
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την 1η Δεκεμβρίου άρχισε επίσημα το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με τίτλο: ”Roma Women 

transforming the educational systems around Europe through their social and political 

mobilizations- Οι γυναίκες Ρομά μεταμορφώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλη την 

Ευρώπη διαμέσου των κοινωνικών και πολιτικών κινητοποιήσεών τους-”,  με το ακρωνύμιο 

Rtransfrom. 

Η πρόταση του προγράμματος υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: "Social 

inclusion and common values: the contribution in the field of education and training" για την  

Δράση με σκοπό την άσκηση πολιτικής που ξεκίνησε η EACEA (Education, Audiovisual and 

Culture Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με το συνολικό ποσό των 316.258 Ευρώ από την EACEA.  

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο Ιούλιο και 

αναφέρονται στο έγγραφο: “Selected projects: Education & Training - Lot 1”.    

Στόχος  

Ο στόχος του έργου είναι να μεταφέρουμε  την πρακτική των Συναθροίσεων των μαθητριών 

Ρομά (Trobades) από την Καταλονία στην Ελλάδα, στην Αγγλία, στη Βουλγαρία και στην 

Ουγγαρία έτσι ώστε να επιτύχουμε κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο, με το να 

συμπεριλάβουμε τα συμπεράσματα των Συναθροίσεων στην σφαίρα της πολιτικής. 

 

Η σημασία του προγράμματος  

Ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση συνεχίζει να εμποδίζει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες για χιλιάδες μαθητές Ρομά στην Ευρώπη, και ειδικά γυναίκες και κορίτσια Ρομά.  

Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει πόρους για την αντιμετώπιση της κατάστασης, 

χρειάζεται να γίνουν περισσότερα.  Υπό αυτό το πρίσμα, το έργο RTransform θα εργαστεί 



άμεσα με γυναίκες Ρομά, που ανήκουν στη λαϊκή βάση σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες 

(Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ισπανία και Αγγλία), εστιάζοντας στην διάδοση των 

Συναθροίσεων (Roma Women Student's Gathering (RWSG) [ Trobadas d'Estudiantes Gitanas], 

μία πρακτική που εφαρμόζεται τα τελευταία 20 χρόνια τουλάχιστον, σε τοπικό επίπεδο στην 

Ισπανία.  Οι επιστημονικές αποδείξεις  έχουν ήδη αναλύσει τα στοιχεία που προωθούν την 

επιτυχία της πρακτικής αυτής, δείχνοντας τον διττό αντίκτυπο σε περιοχές όπου έχει 

εφαρμοστεί.  Σε ατομικό επίπεδο για παράδειγμα, πολλές γυναίκες Ρομά που συμμετέχουν 

σε αυτές, έρχονται σε επαφή με νέα εκπαιδευτικά έργα, τα οποία και  αποδέχονται πλήρως, 

αποκτώντας έτσι  πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο 

για παράδειγμα, αυτή η πρακτική βελτιώνει την κοινωνική ζωή των γυναικών Ρομά. 

Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία του Ισπανικού παραδείγματος και βασιζόμενοι στην 

κοινοπραξία των 9 οργανισμών, το πρόγραμμα RTransform θα διεξαχθεί σε διάρκεια 36 

μηνών, επανα-διοργανώνοντας της Συναθροίσεις  σε καινούργιες γεωγραφικές περιοχές, 

ισχυροποιώντας τον μεταξύ τους συντονισμό.  Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα δημιουργήσει 

έναν ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στις  γυναίκες Ρομά, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους 

ανώτερους υπαλλήλους, με σκοπό να συμπεριλάβει τη φωνή των γυναικών στις διαδικασίες 

χάραξης πολικής, πολιτικές που σχετίζονται με την βελτίωση της κατάστασης τους, και μέσω 

της βελτίωσης της κατάστασής του,  θα υπάρξει βελτίωση ολόκληρης της κοινότητας των 

Ρομά. Το πρόγραμμα RTransform θα κάνει πολιτικές συστάσεις βασισμένες στα 

αποτελέσματα της πρακτικής αυτής, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στα επιστημονικά 

υλικά και σε μία σειρά από εκδηλώσεις διάδοσης-ενημέρωσης που στοχεύουν σε πολιτικά 

και κοινωνικά ακροατήρια, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  Τέλος, θα παρέχει υποστήριξη 

και καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς, στο πώς θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 

εθνικής και πολιτιστικής πολύ-πολιτισμικότητας στα παρόντα Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα. 

 

Συνεργασία  

Η σύμπραξη που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα  RTRANSFORM απαρτίζεται από φορείς  

προερχόμενους από τη λαϊκή βάση, που δουλεύουν απευθείας με γυναίκες που 

συμμετέχουν, φορείς από τη δημόσια διοίκηση και ένα πανεπιστήμιο. 

Ο φορέας «Drom Kotar Mestipen Gypsy Women's Association» θα είναι υπεύθυνος για τον 

συντονισμό των κοινών εργασιών κατά την διάρκεια των τριών ετών του προγράμματος. 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: 

-Drom Kotar Mestipen Roma Women's Association- coordinator (Catalonia, Spain) 

-Roma People and Social Innovation Programme (Directorate General for Civic and 

Community Action) (Catalonia, Spain) 

-Alternative Innovative Development - ASTIKI MY KERDOSKOPIKI ETAIRIA (Greece) 

-Coventry University- Center for Dance Research (England). 

-Amrita Pályaorientációs Baráti Kör Egyesület (Greece) 

-Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance (Bulgaria) 



-Care for young people's future CIC (England) 

-Municipality of Ampelokipi - Menemeni (Greece) 

-Ambédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola is Martin Luther King 

Középiskolai Kollégium (Hungary) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Περιγραφή του έργου στο Erasmus+ Project Results Platform είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Project Card  

Άρθρα και επικοινωνίες σχετικά με το έργο στα Καταλανικά και Ισπανικά: 

“El Proyecto europeo Rtransform comienza hoy, un sueño de transformación para las niñas y 

mujeres gitanas en Europa” ("The European Rtransform Project begins today, a dream of 

transformation for Roma girls and women in Europe"), in the Diario Feminista, December 1st, 

2020. 

 

“Catalunya participa en un projecte europeu per promoure la inclusió educativa i social de 

nenes i dones gitanes" (“Catalonia participates in a European project to promote the 

educational and social inclusion of Roma children and women"), press release published in 

the Press Room of the Department of Labour, Social Affairs and Families, 26th November 

2020. 

 

“Cataluña participará en proyecto europeo para promover inclusión de gitanas” ("Catalonia 

will participate in European project to promote the inclusion of Roma"), in La Vanguardia, 26th 

November 2020 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/621416-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN
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://eldiariofeminista.info/2020/12/01/el-proyecto-europeo-rtranform-comienza-hoy-un-sueno-de-transformacion-para-las-ninas-y-mujeres-gitanas-en-europa/
about:blank
about:blank
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

