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Η πανδημία του Covid-19 μεταξύ των πολλών επιπτώσεων που
έχει επιφέρει στην Ελλάδα, έχει διευρύνει τον μακροχρόνιο
αποκλεισμό, τη φτώχεια και τις διακρίσεις ενάντια στις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης και της
κοινότητας των Ρομά. Πολλά εθνικά σημεία επαφής για τους
Ρομά, κέντρα κοινότητας και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών θέτουν με συνέπεια το ζήτημα της προάσπισης των
δικαιωμάτων των Ρομά στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας
του κορονοϊού και της οικονομικής κρίσης που την συνοδεύει
ωστόσο η εικόνα παραμένει δυσχερής και τα ζητήματα
πολυθεματικά.

Η προστασία των κοινοτήτων Ρομά κατά το τρέχον έτος έχει βρει
σημαντικά εμπόδια τα οποία δεν εντάσσονται στη σφαίρα της
ιδεολογικής προσέγγισης (άρνηση εμβολίου) αλλά της πρακτικής
εφαρμογής. Τα προληπτικά μέτρα όπως το πλύσιμο των χεριών
με ζεστό νερό, αποτελούν πρόκληση για το ένα μεγάλο μέρος των
κοινοτήτων Ρομά που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς ύδρευση. Η
συμμόρφωση με τις συστάσεις προσωπικής υγιεινής είναι επίσης
αμφισβητήσιμη, καθώς μέλη των κοινοτήτων Ρομά δεν διαθέτουν
επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής στις κατοικίες τους. Την ίδια
στιγμή οι περισσότερες κοινότητες Ρομά ζουν σε περιορισμένες,
υπερπλήρεις γειτονιές Ρομά, κάτι που καθιστά σχεδόν αδύνατη
τη φυσική απόσταση, βασικό στοιχείο προληπτικών μέτρων
δημόσιας υγείας.

Πέραν ωστόσο των υγειονομικών κινδύνων, υπάρχουν και οι
μεσοπρόθεσμες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας
οι οποίες ήδη πλήττουν αισθητά τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού. Για παράδειγμα, η εξ αποστάσεως εκμάθηση μέσω
ψηφιακής εκπαίδευσης για τις περισσότερες οικογένειες Ρομά
δεν ήταν προσβάσιμη καθώς δεν διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό
πληροφορικής ή/και σύνδεση στο διαδίκτυο, ή μερικές φορές
ακόμη και ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό θα μπορούσε να εμβαθύνει
περαιτέρω τις ανισότητες στην εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή κατά
τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 πολλοί Ρομά έχουν
αποκοπεί από οποιαδήποτε πηγή εισοδήματος και οικονομική
δραστηριότητα, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αύξηση της
ανεργίας και επιπλέον φτωχοποίηση του πληθυσμού. 
Αυτή η έκθεση του Παρατηρητήριου Συνηγορίας και Προάσπισης
των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ρομά παρέχει μια επισκόπηση των
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα πεδίου, τις
συζητήσεις με τις κοινότητες, τις καταγγελίες που συνέλεξαν οι
διαμεσολαβητές της πρωτοβουλίας ΡΟΜ και  καταγραφές λοιπών
φορέων και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. 

Εισαγωγή
 



1.ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει τους Ρομά σε ολόκληρο το εύρος της ελληνικής

επικράτειας. Η έρευνα πεδίου του Παρατηρητηρίου καθώς και η διεξοδική συζήτηση των

διαμεσολαβητών μας με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων  ανέδειξε τις πολλαπλές

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά και στους τέσσερις τομείς

προτεραιότητας, δηλαδή την υγεία, την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη στέγαση,

συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που σχετίζονται με την κοινωνική προστασία, τις

διακρίσεις, τον ρατσισμό και την άνιση πρόσβαση σε πληροφορίες.

Υγεία
Πολλοί Ρομά την παρούσα στιγμή εξακολουθούν
και διαβιούν σε κακές συνθήκες βασικής υγιεινής,
χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Υπό αυτό το
πρίσμα, τα βασικά μέτρα πρόληψης, όπως το να
πλένουν τα μέλη των κοινοτήτων τα χέρια τους με
ζεστό νερό, είναι πολλές φορές απρόσιτα γι
'αυτούς. Ο υπάρχων κοινωνικός αποκλεισμός και ο
διαχωρισμός εντείνουν τις υφιστάμενες διακρίσεις,
τα στερεότυπα και την κοινωνική ανισότητα. 

