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1. Εισαγωγή
Το παρόν έγγραφο αποτελεί την εθνική έκθεση της Ελλάδας στο πλαίσιο του Παραδοτέου D2.2
«Εθνικές και συνοπτικές εκθέσεις» του έργου Prevent And combaT domesTic violEnce against Roma
womeN (Πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά) με
ακρωνύμιο PATTERN και αριθμό έργου 881731. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε την 1η Ιουνίου
2020 και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.
Το PATTERN αναφέρεται στην προτεραιότητα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του
προγράμματος για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια (REC-RDAP-GBV-AG-2019) στην
πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά παιδιών, νέων και γυναικών. Απώτερος
σκοπός του έργου είναι να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής
βίας κατά των γυναικών Ρομά σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ρουμανία.

Για την επίτευξη αυτού του γενικού και μακροπρόθεσμου σκοπού, οι εταίροι καλούνται να
εκπληρώσουν τους εξής επιμέρους στόχους:
−
−

−

−

−

Να βελτιώσουν την πρόσβαση στη γνώση ή σε δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο
της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά.
Να αναπτύξουν Πρωτόκολλα Ενδοοικογενειακής Βίας για τις Γυναίκες Ρομά, τα οποία
θα βοηθούν τους/τις επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τέτοια
περιστατικά.
Να ενισχύσουν τις ικανότητες τουλάχιστον 350 πολιτισμικών διαμεσολαβητών/ριών
και επαγγελματιών Ρομά σε κέντρα κοινότητας/λοιπές υπηρεσίες τοπικών
κοινοτήτων για την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά.
Να ενισχύσουν τις ικανότητες τουλάχιστον 100-150 γυναικών Ρομά προκειμένου να
αναγνωρίζουν και να καταγγέλλουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και
να δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους.
Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση στις κοινότητες των Ρομά για την οικοδόμηση
υγιών και ισότιμων ανθρώπινων σχέσεων.

