In the race for social inclusion,
let’s all be winners

1, 2, 3 - GO!

“WHERE, OH WHERE ARE THE ROMA?”
An exhibition showing social exclusion as experienced by the Roma
in Greece, and inviting us to put ourselves in their shoes.
How can we change things for the better?

Στον αγώνα για την κοινωνική
ένταξη, ας είμαστε όλοι νικητές

1, 2, 3 - ΦΎΓΑΜΕ!
“ΕΔΏ ΡΟΜΆ, ΕΚΕΊ ΡΟΜΆ, ΠΟΎ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΡΟΜΆ;”
Μια έκθεση για τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως βιώνεται από τους Ρομά
στην Ελλάδα, η οποία μας καλεί να μπούμε στη θέση των συνανθρώπων
μας στις φωτογραφίες. Τι χρειάζεται για μία ουσιαστική αλλαγή;
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The photographs of this exhibition were taken during the implementation
of the project “Rom and the right to health”, carried out by the NGO
“Positive Voice” in the context of the EEA Grants NGO Fund Programme
“We are all Citizens”, which is administrated by Bodossaki Foundation.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ρομά και δικαίωμα
στην υγεία», που υλοποιήθηκε από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Θετική Φωνή»
με επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΜΚΟ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
«Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη .
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Where, oh where are the Roma?

Εδώ Ρομά, εκεί Ρομά, πού είναι οι Ρομά;

The Roma, also known as Gypsies, are estimated to number approximately 200.000
people in Greece, though their exact number is not known. They live throughout
the country, in urban and rural areas, often secluded in separate settlements or
parts of cities and villages. Some Roma travel year-round or seasonally for work.
They arrived in the southern Balkans in the 14th-15th century. More recently,
Greek orthodox Gypsies shared the painful experience of losing their homeland
and settling in a new one with other refugees of the Asia Minor Catastrophe.
For the past 25 years, Roma from the Balkans have been migrating to Greece in
search of a better future.

Οι Ρομά, ή αλλιώς Τσιγγάνοι, υπολογίζονται σε 200.000 άτομα στην Ελλάδα – με τον
ακριβή αριθμό να διαφεύγει των στατιστικών. Βρίσκονται εγκατεστημένοι σε όλη τη
χώρα, τόσο σε περιοχές αστικές όσο και αγροτικές, συχνά σε διακριτούς οικισμούς ή
τμήματα πόλεων και σε χωριά. Κάποιοι Ρομά μετακινούνται διαρκώς μέσα στο έτος
ή εποχιακά για δουλειά. Πρωτοεντοπίζονται στη νότια Βαλκανική κατά τον 14ο-15ο
αιώνα. Πιο πρόσφατα, Τσιγγάνοι μοιράστηκαν με τους άλλους ελληνορθόδοξους
πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής τη μοίρα του ξεριζωμού και της μετεγκατάστασης στη νέα πατρίδα. Τα τελευταία 25 χρόνια, Ρομά από βαλκανικές χώρες
μεταναστεύουν στην Ελλάδα σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Apart from their varied history and patterns of settling in Greece, the socio-economic profile of the Roma is also particularly diverse and ranges from full
integration to absolute social exclusion. The fact that a small number of Roma are
integrated, however, should not mislead us as to the situation of the majority of
the Roma who continue to live in heart-breaking conditions of social exclusion.

Πέρα από τη διαφοροποίηση ως προς τον χρόνο και τρόπο εγκατάστασής τους στην
Ελλάδα, το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των Ρομά διαφοροποιείται εντυπωσιακά
ξεκινώντας από την πλήρη ενσωμάτωση και καταλήγοντας στην απόλυτη περιθωριοποίηση. Η ένταξη ενός μικρού αριθμού Ρομά, όμως, δεν θα πρέπει να μας ξεγελά.
Ο κοινωνικός αποκλεισμός κυριαρχεί στους Ρομά σε αποκαρδιωτικό βαθμό.

This exhibition aims to show the conditions that make up social exclusion
as experienced by the Roma, and invites us to put ourselves in the shoes of the
people depicted in the pictures. What would we do without running water in our
houses? Where would our child study, if we were unable to provide suitable space
at home? How patient would we need to be, if we continually heard negative
comments about our origin? For the Roma, as in the case of other marginalised
social groups, social exclusion is not a matter of choice – it is a deadlock. It’s time
for a rethink! Is there really no way out of this deadlock? What do we need to do
to see meaningful positive change?