Στέγαση
Η έλλειψη αξιοπρεπούς στέγασης και ο
υπερπληθυσμός συγκεκριμένων οικισμών με
σημαντικά λιγότερο χώρο ανά άτομο από τον
εθνικό μέσο όρο κάνει τη φυσική απόσταση, ένα
από τα κύρια μέτρα πρόληψης, σχεδόν αδύνατη. 

Κοινωνική προστασία
Η φτώχεια μεταξύ των γενεών εμποδίζει τους Ρομά
να συγκεντρώσουν οικονομικά αποθέματα.
Δεδομένου ότι πολλοί δραστηριοποιούνται σε
άτυπες μορφές απασχόλησης αποκλείονται
εντελώς από την κύρια αντίδραση του κορωνοϊού
που σχετίζεται με την κοινωνική προστασία και την
υποστήριξη των επαγγελματιών. 

Απασχόληση
Καθώς το ξέσπασμα του κορονοϊού οδήγησε στη
διακοπή των περισσότερων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, οι Ρομά που εργάζονται στον μη
επίσημο τομέα έχασαν τη βασική πηγή
εισοδήματός τους. 

Διακρίσεις
Τα νέα περιοριστικά μέτρα με στόχο την
προστασία της δημόσιας υγείας ενίσχυσαν
εκούσια τις διακρίσεις και τη βία κατά των
περιθωριοποιημένων Ρομά. Οι αφηγήσεις των
περιθωριοποιημένων Ρομά που ζουν σε οικισμούς
και παρουσιάζονται ως απειλή για τον υπόλοιπο
πληθυσμό διογκώθηκαν καθώς οι κοινότητες
περιγράφονται ως απείθαρχοι και επιδείνωσαν τα
υπάρχοντα αντι-Ρομ συναισθήματα. Άλλωστε
αποδείχτηκε πως οι κίνδυνοι εξάπλωσης του
COVID-19 σε περιθωριοποιημένες κοινότητες
περιγράφονται συχνά ως απειλή για τη δημόσια
υγεία που δικαιολογεί πρόσθετα ειδικά
περιοριστικά μέτρα που δεν αφορούν τον
υπόλοιπο πληθυσμό.

 

Άνιση πρόσβαση στις πληροφορίες
Οι Ρομά που ζουν σε διαχωρισμένες και
περιθωριοποιημένες περιοχές συχνά δεν έχουν
πρόσβαση στην πληροφορία. Το δεδομένο αυτό
τους στερεί ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης
αλλά και αυτοπροστασίας γύρω από την τρέχουσα
πανδημία. Την ίδια στιγμή η έλλειψη γνώσης
αυξάνει τη δυσπιστία και διαιωνίζει τον κοινωνικό
αποκλεισμό και οδηγεί στην περιθωριοποίηση των
κοινοτήτων.



2. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Η πλειοψηφία των περιστατικών που κατεγράφησαν από το παρατηρητήριο αφορούσαν περιστατικά
ρατσισμού σε πολλαπλές πτυχές της καθημερινότητας των μελών των κοινοτήτων. Ορισμένα μόνο
περιστατικά παρουσιάζονται παρακάτω:

Ρατσιστική συμπεριφορά σε κατάστημα ένδυσης
Επισκέφτηκα ένα εμπορικό κατάστημα με ρούχα για να κάνω τα ψώνια μου. Με πλησίασε ένας κύριος από
το κατάστημα και μου ζήτησε να περάσω έξω. Τον ρώτησα γιατί και μου απάντησε «Όλοι εσείς οι Ρομά
κλέβετε», χωρίς να με ξέρει και χωρίς να έχω ξαναπάει ποτέ πριν σε αυτό το μαγαζί. Ντράπηκα, θύμωσα
αλλά δεν είπα τίποτα κι έφυγα.

