ ανάγκεσ των μελϊν των κοινοτιτων και 

όχι των εκπροςϊπων τουσ ι των 

υπθρεςιϊν.  

[Ο πίνακαρ σπηζιμοποιεί ζηοισεία από εγσειπίδιο (UNDP, 2016, ζελ. 6). Πποζαπμόζηηκε ζηιρ ανάγκερ ηος 

παπόνηορ από ηον ζςγγπαθέα] 

Άςκθςθ 1 
Γράψτε τουλάχιςτον τρεισ Προτάςεισ για Δράςεισ ενδυνάμωςθσ ςχετικζσ με τα φαινόμενα 

τθσ μακθτικισ διαρροισ και των πρϊιμων γάμων λαμβάνοντασ υπόψθ τον Πίνακα 1.  

 

1…………………….. 
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2…………………….. 

3………………………  

 

4. Η ενδυνάμωςθ, εκπαίδευςθ και πρϊιμοι γάμοι 

 4.1. Ενδυνάμωςθ και εκπαίδευςθ 

Ζνασ πολφ ςθμαντικόσ τρόποσ προκειμζνου να προωκθκεί θ ενδυνάμωςθ των ατόμων – 

ιδιαίτερα των νζων - που προζρχονται από ευάλωτεσ και μειονεκτοφςεσ ομάδεσ, όπωσ οι 

Ρομά, είναι θ εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Η εκπαίδευςθ αποτελεί ζνα 

ανκρϊπινο δικαίωμα, είναι όμωσ και ζνασ πολφτιμοσ τρόποσ να ςυνειδθτοποιιςει κάποιοσ 

τι είναι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Ωσ ζνα δικαίωμα που ςυμβάλλει ςτθν ενδυνάμωςθ, θ 

εκπαίδευςθ είναι το βαςικό όχθμα μζςω του οποίου άτομα από κοινωνικά 

περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ μποροφν να βγουν από τθ φτϊχια και να αποκτιςουν τισ 

προχποκζςεισ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ (Compass, 2020, ςελ. 21-22). 

Εκπαίδευςθ δεν είναι μόνο το ςχολείο. υμπεριλαμβάνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και 

εμπειρίεσ που βοθκοφν κάποιο άτομο ςτθ ηωι του. Είναι μια μετάβαςθ από το ζνα ςθμείο 

ςε ζνα άλλο, με τον κάκε κφκλο να χρθςιμοποιεί τθ γνϊςθ που κερδικθκε από τον 

προθγοφμενο, ξεκινϊντασ από τθν προςχολικι εκπαίδευςθ, ςτθν βαςικι και ζπειτα ςτθ δια 

βίου μάκθςθ και εξ’ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Είναι πλζον γνωςτό ότι υπάρχει μια 

ξεκάκαρθ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ χαμθλισ ςυμμετοχισ ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθ φτϊχια: τα 

παιδιά φτωχϊν οικογενειϊν ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ ςτθν βαςικι εκπαίδευςθ 

από τα παιδιά που προζρχονται από ευκατάςτατεσ οικογζνειεσ. Η εκπαίδευςθ είναι 

κεμελιϊδθσ προχπόκεςθ για τθν πλιρθ οικονομικι και κοινωνικι ςυμμετοχι των νζων. Η 

πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ πρζπει να είναι δίκαιθ και ιςότιμθ, δίνοντασ τισ δυνατότθτεσ 

ςτουσ νζουσ να πετφχουν τισ φιλοδοξίεσ τουσ, αλλά και προετοιμάηοντάσ τουσ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν ζξοδό τουσ από τθ φτϊχεια (O’Kelly και Muir, 

ςελ. 23). 

Για παράδειγμα, μια ςυγκεκριμζνθ πτυχι τθσ ενδυνάμωςθσ αφορά τθν εκπαίδευςθ 

των νζων. Όπωσ τονίηει το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, προκειμζνου να λθφκοφν υπόψθ τα 

οράματα, οι ανάγκεσ και οι προςδοκίεσ των νζων Ρομά, είναι ςθμαντικό να ακοφγεται θ 

φωνι τουσ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε όλα τα 

ςτάδια, κακϊσ και να αποκτιςουν το δικαίωμα, τα μζςα, τον χϊρο, τισ ευκαιρίεσ και τθν 

υποςτιριξθ ϊςτε να αναλάβουν ζναν ενεργό ρόλο ςτθν αλλαγι των ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ 

ηουν, να αναπτφξουν δράςθ για καλφτερθ ηωι, να μιλιςουν για τισ πολλαπλζσ τουσ 

ταυτότθτεσ, να παλζψουν για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.6 

Ο Χάρτθσ τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Δθμοκρατικι Ιδιότθτα του Πολίτθ και τθν Εκπαίδευςθ 

                                                           
6
  https://www.coe.int/en/web/youth-roma  

https://www.coe.int/en/web/youth-roma
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ςτα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (2010), του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, περιγράφει τθν 

εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα ωσ:  

 