Η έκθεση παρουσιάζει τις συνθήκες που συνθέτουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως
βιώνεται από τους Ρομά, και μας καλεί να βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση των
συνανθρώπων μας στις φωτογραφίες. Τι θα κάναμε αν δεν είχαμε τρεχούμενο νερό στο
σπίτι μας; Πού θα μελετούσε το παιδί μας, αν δεν μπορούσαμε να του προσφέρουμε
τον κατάλληλο χώρο στο σπίτι; Με πόση υπομονή θα έπρεπε να οπλίσουμε τον εαυτό
μας, αν συνεχώς ακούγαμε αρνητικά σχόλια για την καταγωγή μας; Για τους Ρομά,
όπως και για κάθε άλλη περιθωριοποιημένη ομάδα, ο κοινωνικός αποκλεισμός δεν
είναι επιλογή αλλά αδιέξοδο. Ας αναλογιστούμε! Είναι αυτό το αδιέξοδο αναπόδραστο;
Τι χρειάζεται να κάνουμε για να επέλθει μία ουσιαστική αλλαγή προς το καλύτερο;

Above all, this exhibition invites us to think about how visible are the Roma for
us, how much we know or think we know about them and to try, from now on, to
“see” them more often and more clearly. Where, oh where are the Roma?

Πάνω απ’ όλα, η έκθεση μας καλεί να αναλογιστούμε πόσο ορατοί είναι τελικά σε
εμάς οι Ρομά, πόσα πραγματικά γνωρίζουμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε για αυτούς
και να προσπαθήσουμε εφεξής να τους «βλέπουμε» περισσότερο και καλύτερα.
Εδώ Ρομά, εκεί Ρομά, πού είναι οι Ρομά;

Living standards for the majority of Roma
people are testimony to the vicious cycle
of poverty and social exclusion

ΑΧΑΪΑ, ACHAIA

ΑΧΑΪΑ, ACHAIA

Οι συνθήκες διαβίωσης της πλειοψηφίας των Ρομά αποτελούν
απόδειξη του φαύλου κύκλου της φτώχειας και του αποκλεισμού
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About

Περίπου το

40%

δεν διαθέτει
τουαλέτα μέσα
στο σπίτι ούτε
ντους/μπάνιο

1 3
στα

σπίτια που κατοικούν Ρομά δεν είναι συνδεδεμένο

με το αποχετευτικό σύστημα ούτε διαθέτει βόθρο
in
houses where Roma live is not connected to the sewage
system nor does it have a waste water tank

1 5
στους

Ρομά δεν διαθέτει τρεχούμενο

in

νερό στο σπίτι

Roma houses has no piped water inside

of the Roma live in houses
without a toilet inside
nor do they have
a shower/bathroom inside

1 4
στους

Ρομά δεν διαθέτει κουζίνα

ΑΧΑΪΑ, ACHAIA

ΚΑΡΔΊΤΣΑ, KARDITSA

in
εντός του σπιτιού
Roma houses has no kitchen inside
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6%

των Ρομά ζουν
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

of the Roma live without
electricity

ΈΒΡΟΣ, EVROS

Heating can be
a major issue, with

Η θέρμανση αποτελεί
μεγάλο πρόβλημα, με το
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35

of the Roma having
no heating facility
at home

των Ρομά να μη διαθέτουν

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΑΧΑΪΑ, ACHAIA

καθόλου θέρμανση

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, AITOLOAKARNANIA

ΡΟΔΟΠΗ, RODOPI

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, AITOLOAKARNANIA
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More than half of the Roma
have no bed of their own
while most Roma
share the same room

Πάνω από τους μισούς Ρομά
δεν έχουν δικό τους κρεβάτι,
ενώ οι περισσότεροι
μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο

ΚΑΡΔΊΤΣΑ, KARDITSA

And all of this happens while
77% of the Roma say that they would like
to receive state support for housing

LIVING STANDARDS

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν το 77%
των Ρομά δηλώνει ότι θα ήθελε να λάβει βοήθεια
από το κράτος για να αποκτήσει στέγη

ΚΑΡΔΊΤΣΑ, KARDITSA

The Roma are often involved
in commerce...