Ρατσιστική επίθεση
Κατά τη διάρκεια διαδρομής μας με το αυτοκίνητο και λίγο πριν φτάσουμε στον προορισμό μας, επειδή
μείναμε από βενζίνη, κατεβήκαμε από το αυτοκίνητο και περιμέναμε να μας φέρουν. Βγήκε ένας από ένα
σπίτι με την καραμπίνα και μας σημάδευε, σήκωσαν τα παιδιά τα χέρια ψηλά και εγώ του έλεγα να μην
πυροβολήσει διότι μείναμε από βενζίνη και περιμένουμε να μας φέρνουν τα παιδιά βενζίνη για να
μπορέσουμε να φύγουμε. Αυτός μας πυροβόλησε με την καραμπίνα και ευτυχώς που το όπλο του έφυγε
προς τα κάτω αλλιώς θα μας σκότωνε. Ο γιος του φώναζε στον πατέρα του να μας σκοτώσει. Τρέξαμε να
κρυφτούμε και πήραμε τηλέφωνο την αστυνομία. Ήρθε η αστυνομία και μετά πήγαμε στο τμήμα. Μετά από
κάποια ώρα τον συλλάβανε, αλλά στην αστυνομία μας έλεγαν να μην του κάνουμε μήνυση διότι θα
μπλέξουμε. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάνει μήνυση.

Ρατσιστική συμπεριφορά σε νοσοκομείο
Πήγα με το 2χρονο παιδί μου στο νοσοκομείο για να του εξετάσουν το χέρι, που είχε πάθει κάταγμα.
Παρόλο που πονούσε πολύ όλοι αδιαφορούσαν, έλεγαν ότι δεν είναι τίποτα και μας έδιωξαν επειδή
είμαστε Ρομά. Επειδή το παιδί συνέχισε να πονάει πολύ, την επόμενη μέρα ξαναπήγαμε και του έβαλαν
νάρθηκα.

Κανένα ενδιαφέρον
Σε μια μικρή κοινότητα, παρόλο που έχουμε κάνει αίτηση για το ΚΕΑ, δεν περνάει η αρμόδια Επιτροπή να
την εξετάσει με αποτέλεσμα να είναι σε εκκρεμότητα ένα χρόνο.



Ρατσιστική συμπεριφορά από την αστυνομία

Είχαμε πάει, μαζί με τη γυναίκα για δειγματισμό σε μπουφάν για πελάτες. Δεν τα πουλούσα,

τα δειγμάτιζα. Πέρασε τυχαία η αστυνομία για να με ελέγξει κι επειδή δεν είχα άδεια μας

οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα και κατάσχεσαν τα εμπορεύματά μας. Μας κράτησαν

αρκετές ώρες στο κρατητήριο. Μας μιλούσαν και μας φερόντουσαν άσχημα. Βάλανε τη

γυναίκα μου να καθαρίσει το κρατητήριο και να πλύνει την τουαλέτα. Εγώ και η γυναίκα μου

αντιδράσαμε και είπαμε "τι πράγματα είναι αυτά;". Της επέβαλλαν με το ζόρι να καθαρίσει

και αυτή με δάκρυα στα μάτια το έκανε τελικά, διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα για

να το αποφύγουμε.

Ρατσισμός και αδιαφορία

Πρόσφατα πήγα στο ταχυδρομείο της περιοχής μας προκειμένου να στείλω κάτι χρήματα.

Ενώ δεν ήταν κανείς μέσα στο κατάστημα, εκτός από τους υπαλλήλους, περίμενα

υπομονετικά γύρω στα 15-20 λεπτά να με φωνάξουν. Ο υπάλληλος μου είπε να περιμένω κι

άλλο κι όταν του είπα "πόσο να περιμένω, αφού δεν έχετε κάποιον άλλο πελάτη μέσα". Ο

υπάλληλος μου απάντησε "Έλα μωρέ, όλοι οι γ**** έτσι κάνετε, θέλετε να εξυπηρετηθείτε

μέσα σε ένα λεπτό", ενώ περίμενα ήδη 20 λεπτά έξω χωρίς να μου δίνουν καμία σημασία.

Ρατσισμός και στερεότυπα 

Πήγα μία μέρα σε Τράπεζα για να πραγματοποιήσω μία συναλλαγή στο μηχάνημα. Μόλις

ζήτησα βοήθεια, ήρθε ο νυν διευθυντής του καταστήματος και με έντονη φωνή μου είπε

"Όλοι εσείς έτσι κάνετε, δεν ξέρετε να κάνετε τίποτα".