Εκπαίδευςθ, μετεκπαίδευςθ ευαιςκθτοποίθςθ, πλθροφόρθςθ, πρακτικζσ και 

δράςεισ που ζχουν ςτόχο να μεταφζρουν τα εφόδια τθσ γνϊςθσ, των 

ικανοτιτων και τθσ κατανόθςθσ, κακϊσ και να αναπτφξουν τρόπουσ 

ςυμπεριφοράσ των ατόμων. Επίςθσ, να ενδυναμϊςουν τα άτομα προκειμζνου 

αυτά να ςυνειςφζρουν ςτθν υπεράςπιςθ και τθν προϊκθςθ οικουμενικϊν 

αρχϊν ανκρωπίνων δικαιωμάτων, με τον ςτόχο να προωκθκοφν και να 

προςτατευτοφν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και οι κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ 

(Compass, 2020, ςελ. 17). 

 

4.2. Ενδυνάμωςη και Πρώιμοι Γάμοι 

 
Οι πρόωροι γάμοι αποτελοφν μια πραγματικότθτα ςε πολλζσ χϊρεσ του κόςμου, μεταξφ 

αυτϊν και ςτθν Ευρϊπθ. Κοινωνικοί κανόνεσ και πρακτικζσ εγκλωβίηουν κορίτςια και 

γυναίκεσ ςε άνιςεσ ςχζςεισ εξουςίασ, δίνοντασ τουσ μικρό ζλεγχο ςε κρίςιμεσ επιλογζσ που 

επθρεάηουν τθ ηωι τουσ. Τπολογίηεται ότι ςτον κόςμο γίνονται περίπου 14 εκατομμφρια 

γάμοι μεταξφ ανθλίκων κάκε χρόνο.7 

Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ λαμβάνει δράςθ, προςπακϊντασ να δϊςει τθ δυνατότθτα τθσ 

επιλογισ ςτα κορίτςια όταν αφορά αποφάςεισ που επθρεάηουν τθ ηωι τουσ, να αναπτφξει 

μζτρα πρόλθψθσ, κακϊσ και να υποςτθρίξει «επιηϊντεσ» τζτοιων πρακτικϊν. Ζνασ από 

τουσ βαςικοφσ τρόπουσ αποτελεί θ ενδυνάμωςι τουσ.  

Οι προςπάκειεσ εμπλοκισ ςε δραςτθριότθτεσ και παροχισ ενθμζρωςθσ προσ κορίτςια – 

αλλά και τισ οικογζνειζσ τουσ – ςε κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ παρατθρείται θ πρακτικι αυτι, 

αποτελεί ζνα βαςικό βιμα για τθν ενδυνάμωςι τουσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Η 

ενίςχυςθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ, θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων, οι προςπάκειεσ να παραμείνουν ςτο 

ςχολείο είναι μζςα ςτα βαςικά εργαλεία προσ τθν κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ τθσ δυνατότθτασ 

των κοριτςιϊν να αρνθκοφν.  

 

Όπωσ τονίηει θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι:  
Οι γονείσ, μζλθ των κοινοτιτων και τοπικοί θγζτεσ είναι ςυνικωσ όςοι εμπλζκονται ςτισ 

αποφάςεισ ςχετικά με ηθτιματα παιδικϊν γάμων. Η εμπλοκι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ 

που αναδεικνφουν τισ ςυνζπειεσ τθσ πρακτικισ αυτισ και τθσ ςθμαςίασ τθσ εκπαίδευςθσ 

είναι απαραίτθτθ ϊςτε να μεταβάλει τισ απόψεισ και τθν πρακτικι τουσ. Επίςθσ, θ 

                                                           
7
  Ευρωπαϊκι Επιτροπι, “Ending Harmful Practices”, https://ec.europa.eu/international-

partnerships/topics/ending-harmful-practices_en 
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εμπλοκι των νζων, ωσ εκφραςτζσ προσ τισ κοινότθτζσ τουσ τθσ ανάγκθσ να εκλείψει το 

φαινόμενο, μπορεί να επιταχφνει τθν αλλαγι.8
 

 

Σο ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο επίςθσ ςε ςχετικό ψιφιςμά του (4θσ Οκτωβρίου 2017 ςχετικά 

με τθν εξάλειψθ των γάμων παιδιών (2017/2663(RSP)) P8_TA(2017)0379 3) ςυνδζει τον 

περιοριςμό του φαινομζνου με εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και ςε εκςτρατείεσ που 

εςτιάηουν ςτθν εκπαίδευςθ και τθν ενδυνάμωςθ των γ υναικϊν και των κοριτςιϊν (ςθμείο 

16). Σο ψιφιςμά ηθτά επίςθσ να δοκεί ιδιαίτερθ προςοχθ́ ςτα παιδιά που προέρχονται από 

μειονεκτοφςεσ κοινότθτεσ και υπογραμμίηει τθν ανάγκθ εςτίαςθσ ςτθν ενδυνάμωςθ των 

γυναικϊν, μεταξφ άλλων , μζςω τθσ εκπ αίδευςθσ, τθσ οικονομικθ́σ ενδυνάμωςθσ και τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ αποφάςεων , κακϊσ και ςτθν προςταςία και τθν 

προαγωγι των ανκρωπίνων δικαιωμάτων όλων των γυναικϊν και των κοριτςιϊν , 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςεξουαλικισ και αναπαραγωγικισ υγείασ (ςθμεία 5 και 11).  