ΡΟΔΌΠΗ, RODOPI

Οι Ρομά συχνά ασχολούνται με το εμπόριο...

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, WESTERN ATTICA

EMPLOYMENT

ΡΟΔΌΠΗ, RODOPI

και όχι μόνο…

ΡΟΔΌΠΗ, RODOPI

EMPLOYMENT
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, WESTERN ATTICA

and many other activities…

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑ, AITOLOAKARNANIA

ΚΑΒΆΛΑ, KAVALA

Women work to earn a living
while raising their kids and
taking care of domestic chores

EMPLOYMENT

ΡΟΔΌΠΗ, RODOPI

ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι γυναίκες δουλεύουν και αυτές παράλληλα με την
ανατροφή των παιδιών και τις δουλειές του σπιτιού

Yet, the Roma suffer from high
unemployment and discrimination
when looking for work

EMPLOYMENT

Ήδη το 2011, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό Ρομά
σε σχέση με τους μη Ρομά δεν μπορούσε

ΕΡΓΑΣΙΑ

να βρει δουλειά. Ποσοστό που ξεπερνά το 40%
βρισκόταν τη χρονιά εκείνη σε αναζήτηση εργασίας

40

...ενώ πάνω από τους μισούς Ρομά
που ψάχνουν για δουλειά έχουν αισθανθεί
διάκριση λόγω της καταγωγής τους

Παρόλ’ αυτά, οι Ρομά μαστίζονται από ανεργία
και διακρίσεις κατά την αναζήτηση εργασίας

By 2011, almost double the percentage
of Roma compared to non-Roma was
out of paid employment. In that same year,
more than 40% were looking for a job

...while more than half of the Roma
who are looking for work say that they have
felt discriminated against because of their
Roma background

Roma prejudice: employment
Διακρίσεις και προκατάληψη στην εργασία

VIDEO

Watch the video:
https://www.youtube.com/watch?v=WUQaXgwJp7o
Δείτε το βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=0VGwk-uMdxE

For the Roma, discrimination
when looking for work is coupled
with discrimination in other fields

*

ΡΟΔΌΠΗ, RODOPI

“ I LOOK AROUND AND FEEL JEALOUS”
Σχεδόν οι μισοί Τσιγγάνοι έχουν αισθανθεί
διάκριση λόγω της καταγωγής τους
κατά τη λήψη ιατρικών υπηρεσιών
στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα

DISCRIMINATION

Πάνω από ένας στους τέσσερις Ρομά έχει
αισθανθεί διάκριση λόγω της καταγωγής του
στο σχολείο ή τον αθλητισμό

*

Σχεδόν οι μισοί Ρομά έχουν αισθανθεί
διάκριση λόγω της καταγωγής τους κατά
την αναζήτηση στέγης για αγορά ή ενοικίαση

Γενικότερα, στην Ελλάδα περίπου το 60%
των Ρομά έχει αισθανθεί διάκριση
λόγω της καταγωγής του. Αυτό είναι ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη!

0

Για τους Ρομά, οι διακρίσεις δεν σταματούν
στην αναζήτηση εργασίας

FR IT PT ES PL EL SK RO HU CZ BG

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
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Almost half of the Roma have felt
discriminated against because of being Roma
when using public or private healthcare
services
More than one in four Roma have felt
discriminated against because of being Roma
in school or in training
Almost half of the Roma have felt
discriminated against because of being Roma
when looking for a house or apartment to rent or buy
More broadly, approximately 60% of the Roma
in Greece has felt discriminated against
because of being Roma.
This is one of the highest percentages in Europe!
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Prejudice against the Roma community
Διακρίσεις και προκατάληψη

VIDEO

Watch the video:
https://www.youtube.com/watch?v=jVIJdPXbwiU
Δείτε το βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=oFQoVhwYtiQ

As a result of high unemployment, it is not rare
for Roma to choose to migrate within the country
or abroad, leaving their properties secured…

ΕΒΡΟΣ, EVROS

ΡΟΔΟΠΗ, RODOPI

Σαν συνέπεια της υψηλής ανεργίας, αρκετές είναι οι περιπτώσεις Ρομά
που επιλέγουν τον δρόμο της μετανάστευσης, εσωτερικής
αλλά και εξωτερικής, αφού διασφαλίσουν τις περιουσίες τους…