Ρατσιστική συμπεριφορά σε κατάστημα εστίασης

Καθόμουν με παρέα σε ένα μαγαζί εστίασης και όταν ζήτησα ένα ποτήρι νερό ο υπάλληλος

με προσέβαλε, λέγοντας μου "Δεν σερβίρουμε δωρεάν νερό" υποχρεώνοντας με να αγοράσω.

 

Ρατσισμός σε αστυνομικό έλεγχο

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο δρόμο από την αστυνομία, οι αστυνομικοί σχολίαζαν μεταξύ

τους και έλεγαν ειρωνικά σχόλια τύπου "κοιτά ο γ**** με καινούργιο αμάξι κυκλοφορεί" και

έψαχναν να βρουν τρόπους να μου αφαιρέσουν τις πινακίδες του αυτοκινήτου μου, ενώ

ήμουν καθόλα νόμιμος.

Ρατσιστική συμπεριφορά σε νοσοκομείο

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της μητέρας μου στο νοσοκομείο όταν ζήτησα τα έγγραφα

γνωμάτευσης νοσηλείας της από τους υπαλλήλους εκείνοι με απαξίωναν και με σχολίαζαν,

λόγω φυλής και χρώματος. Επενέβη η διαμεσολαβήτρια και μου δόθηκαν επιτέλους τα

έγγραφα που ζητούσα. 



Ζήτημα στην εκπαίδευση των παιδιών Ρομά
 

-Ζητάμε τη βοήθεια του Παρατηρητηρίου, ώστε να στηρίξουμε τον κόσμο του Ασπροπύργου και ιδιαίτερα
τους γονείς και τους μαθητές Ρομά. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα όσον αφορά τα self tests των
μαθητών.

Οι γονείς δε γνωρίζουν πώς και από που θα τα προμηθευτούν, πώς θα τα εφαρμόσουν-χρησιμοποιήσουν,
και πώς θα γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα στη σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου, αφού πολλοί δεν
έχουν κωδικούς TAXIS ή δεν τους γνωρίζουν, δεν έχουν ηλεκτρονικά μέσα και internet για να τα
γνωστοποιήσουν ή δεν έχουν καθόλου γνώση των διαδικασιών. 

-Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τη διαδικασία των self tests, καθώς δεν υπάρχει ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση από τους φορείς, ούτε και σχετική γνώση για τη χρήση τους.

Οι οικογένειες δυσκολεύονται να τα προμηθευτούν αλλά και να ακολουθήσουν τη διαδικασία χρήσης τους,
διότι δεν έχουν τη γνώση και κυρίως τα απαραίτητα εφόδια, όπως tablet, internet, γνώση κωδικών TAXIS,
που απαιτούνται για να αναρτηθούν τα αποτελέσματα στη σχετική πλατφόρμα και να μπορέσουν τα παιδιά
να πάνε σχολείο.
 
Παρατηρείται σχεδόν μηδενική παρακολούθηση μαθητών Ρομά στην περιοχή.
-Ζητάμε τη βοήθεια και την υποστήριξη της EqualSociety, της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, και της Ένωσης Ρομά
Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους για την προώθηση και την επίλυση του προβλήματος που έχει
δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες με αφορμή τη διεξαγωγή των self tests στους μαθητές ενόψει της
επανέναρξης των σχολικών δραστηριοτήτων. 

Με τη συνδρομή της Διευθυντρίας του Δημοτικού Σχολείου παρακινήσαμε και συνοδεύσαμε γονείς μαζί με
τα παιδιά τους σε σχετική δομή ώστε να πραγματοποιήσουν self tests ή μοριακά tests. Όταν φτάσαμε, οι
άνθρωποι της δομής μας έδιωξαν λέγοντας ότι είναι μόνο για δημότες.

Αποτέλεσμα η μηδενική συμμετοχή παιδιών Ρομά στην α'βάθμια και β'βάθμια εκπαίδευση.



Ρατσισμός από τη γειτονιά
 
 

-Απευθυνόμαστε στην ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ και στην Ένωση Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους
προκειμένου να επιληφθούν των ρατσιστικών καταγγελιών εις βάρος μας. Οι καταγγελίες προέρχονται
από γείτονες, οι οποίοι μένουν δίπλα από το σπίτι που έχουμε νοικιάσει.