Πίνακασ 2: Δράςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ 

Η εκπαίδευςθ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τα δικαιϊματα του παιδιοφ, (όπωσ πχ. ςτθ 

φμβαςθ των Δικαιωμάτων του Παιδιοφ), μπορεί να ενδυναμϊςει τα παιδιά και τουσ 

νζουσ και να προωκιςει τθ ςυμμετοχι τουσ και τθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων τουσ.  

 

Δείτε τθ δράςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ, ςελ. 130-134 

https://rm.coe.int/compass-eng-rev-2020-web/1680a08e40 

*Ενδεικτικι δράςθ ςτα Αγγλικά για προαιρετικι μελζτθ+ 

 

5. υμπεράςματα 

Η ενδυνάμωςθ ςυνδζεται με τθν διεφρυνςθ τθσ δθμοκρατίασ: αυτό που οι ευάλωτεσ και 

μειονεκτοφςεσ ομάδεσ επιηθτοφν από το κράτοσ και τουσ κεςμοφσ του είναι θ αναγνϊριςθ 

και ο ςεβαςμόσ των πολλαπλϊν τρόπων ςυμμετοχισ τουσ ςτον δθμόςιο χϊρο. Οι ομάδεσ 

αυτζσ επιηθτοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα κοινά με τρόπο που κα αναγνωρίηει τισ 

ιδιαιτερότθτζσ τουσ και κα ςζβεται τισ διαφορετικζσ τουσ ανάγκεσ.  

Οι διεκδικιςεισ των ομάδων αυτϊν δεν αφοροφν ποτζ μόνο ηθτιματα πολιτιςμικισ 

διαφοράσ. Θζτουν επίςθσ ηθτιματα αναδιανομισ, ιςότθτασ, δικαιοςφνθσ και 

ςυμπερίλθψθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ακόμθ και αν οι διεκδικιςεισ ανάγονται πολλζσ φορζσ 

ςτο όνομα μιασ διαφορετικισ κουλτοφρασ, είναι πάντα ςυνδεδεμζνεσ και με διεκδικιςεισ 

για ιςότθτα και δικαιοςφνθ.  

 

                                                           
8
  Ευρωπαϊκι Επιτροπι, “Ending Harmful Practices”, https://ec.europa.eu/international-

partnerships/topics/ending-harmful-practices_en 

https://rm.coe.int/compass-eng-rev-2020-web/1680a08e40
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Πίνακασ 3 - Ο 10λογοσ τθσ ενδυνάμωςθσ 

1. Δίνει λόγο και ρόλο ςτισ αποκλειςμζνεσ ομάδεσ. 

 

2. Προχποκζτει τθν αναπροςαρμογι των μορφϊν ςυμμετοχισ και λιψθσ των 

αποφάςεων.  

 

3. Αναγνωρίηει ωσ ιςότιμουσ ςυνομιλθτζσ αυτοφσ ςτουσ οποίουσ απευκφνεται. Σουσ 

αποδίδει αξία, αναγνωρίηοντασ τισ ιδιαιτερότθτεσ και τουσ διαφορετικοφσ τρόπουσ 

ςυμμετοχισ.  

 

4. θμαίνει όχι δράςεισ για τουσ Ρομά, αλλά μαηί με τουσ Ρομά. Είναι δθλαδι 

ςυμπεριλθπτικι.   

 

5. Λαμβάνει υπόψθ και ανταποκρίνεται ςτισ ιδζεσ των Ρομά για το τι πρζπει να γίνει 

και πϊσ. 

 

6. Δίνει αξία και προςπακεί ενεργά να λάβει υπόψθ τθν γνϊςθ, τισ δυνατότθτεσ και 

τθν εξουςία που υπάρχει ςτισ κοινότθτεσ. 

 

7. Ξεκινάει από τα κάτω: Αναπτφςςει ςχζςεισ με τισ κοινότθτεσ, ςε ιςότιμθ βάςθ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ανάγκεσ των μελϊν των κοινοτιτων και όχι των 

εκπροςϊπων τουσ ι των υπθρεςιϊν.  

 

8. Εςτιάηει ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ, ιδιαιτερότθτεσ και ανάγκεσ. 

 

9. Απαιτεί υνζχεια, υνζπεια και υςτθματικότθτα.  

 

10. Η ενδυνάμωςθ δεν είναι πανάκεια και δεν λφνει όλα τα προβλιματα τθσ 

περικωριοποίθςθσ. Είναι όμωσ προχπόκεςθ για τθ γνϊςθ των δικαιωμάτων αλλά 

και των υποχρεϊςεων.   