DISCRIMINATION

ΡΟΔΟΠΗ, RODOPI

ΞΑΝΘΗ, XANTHI

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Yet according to the World Bank,
Roma inclusion provides both economic and fiscal benefits,
such as increased productivity and higher state revenues

Κι όμως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα η ενσωμάτωση
των Ρομά προσφέρει τόσο οικονομικά όσο και φορολογικά οφέλη,
όπως θετική επίδραση στην παραγωγικότητα και αυξημένες
εισροές στα δημόσια ταμεία

The work opportunities that Roma people have
– or rather do not have – as well as the fact that
they are often employed in unskilled jobs, have much
to do with their limited educational opportunities
THE RIGHT TO EDUCATION
EVERYONE HAS THE RIGHT TO EDUCATION.
ΈΒΡΟΣ, EVROS

EDUCATION SHALL BE FREE, AT LEAST IN THE

EDUCATION

ELEMENTARY AND FUNDAMENTAL STAGES.
ELEMENTARY EDUCATION SHALL BE COMΣτην Ελλάδα πάνω από
ένα στα τρία παιδιά Ρομά
δεν πάει σχολείο
Μόλις οι μισοί Τσιγγάνοι ξέρουν
να διαβάζουν και να γράφουν

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μόλις το 4% των Ρομά
συνεχίζουν να σπουδάζουν
μετά την ηλικία των δεκαέξι ετών

In Greece, more than
one in three Roma children
do not attend school
Only half of the Roma
know how to read and write
Just 4% of Roma continue
their education after the age
of sixteen

Actually, most Roma never
Ρομά είτε δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο attended school or did not
είτε δεν συνεχίζουν μετά το γυμνάσιο continue into high school
Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι

Οικονομικοί λόγοι και, ειδικότερα,
το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης
και η ανάγκη για εργασία, αποτελούν
τον βασικότερο λόγο για τον οποίο
οι Ρομά αφήνουν το σχολείο

Economic reasons and,
in particular, the high cost
of education and their need
to work, account for the Roma
leaving school

Οι ευκαιρίες που έχουν – ή δεν έχουν – οι Ρομά για εργασία, καθώς και
η συχνή ενασχόληση τους με αντικείμενα, όπου δεν απαιτείται εξειδίκευση,
δεν είναι άσχετες με τις λιγοστές ευκαιρίες που έχουν στην εκπαίδευση

PULSORY. TECHNICAL AND PROFESSIONAL
EDUCATION SHALL BE MADE GENERALLY
AVAILABLE AND HIGHER EDUCATION SHALL
BE EQUALLY ACCESSIBLE TO ALL ON THE
BASIS OF MERIT
Universal Declaration of Human Rights
article 26§1
Το δικαίωμα στην εκπαίδευση
Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση
πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη
και βασική βαθμίδα της. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους. Η πρόσβαση στην
ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους,
υπό ίσους όρους, ανάλογα με τις ικανότητες τους
Οικουμενική Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
άρθρο 26§1

EDUCATION

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, EASTERN ATTICA

ΈΒΡΟΣ, EVROS

Thus, the Roma learn the value
of work from early on…
In Greece, at least

1 10

in
Roma children aged 7 to 15
work outside the home
Significantly,
Greece together
with Romania,
has the highest levels
of Roma child labour
throughout Europe!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στην Ελλάδα τουλάχιστον

Έτσι, οι Τσιγγάνοι μαθαίνουν
την αξία της εργασίας από πολύ νωρίς…

Μάλιστα, η Ελλάδα κατέχει,

ένα στα δέκα παιδιά Ρομά

μαζί με τη Ρουμανία,

ηλικίας 7 έως 15 ετών

την πρωτιά στην παιδική εργασία

εργάζεται εκτός σπιτιού

Ρομά πανευρωπαϊκά!

Roma prejudice: education
Προκαταλήψεις στην εκπαίδευση

VIDEO

Watch the video:
https://www.youtube.com/watch?v=TzREGGHDoPA
Δείτε το βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=gWEHNHNSm-4

“From Drosero to freedom with a pen”

a project implemented by the Cultural and Educational Roma Women’s Association of Drosero
in Xanthi “Elpida” in the context of the “We are all Citizens” Programme

«Από το Δροσερό στην ελευθερία με ένα μολύβι»

ΚΑΒΆΛΑ, KAVALA

από τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα»,
έργο που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες»

ΞΆΝΘΗ, XANTHI

Andar Drosero
mesti Pen!