Σχεδόν καθημερινά μας μιλάνε άσχημα και απαξιωτικά, ενώ έχουν στείλει πολλές φορές ψεύτικες και
ρατσιστικές καταγγελίες εις βάρος μας στο Δήμο, την Περιφέρεια και σε άλλους φορείς που δεν ξέρουμε
το όνομα τους. 

Όλη αυτή η συμπεριφορά δε μας βοηθάει ούτε να συνυπάρξουμε , ούτε να ενταχθούμε σε μία
καινούργια ζωή εκτός του καταυλισμού. 

-Οι υπόλοιποι κάτοικοι της γειτονιάς φαίνεται να έχουν πρόβλημα με τους Ρομά, λόγω φυλής.
Παρενοχλούν τα παιδιά Ρομά και εμφανίζουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Επίσης, όταν ζητήθηκε άδεια
οικοδόμησης τουαλέτας, η γειτονιά απέρριψε το αίτημα. 

Ως εργαζόμενος στο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λάρισας έχω διαπιστώσει ότι,
παρά τις προσπάθειες όλου του προσωπικού, οι ανάγκες είναι μεγάλες γιατί έχουμε μεγάλο πληθυσμό Ρομά
στη Νέα Σμύρνη. Οι περισσότεροι Ρομά δεν έχουν γνώση ηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως η πλατφόρμα
του Υπουργείου. Επιπλέον, δεν έχουν την απαραίτητη ενημέρωση και πληροφόρηση για το πώς
χρησιμοποιούνται τα self tests, κάθε πότε πρέπει να γίνονται και πώς μπορούν να τα προμηθευτούν.

Όλη αυτή η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί έχει οδηγήσει στην αύξηση της σχολικής διαρροής και των
απουσιών των μαθητών Ρομά από τα σχολεία της Λάρισας. 

Κάνουμε έκκληση βοήθειας ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από κεντρική βάση ή κεντρική οδηγία (πχ
κλιμάκια του ΕΟΔΥ).



3.ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟ 2020

Όπως και στην Ελλάδα έτσι και στην υπόλοιπη Ευρώπη οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη

εθνική μειονότητα και εξακολουθούν να βιώνουν σε σημαντικά επίπεδα καθημερινά αλλά

και θεσμικά, ρατσισμό και διακρίσεις. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων κυμάτων Covid-

19 οι κοινότητες πανευρωπαϊκά στιγματίστηκαν έντονα  ενώ την ίδια στιγμή τα κοινωνικά

τους προβλήματα δεν γνώρισαν ιδιαίτερη βελτίωση. 

Χαρακτηριστική υπήρξε η έρευνα «Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΡΩΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ» στοιχεία της οποία σας παραθέτουμε

παρακάτω.

 
Πρόσβαση σε βασικά αγαθά

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
28,57% των ερωτηθέντων στην έρευνα της ERGO
αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εξασφάλιση
τροφής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημία.
Βουλγαρία και Ουγγαρία ήταν μεταξύ των χωρών
που αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο πρόβλημα με
ποσοστά 79% και 54% αντίστοιχα. 

Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι γενικά οι αρχές δεν
τους παρείχαν επαρκώς μάσκες, αντισηπτικά και
τρόφιμα ενώ η κοινότητα βρισκόταν σε καραντίνα
ή περιορισμό κυκλοφορίας.

 
Υγεία

Το 42% των ερωτηθέντων δεν έχουν ασφάλιση
υγείας και οι μισοί από αυτούς υποφέρουν από
προβλήματα όπως καρδιακές παθήσεις, άσθμα,
διαβήτη όπως και βρογχίτιδα και πνευμονία που
αποτελούν επιπλοκές από τον Covid19. Πιο
συγκεκριμένα το 29% των ερωτηθέντων από τη
Βουλγαρία και το 40 % των ερωτηθέντων από τη
Ρουμανία έχουν ασφάλιση υγείας. Τα πλέον
εντυπωσιακά δεδομένα προέρχονται από την
Ιρλανδία, όπου μεταξύ 103 ερωτηθέντων μόνο το
6% δήλωσε πως διαθέτει ασφάλιση υγείας. 