 

 

Πίνακασ 4 - Βαςικά βιματα ςχεδιαςμοφ ενόσ προγράμματοσ ενδυνάμωςθσ 

1. Ποιοσ κα τθν υλοποιιςει και ποια είναι θ ομάδα ςτόχου. 

2. Γιατί ζχει ςθμαςία να αναπτυχκεί. Σι ςτόχουσ κα καλφψει. 

3. Ποιο κα είναι το περιεχόμενο. 

4. Ποφ κα υλοποιθκεί. ε τι χϊρο. 

5. Πότε κα υλοποιθκεί. Ποιοσ είναι ο προγραμματιςμόσ. 
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6. Σι μζςα είναι διακζςιμα. Σι γνωςτικοί πόροι, τι εμπειρία, τι χϊροι. 

 

Άζκηζη 2: Παγιωμζνεσ αντιλιψεισ – εμπόδια ςτθν ενδυνάμωςθ 

(ςυμπλθρϊςτε τα κενά) 

Η Λογικι τθσ ίςθσ 
αντιμετϊπιςθσ (θ 
λογικι τθσ 
«αδιαφορίασ») 
 

Η δικαιολογία τθσ 
«διαφοράσ» 
 

Σο βάροσ ςτον 
αποκλειςμζνο 

Η αντιςτροφι τθσ 
ευκφνθσ 

Εμείσ 
αντιμετωπίηουμε με 
τον ίδιο τρόπο 
όλουσ τουσ δθμότεσ 
μασ και δεν τουσ 
διακρίνουμε ςε 
Ρομά και μθ Ρομά 
 

Δεν καταλαβαίνουν, 
ζχουν τισ δικζσ τουσ 
παραδόςεισ 

Εμείσ 
προςπακοφμε, αλλά 
αυτοί δεν 
κζλουν/δεν 
αλλάηουν 

Ενδυνάμωςθ 
χρειαηόμαςτε εμείσ, 
όχι αυτοί 

Οι υπθρεςίεσ μασ 
είναι ανοιχτζσ ςε 
όλουσ και δεν 
κάνουμε διακρίςεισ 

 Δεν κζλουν να 
ενταχκοφν 

 

 
 

   

 

Άςκθςθ 3 
Γιατί πιςτεφετε ότι είναι ςθμαντικόσ ο ςχεδιαςμόσ ενόσ προγράμματοσ ενδυνάμωςθσ;  

Γράψτε τρεισ τουλάχιςτον λόγουσ. 

1…………………………. 

2…………………………. 

3…………………………. 

Άςκθςθ 4 
Πϊσ θ ενδυνάμωςθ μπορεί να ςυνδεκεί με τα φαινόμενα τθσ ςυμμετοχισ, τθσ μακθτικισ 

διαρροισ ι των πρϊιμων γάμων; Περιγράψτε τρεισ τουλάχιςτον τρόπουσ ςφνδεςθσ. 

1…………………………. 

2…………………………. 

3…………………………. 
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Άςκθςθ 5 
Αναπτφξτε ζνα δικό ςασ πρόγραμμα ενδυνάμωςθσ ςχετικό με το φαινόμενο τθσ μακθτικισ 

διαρροισ ι των πρϊιμων γάμων.  

- Προςδιορίςτε τουσ ςτόχουσ τθσ δράςθσ ςασ.  

- Διαλζξτε τρία τουλάχιςτον ςτοιχεία από τα παραδείγματα προγραμμάτων 

ενδυνάμωςθσ που παρουςιάηονται ςτο μζροσ Β του εκπαιδευτικοφ υλικοφ.  

- Επιλζξτε επιπλζον ςτοιχεία  

- Ελζγξτε το παράδειγμα που φτιάξατε με βάςθ τον Πίνακα 4: Ποιοσ, Γιατί, Ποιο, Ποφ, 

Πότε, Σι.  
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Μζροσ Β: Ενδεικτικά Παραδείγματα ενδυνάμωςθσ ςτθν Ελλάδα – 

Καλζσ Πρακτικζσ 

1. Ενδυνάμωςθ μζςω τθσ Νομικισ υμβουλευτικισ και τθσ παροχισ 

νομικισ πλθροφόρθςθσ.

Η νομικι ςυμβουλευτικι και πλθροφόρθςθ ςχετικά με ηθτιματα πρόςβαςθσ ςε αρχζσ και 

υπθρεςίεσ ζχει αποδειχκεί ότι μπορεί να προωκιςει τθν αντιμετώπιςθ των πολλαπλών 

διακρίςεων και να βελτιϊςει τθν πρόςβαςθ των Ρομά ςτθ δικαιοςφνθ , κακϊσ και να 

ενιςχφςει τθν γνϊςθ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων. Μια τζτοια πρακτικι 