EDUCATION

“WE STARTED WITH 50 KIDS,
THEN THEY WENT UP TO 80 AND
THE APPLICATIONS FOR JOINING
THE SUPPORT CLASSES ARE

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

CONSTANTLY INCREASING
I WISH THEY COULD ALL FIT!”
Sabiha Souleiman,
President of the Association “Elpida”

“THE KIDS HAVE PROBLEMS WITH
MATHEMATICS, WRITING AND READING
WE COMPENSATE FOR WHAT THEY CAN’T
GET FROM THEIR SCHOOL AND FAMILIES”

«Ξεκινήσαμε με 50 παιδιά, έγιναν 80
και οι αιτήσεις για συμμετοχή στο μάθημα
ενισχυτικής διδασκαλίας αυξάνονται συνεχώς
Μακάρι να μπορούσαν
να χωρέσουν όλοι!»
Σαμπιχά Σουλεϊμάν
Πρόεδρος Συλλόγου «Ελπίδα»

Frosso, teacher
«Τα παιδιά δυσκολεύονται στην αριθμητική, τη γραφή και
την ανάγνωση. Εμείς παίζουμε έναν αντισταθμιστικό
ρόλο απέναντι στις ελλείψεις του σχολείου και
της οικογένειας»
Φρόσω, δασκάλα

ΞΆΝΘΗ, XANTHI

“WHEN I WAS YOUNG, WE HAD NOTHING.
MY PARENTS WERE BETTER OFF, SO I HAD
THE CHANCE TO FINISH SCHOOL AND
GO TO UNIVERSITY. BOYS HERE HAVE HARDLY
ANY CHOICE. THEY WILL BOARD A SHIP
AS SAILORS, MARRY AT 15 OR GET INTO
TROUBLE. INSTEAD OF GIVING US A PEN IN
THE HAND, THEY GIVE US A SLAP IN THE FACE.
BUT PERHAPS THIS IS WHAT
THEY ARE AFRAID OF…

EDUCATION

THAT WE WILL CONQUER THE WORLD
WITH THE PEN!”
Ali Oglou Giounger, teacher from Drosero
ΔΥΤΙΚΉ ΑΤΤΙΚΉ, WESTERN ATTICA

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

“THERE IS NO WAY I AM LEAVING SCHOOL! «Στην εποχή μου δεν είχαμε τίποτα. Οι γονείς μου
I WANT TO BECOME AN AIRHOSTESS AND
GO TO PARIS AND AFRICA AND SEE
HOW THE KIDS LIVE THERE”
Sadriye
first year junior high school student
«Δεν το αφήνω το σχολείο εγώ!
Θέλω να γίνω αεροσυνοδός για να πάω στο Παρίσι
και στην Αφρική να δω πώς ζουν τα παιδιά εκεί»
Σαντριέ, μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου

διέθεταν οικονομική ευχέρεια κι έτσι κατάφερα να
τελειώσω το σχολείο και να πάω στο πανεπιστήμιο.
Τα αγόρια εδώ δεν έχουν πολλές επιλογές.
Είτε θα γίνουν ναυτικοί, είτε θα παντρευτούν
στα 15, είτε θα μπλέξουν. Αντί να μας δώσουν
ένα μολύβι στο χέρι, μας δίνουν ένα χαστούκι.
Αλλά ίσως αυτό φοβούνται. Ότι θα κυριεύσουμε
τον κόσμο με το μολύβι!»
Αλή Ογλού Γιουνκέρ
δάσκαλος από το Δροσερό

Gypsy kids attack young man!
Επίθεση ανηλίκων Τσιγγάνων σε νεαρό άνδρα!

Watch the video
and choose the right answer
ΤHIS IS A:

A) ROBBERY

Δείτε το βίντεο
και επιλέξτε τη σωστή απάντηση
ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ

Α) ΛΗΣΤΕΊΑ

B) BEATING

Β) ΞΥΛΟΔΑΡΜΌ

C) LOVE “ATTACK”

Γ) «ΕΠΊΘΕΣΗ» ΑΓΆΠΗΣ