 
Η εκπαίδευση στα Δυτικά Βαλκάνια

Στην περιοχή περίπου το 31% των παιδιών έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, περίπου το 8% σε
tablet, το 56% σε κινητό τηλέφωνο και περίπου το 5% δεν διαθέτει κάποια ψηφιακή συσκευή. Στο ερώτημα
πόσα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή το ποσοστό για τη Βόρεια Μακεδονία είναι στο
31%, στη Σερβία 28%, στην Αλβανία 18,5%, στην Τουρκία το 15% και στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη το 6%.
Την ίδια στιγμή μόνο Το 35% των μαθητών έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το 41%   έχει
περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα και το 17% δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην Αλβανία, περίπου
Το 27% των ερωτηθέντων έχουν απεριόριστα δεδομένα διαδικτύου, ενώ το 14% των ερωτηθέντων έχουν
περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη 26% των ερωτηθέντων έχουν
περιορισμένα δεδομένα διαδικτύου και μόνο 3,5% απεριόριστα δεδομένα διαδικτύου. Στη Βόρεια
Μακεδονία, το 22% είχαν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα και 39,5% των ερωτηθέντων απεριόριστη
πρόσβαση στα δεδομένα. Στη Σερβία, το 58% των ερωτηθέντων δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στην
Τουρκία το 36%. 



Περιστατικό διάκρισης στην απασχόληση στο Βέλγιο
 Η S. A. είναι μια νεαρή Ρομά από τη Βουλγαρία που ζει στο Βέλγιο από το 2017. Έχει πτυχίο Πανεπιστημίου

σε τεχνικό αντικείμενο από Βουλγαρία. Το 2019 ολοκλήρωσε 6μηνη πρακτική άσκηση, που τη βοήθησε να
βρει δουλειά σε βιομηχανική εταιρεία στην Αμβέρσα. Στις αρχές Μαρτίου, εμφάνισε συμπτώματα που
μοιάζουν με γρίπη και τοποθετήθηκε σε αναρρωτική άδεια. Καθώς η κατάστασή της επιδεινώθηκε, ζήτησε
επείγουσα ιατρική φροντίδα δύο φορές μέσα σε ένα μήνα. Ωστόσο, δεν προσήλθε ιατρικό κλιμάκιο για
COVID19 τεστ και οι γιατροί αρνήθηκαν να την εισαγάγουν στο νοσοκομείο. Της δόθηκε ένα ιατρικό έγγραφο
που αναφέρει ότι ήταν ύποπτη ότι είχε COVID19, αν και δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε εξετάσεις.

Στο τέλος της καραντίνας, η S.A. αισθάνθηκε καλύτερα και επιθμούσε να επιστρέψει στη δουλειά της. Λίγες
ημέρες πριν επιστρέψει στη δουλειά της τον Απρίλιο, η S.A. έμαθε ο νέος υπεύθυνος του τμήματός της,
επίσης βουλγαρικής καταγωγής αρνήθηκε να τη δεχτεί στην ομάδα του. Ο επίσημος λόγος ήταν ότι ο S.A.
μπορεί να ήταν ακόμα άρρωστη. Σύμφωνα με τον S.A. ωστόσο Βούλγαρος συνάδελφός της γνώριζε ότι ήταν
Ρομά και αυτός ήταν ο πραγματικός λόγος για να μην τη δεχτεί στην ομάδα του. 

Η S.A πιστεύει ότι υπέστη διπλή διάκριση τόσο στο επαγγελματικό της περιβάλλον όσο και στην διαχείριση
της ασθένειάς της. Κατέθεσε το έγγραφο παραπόνων και ενώ πίστευε πως το θέμα θα διευθετηθεί ένα μήνα
αργότερα, της δόθηκε η ειδοποίηση απόλυσης. 

Η πανδημία COVID-19 καθόρισε μια σειρά αρνητικών αλλαγών και επιπτώσεων στον πληθυσμό των Ρομά.
Όπως αναφέραμε ο Covid 19 επηρέασε τους Ρομά με δυσανάλογο τρόπο και αυτό οφείλεται κυρίως στο
χαμηλό βιοτικό τους επίπεδο και στο φαινόμενο της έντονης κοινωνικής περιθωριοποίησης. Τι προκάλεσε
όμως η πανδημία από τη σκοπιά του φύλου. Τα ευρήματα της έρευνας «The Effects of the COVID-19
Pandemic on the Roma Population» που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Ρομά σε συνεργασία με
την UN Women και χρηματοδοτήθηκε από τη Σουηδία είναι ενδεικτικά.