υλοποιικθκε ςτθν Ελλάδα ςτα πλαίςια του προγράμματοσ JUSTROM.9  

τα πλαίςια αυτά, κάποιεσ από τισ δραςτθριότθτεσ που προϊκθςαν τθν πρόςβαςθ ςτθ 

δικαιοςφνθ, τα δικαιϊματα και τισ υπθρεςίεσ, ιταν οι εξισ:  

1. Δθμιουργία Κζντρων Νομικισ Τποςτιριξθσ («νομικζσ κλινικζσ») αποτελοφμενα από 

ζναν δικθγόρο, ζναν νομικό βοθκό και ζναν Ρομά πολιτιςμικό διαμεςολαβθτι. τα κζντρα 

αυτά λειτοφργθςαν τοπικά, μζςα, ι κοντά ςε οικιςμοφσ Ρομά και ωφελοφμενοι, κυρίωσ 

γυναίκεσ, ζλαβαν ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ και πλθροφόρθςθ για ςειρά νομικϊν 

ηθτθμάτων που τισ απαςχολοφςαν. Μεταξφ των ηθτθμάτων: πρόςβαςθ ςε ζγγραφα και 

ζκδοςθ ταυτότθτασ, υποκζςεισ οικογενειακοφ δικαίου, περιουςιακά ηθτιματα και 

ηθτιματα κλθρονομιάσ, πρόςβαςθ ςε αρχζσ και υπθρεςίεσ, και άλλα. ε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ τα Κζντρα Νομικισ Τποςτιριξθσ ςυνεργάςτθκαν με τοπικζσ αρχζσ κακϊσ και 

με οργανϊςεισ των Ρομά και παρείχαν από κοινοφ τθσ υπθρεςίεσ τουσ ςε παραρτιματα 

Ρομά (όπωσ ςτο Χαλάνδρι Αττικισ) ι ςε άλλα γραφεία.  

Η νομικι ςυμβουλευτικι και θ πλθκϊρα των ηθτθμάτων που προζκυψαν επζφερε 

ςειρά ςυμπλθρωματικϊν δράςεων και προςπακειϊν. Μεταξφ άλλων: Αναφορζσ προσ τον 

υνιγορο του Πολίτθ και άλλεσ αρχζσ προςταςίασ των δικαιωμάτων, παρζμβαςθ τθσ 

ειςαγγελίασ του Αρείου Πάγου, ςυνεργαςία με φορείσ και προϊκθςθ νομοκετικισ 

πρωτοβουλίασ, δθμιουργία ςχολικϊν ςυλλόγων με τθ ςυμμετοχι Ρομά γυναικϊν.   

2. Οι δράςεισ νομικισ ςυμβουλευτικισ επεκτάκθκαν ςτθν ενδυνάμωςθ των γυναικών Ρομά 

και τθν προώκθςθ του διαλόγου και τθν αμοιβαία κατανόθςθ με τουσ δθ́μουσ και τ ισ 

υπθρεςίεσ προκειμζνου να προωκθκεί θ πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ . τα πλαίςια αυτά 

διοργανϊκθκαν ςυναντθ́ςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ , ςυνεδρίεσ κακοδιγθςθσ , τακτικζσ 

ςυναντιςεισ με ςχετικζσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και θμερίδεσ ευαιςκθτοποίθςθσ με τθν 

ευρφτερθ κοινότθτα . Αρκετζσ φορζσ, οι πλθροφορίεσ που αποκτικθκαν μζςα από τθ 

διαδικαςία νομικισ ςυμβουλευτικισ – πάντα με τιρθςθ των κανόνων εμπιςτευτικότθτασ 

                                                           
9
   Τλοποιικθκε από το υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ με χρθματοδότθςθ από κοινοφ με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

ςε τρεισ περιόδουσ από το 2017 ζωσ το 2022 ςτθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθ Βουλγαρία και τθν Ρουμανία: 
https://pjp-eu.coe.int/en/web/access-to-justice-for-roma-women/home 
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και ανωνυμίασ – χρθςιμοποιικθκαν ϊςτε να καταδειχκοφν τα προβλιματα πρόςβαςθσ 

που αντιμετωπίηουν αρκετοί Ρομά, κακϊσ και προκειμζνου να προωκθκοφν λφςεισ.  

3.  ε επόμενθ φάςθ, μζςα από τθν εμπλοκι με τισ τοπικζσ κοινότθτεσ, τθν μακροχρόνια 

παρουςία και τθν ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ, δθμιουργικθκαν μικρζσ ομάδεσ 

γυναικϊν Ρομά, υπό τθν κακοδιγθςθ τοπικϊν διαμεςολαβθτϊν και νομικϊν ςυμβοφλων . 

τόχοσ ιταν ομάδεσ γυναικϊν Ρομά να μποροφν να γίνουν πολλαπλαςιαςτζσ πλθροφοριϊν 

μζςα ςτισ κοινότθτζσ τουσ ςχετικά με ηθτιματα πρόςβαςθσ ςε αρχζσ και υπθρεςίεσ, κακϊσ 

και ςτα δικαιϊματα, με ταυτόχρονθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων.  

