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8 Απριλίου, παγκόσμια ημέρα των Ρομά
Οι Ρομά της χώρας μας, Έλληνες πολίτες, είναι οι δικοί μας “άλλοι”, οι “διαφορετικοί” συμπολίτες μας
λόγω της φυλής που ανήκουν και του τρόπου ζωής τους. Ζώντας κατ’ εξοχήν στις παρυφές των πόλεών
μας, ζουν κατ’ ουσίαν στις παρυφές της κοινωνίας μας. Έχουν θεσμικά τα ίδια δικαιώματα με κάθε
Έλληνα πολίτη, αλλά η πρόσβασή τους στα δημόσια αγαθά εμποδίζεται από τους περιορισμούς της
φτώχειας και των κοινωνικών στερεοτύπων της ταυτότητάς τους.
Σε μια σύγχρονη κοινωνία, όπως η Ελλάδα, η οργανωμένη πολιτεία σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο,
οφείλει να συμβάλλει πολιτικά στη θραύση του κύκλου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων όπως οι Ρομά, στηρίζοντας την πρόσβασή τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της
απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης. Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει
οριστεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, δραστηριοποιείται στο
συντονισμό των δημοσίων αρχών που αποφασίζουν για θέματα Ρομά ή παρέχουν υπηρεσίες προς
αυτούς (Δήμοι, Περιφέρειες, εκπαιδευτικό σύστημα, φορείς υγείας κ.α.) με σκοπό την προώθηση
λήψης θετικών μέτρων και αξιοποίησης θεσμών και πόρων για την ένταξή τους σε όλα τα επίπεδα.
Ταυτόχρονα, είναι ανοικτό και ενθαρρύνει τη διαβούλευση με εκπροσώπους και μέλη της κοινότητας
των Ρομά που θέλουν να καταθέσουν προβλήματα της καθημερινότητάς τους και να προτείνουν μέτρα
και μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, ώστε να διαμεσολαβήσει προς στους αρμόδιους
φορείς (Υπουργεία κλπ.). Ακόμη, συνεργάζεται με μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με
τους Ρομά, καθώς και με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τέλος, αρμοδιότητα του Σημείου Επαφής είναι η
τεκμηρίωση με εξαμηνιαίες Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των ενεργειών που αφορούν
στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τους Ρομά, καθώς η ένταξή τους αποτελεί Ευρωπαϊκή
συναίνεση των κρατών-μελών της.
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) ως Εθνικό Σημείο Επαφής απευθύνει ανοικτή
πρόσκληση συνεργασίας και δράσης σε κάθε αρμόδια δημόσια αρχή και φορέα της κοινωνίας των
πολιτών, ώστε να διευκολύνουμε από κοινού την πρόσβαση των Ρομά στα δημόσια αγαθά και να
προάγουμε την εξάλειψη στερεοτύπων που εμποδίζουν την κοινωνική τους ένταξη.

