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Αγαπητοί φίλοι,
Καλώς ήρθατε στη 3η συνάντηση του Forum για το 2016.
Ήταν σαν σήμερα, το 2014, όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια δημιουργίας
και λειτουργίας ενός διαβουλευτικού σώματος στη Δυτική Αττική για
θέματα Ρομά.
Βασικός σκοπός ήταν και παραμένει η διευκόλυνση μιας ψύχραιμης,
πολύπλευρης αλλά και ξεκάθαρης συστηματικής συνεργασίας για τα θέματα
Ρομά, με τη συμμετοχή των ίδιων των Ρομά, έτσι ώστε να δούμε το θέμα
μακριά από φτηνά στερεότυπα και επιφανειακούς συναισθηματισμούς. Να
διευκολύνουμε τη μεταφορά καλών πρακτικών, και να προετοιμάσουμε το
έδαφος για έργα και δράσεις στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης των Ρομά
αλλά και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Ακριβώς πριν δυο χρόνια, πραγματοποιήσαμε μια προπαρασκευαστική
συνάντηση με τους συλλόγους Ρομά, προκειμένου να τους ενημερώσουμε
για τη λειτουργία και τους σκοπούς του Forum και κατόπιν καλέσαμε και
τους πέντε Δήμους της περιοχής να συμμετέχουν σε αυτό.
Πράγματι, και οι πέντε Δήμοι όρισαν εκπροσώπους, προστέθηκαν σιγά σιγά και εκπρόσωποι τοπικών δημόσιων αρχών, όπως η Πυροσβεστική, η
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Ένωση Διαμεσολαβητών
Ρομά και ενδιαφερόμενοι σύλλογοι πολιτών. Αισίως πραγματοποιήσαμε
πέντε συναντήσεις το 2015 και τρείς με τη σημερινή για το 2016.
Με την ευκαιρία αυτής της διετίας δράσεων, εκδώσαμε και ένα σχετικό
απολογιστικό δελτίο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής και θα σας έχει αποσταλεί και ηλεκτρονικά.
Σήμερα, στην 3η συνάντηση για το 2016, είμαστε στην ευχάριστη θέση να
μιλήσουμε για την πρόταση προγραμματισμού μας για την επόμενη τριετία
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συγκεκριμένων και απτών δράσεων που προέκυψαν ως ανάγκη, μέσα από
το Forum και τις μέχρι σήμερα συνεργασίες.
Το Πιλοτικό Γραφείο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Κοινωνικών
Ομάδων λοιπόν, με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας) θα παρουσιαστεί σήμερα από τον επιστημονικό υπεύθυνο
Καθηγητή κ. Χάρη Ασημόπουλο, και λειτουργεί πλέον από 1 η Δεκεμβρίου,
με γραφεία στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Αντιπεριφέρειάς μας επί της οδού Εθνικής
Αντιστάσεως στην Ελευσίνα.
Αμέσως μετά δε, ο κ. Ασημόπουλος θα παρουσιάσει αναλυτικότερα το ρόλο
του Γραφείου και τους συνεργάτες που θα απασχοληθούν σε αυτό.
Και η κοινωνική έρευνα - απογραφή στο Βλυχό Μεγάρων που έχει
ήδη ξεκινήσει, ενώ σήμερα ο εκπρόσωπος του Δήμου Μεγάρων, κ. Σπύρος
Σούντης, θα μας πει κάποια πράγματα για την μέχρι τώρα εξέλιξη της
έρευνας.
Αυτές οι δυο δράσεις είναι κατά την άποψή μας εμβληματικές για τη
Δυτική Αττική, για δυο κυρίως λόγους:
Πρώτον, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει καμία ανάλογη προσπάθεια για
Γραφείο Στήριξης, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, εκτός από
αυτήν που εγκαινιάζουμε εδώ στη Δυτική Αττική.
Η λειτουργία του Γραφείου είναι πιλοτική στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος, θα βοηθήσει πολύ κόσμο αλλά θα βάλει και τα θεμέλια για
μια ολιστική προσέγγιση του ζητήματος των Ρομά στην περιοχή, με την
κατάρτιση οδικού χάρτη για την κοινωνική ενσωμάτωσή τους και τη
λειτουργία

σχετικού

Παρατηρητηρίου,

που

θα

αφορά

συνολικά

τις

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Αναμένουμε δε, πως η πρόσφατη σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την
Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, υπό το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση.
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Δεύτερον, η κοινωνική έρευνα - απογραφή στο Βλυχό Μεγάρων, αποτελεί
ορόσημο στην προσέγγιση των περιοχών όπου διαβιούν πολυάριθμες
κοινότητες Ρομά, αφού για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα επιχειρείται
με την ίδια τη συμμετοχή των Ρομά και τη σύμπραξη Δήμου και
Περιφέρειας, η τεκμηριωμένη και επιστημονικά ενδεδειγμένη καταγραφή
των