 

2. Κοινωνικι Ζνταξθ και ενδυνάμωςθ μζςω τθσ υμμετοχικισ Ζρευνασ 

Η ενδυνάμωςθ μιασ τοπικισ κοινότθτασ μπορεί να προωκθκεί και μζςω τθσ ςυμμετοχικισ 

κοινωνικισ ζρευνασ. Αυτό ζδειξε πρόγραμμα που πραγματοποιικθκε ςε 21 κοινότθτεσ και 

11 κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μεταξφ αυτϊν και ςε δφο περιοχζσ τθσ Ελλάδασ: 

τθν Αγία Βαρβάρα και τα Μζγαρα Αττικισ.10 

Η δράςθ ξεκίνθςε με τθν διεξαγωγι ποιοτικισ , «ςυμμετοχικισ» ζρευνασ που καλοφςε τισ 

τοπικζσ αρχζσ, τισ κοινότθτεσ των Ρομά αλλά και μθ Ρομά να εξετάςουν τθν ςυμμετοχθ́ των 

πολιτϊν τθσ κοινότθτασ ςτισ δράςεισ ενςωμάτωςθσ των Ρομά πλθκυςμϊν . κοπόσ ιταν να 

γίνει κατανοθτό ποιεσ πτυχζσ αυτϊν των προγραμμάτων είναι λειτουργικζσ , ποιεσ όχι και 

για ποιουσ λόγουσ . Μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυμμετοχικισ ζρευνασ διευκολφνκθκε θ 

δραςτθριοποίθςθ των Ρομά ςε τοπικό επίπεδο , βελτιϊνοντασ τθν ικανότθτά τουσ να 

ςυμμετζχουν ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό επί ίςοισ όροισ με τισ τοπ ικζσ αρχζσ και τθν 

κοινωνία των πολιτϊν. Με τον τρόπο αυτό προωκικθκε θ ενδυνάμωςι τουσ.  

- Η ζρευνα ξεκίνθςε από ερωτιςεισ όπωσ : «Ποιεσ οι ανάγκεσ ςασ ». τθ ςυνζχεια οι 

τοπικζσ κοινότθτεσ ενθμερϊκθκαν για τα δικαιϊματά τουσ και πϊσ μποροφν να τα 

διεκδικιςουν. Φάνθκε πωσ όταν οι άνκρωποι έχουν τθ δυνατότθτα να εκφράςουν τισ 

απόψεισ τουσ μζς α από διάλογο με τισ τοπικέσ αρχέσ , αυτό αποτελεί για εκείνουσ μια 

καλφτερθ ευκαιρία να αγωνιςτοφν για τα δικαιϊματά τουσ και μπορεί να οδθγιςει ςε 

μεγαλφτερθ χειραφζτθςθ.  

- Σαυτόχρονα, μζςω τθσ ςυμμετοχικισ ζρευνασ οι τοπικέσ αρχέσ ζχουν τθν ευκαιρία να 

ακοφςουν τισ ανάγκεσ και τισ απόψεισ των πολιτών τουσ και οι πολίτεσ να μάκουν να 

αναπτφςςουν πιο ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ. 

- Μζςω τθσ ενδυνάμωςθσ οι άνκρωποι μποροφν να υπερβοφν τθ ςτερεοτυπικι εικόνα 

των Ρομά ωσ «αυτϊν που δεν εντάςςονται» και ενκαρρύνονται ώςτε να διεκδικούν 

ιςότιμα το μερίδιό τουσ ςτθν κοινωνικι ανάπτυξθ και πρόοδο.  

                                                           
10

 Σο πρόγραμμα «Σοπικι Δράςθ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά» (Local Engagement for Roma Inclusion – 
LERI) πραγματοποιικθκε από τον Οργανιςμό Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ε.Ε (FRA) ςτισ χϊρεσ: Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Σςεχία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ρουμανία, λοβακία, Ιςπανία και Ηνωμζνο Βαςίλειο. 
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- Εςτιαςμζνεσ δράςεισ ειδικότερα για τθν ενδυνάμωςθ γυναικϊν και νζων Ρομά 

αποτζλεςαν ςε οριςμζνεσ περιοχζσ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ επιτυχίασ των 

πρωτοβουλιϊν. 

 Η μεκοδολογία τθσ ζρευνασ περιελάμβανε τον ςχεδιαςμό , τον προγραμματιςμό , τθν 

εφαρμογι και τθν παρακολοφκθςθ ενόσ ευρζωσ φάςματοσ παρεμβάςεων μικρισ 

κλίμακασ ςε διάφορουσ τομείσ , από τθν εκπαίδευςθ και τθν απ αςχόλθςθ, μζχρι τθν 

υγειονομικι περίκαλψθ , τθ ςτέγαςθ , τον πολιτιςμό κλπ . Αφενόσ, αυτζσ οι παρεμβάςεισ 

αποτζλεςαν βαςικό εργαλείο για τθν παραγωγι δεδομζνων και πλθροφοριϊν . τισ 

κοινότθτεσ δόκθκε μικρό χρθματικό ποςό το οποίο κα ζπρεπε μόνεσ τουσ να 

διαβουλευκοφν για τον τρόπο αξιοποίθςισ του. 