«Μεταξύ των πολλαπλών της επιπτώσεων η πανδημία έχει εμβαθύνει τον καθαρό διαχωρισμό και το ρόλο
των φύλων στα νοικοκυριά των Ρομά. Τα καθήκοντα φροντίδας έχουν τεθεί εντελώς στην ευθύνη των
γυναικών, ενώ οι άνδρες είναι εντελώς αμέτοχοι. Οι γυναίκες Ρομά δήλωσαν ότι ο αριθμός των ωρών που
αφιερώνουν για καθαρισμό έχει αυξηθεί (70%), καθώς και ο χρόνος που αφιερώνεται στο μαγείρεμα (62%).
Από την άποψη της υγείας, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η κοινότητα των Ρομά έχει
αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Περισσότεροι από τους μισούς
Ρομά υπό αυτό το άγχος αλλά και τις αντικειμενικές συνθήκες κινδύνου του COVID 19 αντιμετώπισαν
ζητήματα υγείας. Οι γυναίκες Ρομά ωστόσο επηρεάστηκαν περισσότερο από αυτό σε ποσοστό περίπου 72%
έναντι 37% για τους άνδρες. 

Την ίδια στιγμή και ενώ οι περισσότεροι Ρομά δεν έχουν πρόσβαση ή δεν έχουν πόρους για να αγοράσουν
ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό κατά του COVID-19 από την υφιστάμενη αυτή δυσκολία οι γυναίκες και
πάλι έχουν το μεγαλύτερο ζήτημα. Η απόλυτη πλειοψηφία των γυναικών Ρομά δεν είχε πρόσβαση σε
προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια, μάσκα) σε ποσοστό 95% ενώ στην περίπτωση των ανδρών το ποσοστό
άγγιζε το 80%».

4.Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις
γυναίκες ΡΟΜΑ



Επίλογος
 

Η τρέχουσα πανδημία δύναται να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο
δεδικασμένο για τις κοινότητες Ρομά το οποίο δεν θα επηρεάσει
μόνο τους ίδιους αλλά και τις κοινωνίες, τις οικονομίες και την
πολιτική ενώ θα αυξήσει το ρατσισμό και τις συγκρούσεις σε
επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί την τελευταία δεκαετία.

Είναι σημαντικό η Ελλάδα να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλα τα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας με τρόπο καθολικό και
χωρίς διακρίσεις και δογματισμούς που το μόνο που
επιτυγχάνουν είναι να δυσχεραίνουν την εικόνα των κοινοτήτων
Ρομά στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο.

Είναι σημαντικό οι αρχές της κεντρικής κυβέρνησης να
καταπολεμήσουν τον ρατσισμό κατά των Ρομά, να
απαγορεύσουν τις διακρίσεις και να λάβουν αποφασιστικά
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης όπου απαιτείται, για
την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και της υποκίνησης
φυλετικού μίσους.

Το Παρατηρητήριο παροτρύνει την κεντρική κυβέρνηση καθώς
και τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές το επόμενο διάστημα
να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προστασία και να αντιταχθούν
στην απομόνωση των κοινοτήτων Ρομά, να αναπτύξουν
στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των αναγκών τους και
να καταστήσουν προσβάσιμες τις πληροφορίες περί
υγειονομικής περίθαλψης, εκπαίδευσης και εύρεσης
απασχόλησης. Η αύξηση των ρατσιστικών περιστατικών θα
πρέπει τέλος να προκαλεί στενή παρακολούθηση και να οδηγεί
στην αποτελεσματική αναφορά τους και προοδευτικά στη δίωξη
τέτοιων εγκλημάτων.

«Παρατηρητήριο Συνηγορίας και
Προάσπισης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ρομά»
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Εξαμηνιαία Έκθεση 

Παρατηρητηρίου 
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Φορέας Υλοποίησης: Εταίροι:

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 τον Οργανισμό EqualSocietyκαι εταίρους την Ελλάν Πασσέ

- Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά και την Ένωση Ελλήνων Ρομά
Διαμεσολαβητών.

 
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την

Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού
μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021.
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
 
 