προβλημάτων,

και

η

αναγκαία

εξειδίκευσή

σε

επίπεδο

οικίας/οικογένειας.
Η έρευνα αυτή, θα τροφοδοτήσει με τα αναγκαία στοιχεία την κατάρτιση
ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος κοινωνικής ένταξης
για το Βλυχό, ώστε να προγραμματιστούν και να χρηματοδοτηθούν
αναγκαία έργα και δράσεις στην περιοχή, από το οδικό δίκτυο μέχρι την δια
βίου μάθηση και την απασχόληση.
Σε αυτό τον δρόμο φαίνεται να βαδίζει και ο Ασπρόπυργος, όπου πρόσφατα
πήρε απόφαση το Δημοτικό του Συμβούλιο, για να προχωρήσει σε ανάλογη
κοινωνική έρευνα – απογραφή, σε χωρικές ενότητες του Δήμου, με σκοπό
την

κατάρτιση

και

την

υλοποίηση

αντίστοιχου

ολοκληρωμένου

επιχειρησιακού προγράμματος κοινωνικής ένταξης.
Θέλω δε, για την απόφαση αυτή να συγχαρώ τον Δήμαρχο Ασπροπύργου
κ. Μελετίου Νίκο και τους Δημοτικούς Συμβούλους που την στήριξαν, και
ανακοινώνουμε σήμερα, πως η πρώτη συνάντηση του Forum για το 2017
θα γίνει στον Ασπρόπυργο, στο πλαίσιο μιας ημερίδας, για το θέμα της
συμβίωσης με τους Ρομά, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλοι οι φορείς και οι
κάτοικοι των περιοχών.
Αγαπητοί φίλοι,
Η κατάσταση διαβίωσης των Ρομά στην περιοχή και οι σχέσεις με
τις τοπικές κοινωνίες είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα που
αφορά όλη την Δυτική Αττική.
Για πρώτη φορά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, έχουμε μια σαφή
περιφερειακή στρατηγική κοινωνικής ένταξης και για πρώτη φορά
προχωράμε συνεργατικά στη χωρική εξειδίκευση των δράσεων ανά
Δήμο.
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Προσοχή όμως!
Όλη αυτή η προσπάθεια απαιτεί την συμμετοχή των ίδιων των Ρομά,
και για αυτό άλλωστε βρισκόμαστε σε καθημερινή συνεργασία και με
συλλόγους και με την Ένωση Διαμεσολαβητών.
Απαιτείται

επίσης

η

ειλικρινής

συμμετοχή

των

Δήμων

και

η

προσπάθεια εκ μέρους συλλογικών φορέων και των τοπικών
κοινωνιών, ώστε να αντιμετωπίσουν το θέμα ψύχραιμα, ορθολογικά,
μακριά από φθηνούς εντυπωσιασμούς, με σεβασμό και στην άλλη άποψη
και στα βιώματα όλων.
Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν το 2016, κάποιοι να διαφημίζουν ως
λύση στα κοινωνικά προβλήματα την αυτοδικία, την οπλοφορία και
οπλοχρησία, δηλαδή το νόμο της ζούγκλας!
Επίσης, δεν είναι δυνατόν, κάποιοι να αναζητούν άλλοθι πίσω από θολές
γενικές διακηρύξεις για να μην συμμετέχουν ή - ακόμα χειρότερα - για να
υπονομεύσουν τις προσπάθειες ορθολογικής και κοινωνικής αντιμετώπισης
του προβλήματος που αφορά άμεσα 20 - 30.000 κατοίκους της Δυτικής
Αττικής και έμμεσα όλη την τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττικής.
Με όλα αυτά κατά νου, το επόμενο χρονικό διάστημα 2017 - 2019,
προχωράμε στην υλοποίηση των δράσεών μας και ενισχύουμε ακόμα
περισσότερο τους έξι πυλώνες της στρατηγικής μας που είναι:
ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Προώθηση επισκευής ή εκ νέου κατασκευής, δημοτικών αθλητικών
χώρων σε περιοχές με έντονη υποβάθμιση και οξυμμένα κοινωνικά
προβλήματα, σε συνδυασμό με πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης
μέσω οργανωμένων αθλητικών δραστηριοτήτων.
Η δράση αυτή εξειδικεύεται χωρικά στις περιοχές του Βλυχού Μεγάρων,
των Νεοκτίστων Ασπροπύργου, Σοφό – Μελίσσια - Ρουπάκι Ασπροπύργου,
Αυλίζα και Λίμνη Ζεφυρίου και Άη Γιάννης Άνω Λιοσίων.
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ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στήριξη όλων των φορέων και των δομών που ασχολούνται με την
ενίσχυση της πρόσβασης των παιδιών Ρομά στο σχολείο.
ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