 Οι κοινότθτεσ των Ρομά όριςαν μόνεσ τουσ τισ προτεραιότθτεσ μζςα από διαδικαςίεσ 

διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ . Επιπλζον, υλοποίθςαν δράςεισ με τθν υποςτθ́ριξθ των 

τοπικϊν αρχϊν. Η ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων ςυνζβαλε επίςθσ ςτο να δοκεί προςοχι 

ςτισ προκλθ́ςεισ που αντιμετωπίηουν κακθμερινά οι Ρομά , ευαιςκθτοποιϊντασ με τον 

τρόπο αυτό το κοινό ςε κζματα διακρίςεων και αντιτςιγγανιςμοφ . Οι άνκρωποι έμακαν 

πϊσ να εκφράηουν τισ ανάγκεσ τουσ και να ςυνεργάηονται ώςτε να βρίςκουν κοινέσ λύςεισ 

ςε προκλθ́ςεισ ένταξθσ ςε τοπικό επίπεδο.  

 Η ζρευνα ζδειξε ότι οι ςυμμετοχικέσ διαδικαςίεσ που ενδυναμώνουν τουσ πολίτεσ ςε 

τοπικό επίπεδο ϊςτε να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ λιψθ σ αποφάςεων μπορούν να 

αποτελοφν ςθμαντικό εργαλείο των διαδικαςιϊν κοινωνικισ ζνταξθσ. 

 Πολλά μζλθ των τοπικϊν κοινοτιτων δεν είχαν ερωτθκεί ποτζ πριν τι χρειάηονται και ποια 

είναι θ άποψι τουσ ςε ςυγκεκριμζνα ηθτιματα . Πολλοί από αυτοφσ εί χαν ςυνθκίςει ςτον 

ρόλο του πακθτικοφ αποδζκτθ των ζργων ι προγραμμάτων κοινωνικισ ζνταξθσ , πάντα με 

τθν ιδιότθτα των δικαιούχων ςτο πλαίςιο πρωτοβουλιών που ςχεδιάηονταν και 

εφαρμόηονταν από φορείσ εκτόσ τθσ κοινότθτασ . τισ περιςςότ ερεσ περιπτώςεισ 

ερμινευαν τθ ςυμμετοχι τουσ απλϊσ ωσ παρουςία ςε μια ςυνάντθςθ , ςε ένα πρόγραμμα 

κατάρτιςθσ, ςε ένα εργαςτθ́ριο θ́ ωσ προςωρινθ́ απαςχόλθςθ́ τουσ για τθν εκτέλεςθ 

δραςτθριοτιτων που δεν είχαν αναπτφξει οι ίδιοι.  

 Η πρακτικι ζδειξε πωσ όταν οι τοπικέσ παρεμβάςεισ δεν ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ 

περί αντιμετϊπιςθσ των αναγκϊν των ανκρϊπων , αυτό οδθγεί τελικά ςε απϊλεια 

εμπιςτοςφνθσ και , εν τέλει , ςε έλλειψθ κινθ́τρου για τθ ςυν ζχιςθ τθσ ςυμμετοχισ .
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3. Διαπολιτιςμικι Διαμεςολάβθςθ και Σοπικζσ Ομάδεσ Δράςθσ 

Η (δια)πολιτιςμικι διαμεςολάβθςθ (cultural mediation) είναι μια από τισ κεντρικζσ 

λειτουργίεσ που προωκοφν τθν κοινωνικι ςυμπερίλθψθ και ενδυνάμωςθ. Αυτό 

προωκικθκε μζςω τθσ εκπαίδευςθσ περίπου 150 Ρομά διαμεςολαβθτϊν από το 

υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ τθν περίοδο 2011-2014. τθ ςυνζχεια οι διαμεςολαβθτζσ 

αποτζλεςαν τουσ πυρινεσ για τθν δθμιουργία τοπικϊν ομάδων δράςθσ.11 

Η διαμεςολάβθςθ είναι μια πτυχι τθσ κοινωνικισ διαμεςολάβθςθσ θ οποία 

προωκεί τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθ δθμοκρατία, αναγνωρίηοντασ τθν 

διαφορετικότθτα ςτισ ςφγχρονεσ πλουραλιςτικζσ κοινωνίεσ. Ο διαμεςολαβθτισ, 

ςυνικωσ προερχόμενοσ από τθν ίδια τθν ομάδα των ωφελοφμενων και γνωρίηοντασ 

πολφ καλφτερα τα κοινωνικά και πολιτιςμικά χαρακτθριςτικά των κοινοτιτων, 

μπορεί και δθμιουργεί ςτακερζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ. Ζτςι, από τθ μία προωκεί 

άμεςα τισ κετικζσ δράςεισ των αρχϊν ςτουσ ωφελοφμενουσ, εξαςφαλίηει τθν 

ιςότιμθ πρόςβαςι τουσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και παρζχει πλθρζςτερθ και 

εξατομικευμζνθ ενθμζρωςθ. Ο ρόλοσ του όμωσ δεν είναι να αποτελεί απλϊσ τον 

“κιρυκα”, αλλά να λειτουργεί και αντίςτροφα: να κινθτοποιεί τουσ δθμόςιουσ 

φορείσ ςτθν προςπάκεια να αλλάξει θ κατάςταςθ του αποκλειςμοφ που βιϊνουν οι 

Ρομά.  

τθν Ελλάδα, ζπειτα από τθν εκπαίδευςθ των Ρομά διαμεςολαβθτϊν, ςε 

επόμενθ φάςθ δθμιουργικθκαν Σοπικζσ Ομάδεσ Δράςθσ. Αυτζσ αποτελοφνταν από 

τον εκπαιδευμζνο διαμεςολαβθτι κακϊσ και από άλλα μζλθ τόςο τθσ κοινότθτασ 

όςο και των τοπικϊν αρχϊν. Οι ομάδεσ εκπαιδεφτθκαν και ενδυναμϊκθκαν και 

τοποκετικθκαν ςτο επίκεντρο των προςπακειϊν ζνταξθσ τθσ κοινότθτασ, μζςω τθσ 

κινθτοποίθςθσ τουσ και τθσ ενίςχυςθσ τθσ δυνατότθτασ τουσ να ςυμμετάςχουν και 

να διεκδικιςουν τα αιτιματα τουσ και τθν ανταπόκριςθ των τοπικϊν αρχϊν.  

κοπό αποτζλεςε οι τοπικζσ ομάδεσ δράςθσ να διαδραματίςουν κεντρικό ρόλο 

ςτθ μετάβαςθ από μία πακθτικι και εξαρτθμζνθ ςτισ πελατειακζσ ςχζςεισ 

κοινότθτα, ςε μια ςυλλογικότθτα θ οποία κα επεξεργάηεται και κα αναλφει τα 

προβλιματα προκειμζνου να προβαίνει ςε διεκδικιςεισ, προτάςςοντασ μια ςχζςθ 

ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ – και όχι ςφγκρουςθσ – με τισ τοπικζσ αρχζσ. Σθν 

ίδια ςτιγμι, το βάροσ μοιράςτθκε εξίςου και ςτισ τοπικζσ αρχζσ και τθ δικι τουσ 

ευκφνθ να λαμβάνουν υπόψθ τισ ανάγκεσ και τα αιτιματα των Ρομικϊν κοινοτιτων, 

χωρίσ αποκλειςμοφσ ι αρνθτικι προδιάκεςθ.   

                                                           
11

  Οι δπάζειρ ήηαν αποηέλεζμα ηων ππογπαμμάηων ROMED Ι και ROMED II ηα οποία ςλοποιήθηκαν 

από ηο ςμβούλιο ηηρ Εςπώπηρ ζε 22 ζςνολικά σώπερ – μεηαξύ αςηών και ζηην Ελλάδα - ηην πεπίοδο 

2011-2013 και 2014-2017 ανηίζηοισα. Σο ROMED II ζηην Ελλάδα επικενηπώθηκε ζε οκηώ πεπιοσέρ: 

Νέα Αλικαπναζζόρ Ηπακλείος Κπήηηρ, Αμαλιάδα, Μεζολόγγι, Ίλιον και ηο Χαλάνδπι Αηηικήρ, 

Καπδίηζα, ο Δενδποπόηαμορ Θεζζαλονίκηρ και Κομοηηνή: https://www.coe-romed.org 
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Η ςυμμετοχι ςτισ Ομάδεσ ζδωςε ςτα μζλθ των κοινοτιτων τθ δυνατότθτα να 

διεκδικιςουν με οργανωμζνο και ςυγκροτθμζνο τρόπο τθν επίλυςθ τοπικϊν 

προβλθμάτων, αλλά και τα δικαιϊματα τουσ ωσ πολίτεσ και δθμότεσ μιασ περιοχισ, 

αντιλαμβανόμενοι ταυτόχρονα τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Διεφρυνςθ τθσ τοπικισ 

ςυμμετοχισ ςθμαίνει εμπλοκι ανκρϊπων που ζωσ τϊρα ζμεναν ζξω από τισ 

ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ, κυρίωσ τισ Σςιγγάνεσ γυναίκεσ αλλά και τουσ νζουσ. 

Μζςω τθσ ςυμμετοχισ αυξικθκε θ γνϊςθ και ενδυναμϊκθκαν τόςο τα μζλθ 

των ομάδων δράςθσ όςο και τα ςτελζχθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. Με τθ 

διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων και τθν ανάδειξθ των προβλθμάτων των Ρομικϊν 

κοινοτιτων επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ πρόςβαςθ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ των 

αποφάςεων και περιςςότερεσ ευκαιρίεσ άμβλυνςθσ των ανιςοτιτων.  

 

 

************* 
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