Στήριξη όλων των φορέων και των δομών που προσφέρουν
δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση για ενήλικες Ρομά, όπως τα
Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Έχουμε προτείνει και τεκμηριώσει την ανάγκη λειτουργίας Σχολείου
Δεύτερης Ευκαιρίας, για την κάλυψη της Μεγαρίδος και του Θριασίου με
έδρα την Ελευσίνα και παράρτημα στα Μέγαρα.
ΠΥΛΩΝΑΣ IV. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προώθηση

της

κοινωνικής

και

αλληλέγγυας

οικονομίας

για

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε πεδία δραστηριοτήτων, όπως η
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
γενικού συμφέροντος και η κοινωνική ένταξη.
Η έναρξη της σχετικής δράσης μας θα γίνει σε ημερομηνία που σύντομα θα
ανακοινώσουμε, ενώ ταυτόχρονα, διεκδικούμε τη δημιουργία Δομής στη
Δυτική Αττική για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και των φορέων
της.
ΠΥΛΩΝΑΣ V. ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Στήριξη της ενεργού ανάμιξης και συμμετοχής των ίδιων των Ρομά
στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της Δυτικής Αττικής.
Προς τούτο, θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η συνεργασία με την Ένωση
Διαμεσολαβητών Ρομά και τους συλλόγους των Τσιγγάνων σε μια σειρά
ζητημάτων, όπως οι πολιτιστικές δράσεις αλλά και η προώθηση των
διαμεσολαβητών Ρομά στην πολιτική προστασία, την δημόσια υγεία, την
κοινωνική μέριμνα και την εξυπηρέτηση των πολιτών.
ΠΥΛΩΝΑΣ VI. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Δημιουργία

Παρατηρητηρίου

για

θέματα

Ρομά

και

Ευάλωτων

Κοινωνικών Ομάδων σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές και
τοπική αυτοδιοίκηση.
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Το Παρατηρητήριο φιλοδοξούμε να είναι κέντρο αναφοράς στην περιοχή,
τόσο για θέματα τεκμηρίωσης όσο και σχεδιασμού, υλοποίησης και
αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ένταξης.
Και οι έξι πυλώνες της στρατηγικής μας, καθώς και οι σχετικές
δράσεις, βρίσκονται σε συμφωνία με το ευρωπαϊκό, εθνικό και
περιφερειακό πλαίσιο κοινωνικής ένταξης, τις προτάσεις των ίδιων
των συλλόγων τσιγγάνων στο Forum, αλλά και τις παλαιότερες,
αλλά ακόμα και με τις εύλογες προτάσεις του Πανελλαδικού
Διαδημοτικού Δικτύου για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων.
Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα η Αντιπεριφέρεια
Δυτικής, γενικά αλλά και ειδικά στην περίπτωση των Μεγάρων, έχει
ανατρέψει την διαπίστωση του Δικτύου Ρομ το 2001 που έλεγε ότι:
«Η σημαντικότερη γεωγραφικά αλλά και από άποψη του ενδιαφερόμενου
πληθυσμού και της οξύτητας των προβλημάτων απουσία προτάσεων,
εντοπίζεται στην περιοχή της Αττικής και ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική…».
Τώρα λοιπόν που η Περιφέρεια και ο Δήμος Μεγάρων, όχι μόνο έχουν
προτάσεις, όχι μόνο στηρίζουν ενεργά ένα πλαίσιο κοινωνικής ένταξης και
χρηματοδοτούν συγκεκριμένες δράσεις, τώρα λοιπόν είναι η ώρα της
συσπείρωσης των δυνάμεων εκείνων από τις κοινότητες των τσιγγάνων
που θέλουν να συμπορευτούν για το καλό όλων μας για την αρμονική
συμβίωση, για την απογκετοποίηση, και για την αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής όλων μας στη Δυτική Αττική.
Στο πλαίσιο αυτό σας καλώ όλους, από όποια αρχή, υπηρεσία ή κοινότητα
και αν προέρχεστε, να στηρίξετε τη λειτουργία του Πιλοτικού Γραφείου
αλλά και να διευκολύνετε τις κοινωνικές έρευνες - απογραφές που θα
γίνουν από τους Δήμους με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, έτσι ώστε
να ολοκληρώσουμε σύντομα την τεκμηρίωση και να περάσουμε στην
υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών προγραμμάτων κοινωνικής
ένταξης.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
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