Το Παραδοτέο D2.2 εντάσσεται στο Πακέτο Εργασίας 2 του έργου PATTERN με τίτλο «Έρευνα για
την ενδοοικογενειακή βία στις κοινότητες των Ρομά με τη συμμετοχή γυναικών Ρομά» που έχει ως
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στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη γνώση ή σε δεδομένα σχετικά με το φαινόμενο της
ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά.
Η παρούσα έκθεση έχει την ακόλουθη δομή: το κεφάλαιο 2 περιγράφει με συντομία το εθνικό
πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία στις κοινότητες των Ρομά· το κεφάλαιο 3 αναλύει τη
μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην έρευνα πεδίου· το κεφάλαιο 4 αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά
των ατόμων που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις· το κεφάλαιο 5 παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα
που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις· τέλος, το κεφάλαιο 6 συνοψίζει τα βασικά συμπεράσματα
της έρευνας για την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά στην Ελλάδα.
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2. Εθνικό πλαίσιο (εν συντομία) για την ενδοοικογενειακή βία
στις κοινότητες των Ρομά
Οι Ρομά αποτελούν τη μεγαλύτερη μειονοτική ομάδα στην Ευρώπη, η οποία υπόκειται σε
πολλαπλές μορφές κοινωνικού αποκλεισμού – στους τομείς της στέγασης, της απασχόλησης, της
υγείας και της εκπαίδευσης. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του μόνιμα εγκατεστημένου
πληθυσμού των Ρομά βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις αγροτικές περιοχές, όπου
υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Σύμφωνα με μελέτη (Pavlou & Lykovardi, 2009)
που πραγματοποιήθηκε μέσω της αποστολής ερωτηματολογίου στους Δήμους το 2008, με στόχο
την καταγραφή των κύριων χώρων διαμονής των Ρομά, ο συνολικός πληθυσμός σε διακριτές και
αναγνωρίσιμες τοποθεσίες ανέρχεται σε περίπου 12.000 μόνιμα εγκατεστημένες οικογένειες ή
50.0000 άτομα. Οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά (πάνω από 1.000 οικογένειες)
εντοπίζονται σε τέσσερις (4) περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
και Κεντρική Μακεδονία (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2011).
Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να βελτιώσει την πρόσβαση σε υποστηρικτικές
υπηρεσίες που σχετίζονται με την ενδοοικογενειακή βία για γυναίκες και κορίτσια Ρομά μέσω της
Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2012-2020 (Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 2011), εξακολουθούν να υπάρχουν υψηλά επίπεδα
διακρίσεων, αποκλεισμού και αρνητικών απόψεων που βασίζονται σε στερεότυπα. Οι γυναίκες
Ρομά αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως
στέγαση, απασχόληση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικοί
φραγμοί και άσχημες συνθήκες διαβίωσης (Συνήγορος για τους Τσιγγάνους/Ρομά, 2020). Οι
γυναίκες Ρομά έχουν εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες της αγοράς εργασίας και
απασχόλησης λόγω πρόωρων γάμων και εγκατάλειψης του σχολείου (Ασημόπουλος, 2020). Όλα
τα παραπάνω σε συνδυασμό με το στερεοτυπικό σύστημα που επικρατεί στις κοινότητές τους
έχουν οδηγήσει τις γυναίκες σε έναν φαύλο κύκλο.
Εν κατακλείδι, τα παραπάνω χαρακτηριστικά φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην
ενίσχυση της βίας μεταξύ των κοινοτήτων των Ρομά. Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά στην Ελλάδα, τα περισσότερα από
αυτά τα στοιχεία προέρχονται από ανεπίσημες πηγές, όπως εργασία πεδίου και συζητήσεις με
επαγγελματίες του τομέα (π.χ. κοινωνικοί/ές λειτουργοί, ψυχολόγοι, διαμεσολαβητές/ριες,
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εκπαιδευτικοί κλπ.). Ωστόσο, δεν πρόκειται για καταγεγραμμένες πληροφορίες ή για επίσημα
στατιστικά στοιχεία. Αναφορικά με την πιθανότητα αναζήτησης βοήθειας, οι κακοποιημένες
γυναίκες Ρομά δυσκολεύονται να ζητήσουν βοήθεια, να αφοσιωθούν στη διαδικασία της
συμβουλευτικής και της αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε μία κακοποιητική
σχέση (WCK, SURT, NAIA Association, 2016).

2.1 Νομοθεσία και πολιτική
Η ελληνική νομοθεσία για τη βία κατά των γυναικών, όπως περιγράφεται παρακάτω, προβλέπει
για όλες τις γυναίκες ίση μεταχείριση, ανεξάρτητα από το νομικό, εθνικό ή κοινωνικό τους
καθεστώς. Ο νόμος, εντούτοις, αναγνωρίζει την ευάλωτη κατάσταση ορισμένων γυναικών από την
άποψη ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας. Οι παράγοντες ευαλωτότητας
αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης και την περιορισμένη πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας,
κοινωνικές υπηρεσίες και την επίσημη εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι
γυναίκες Ρομά θεωρούνται πιο ευάλωτες περιπτώσεις θυμάτων βίας1.
Νόμος 4604/2019 για την «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και
καταπολέμηση της έμφυλης βίας»
Ο Νόμος 4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019) ορίζει για πρώτη φορά ένα ανεξάρτητο θεσμικό
πλαίσιο για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, το

1Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216/A)

α) «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού»: γενικά, είναι οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην
κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας
σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία
επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.
β) Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
i) Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» και ii) Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού».
i) «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού»: ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και
οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν
άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες
άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
ii) «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού»: ανήκουν oι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως
προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν
ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί
μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι
κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες
και οι πρόσφυγες.
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οποίο διέπεται από μία συνολική θεώρηση των σχέσεων μεταξύ των φύλων και χωρίς να
αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως «ειδική κατηγορία». Σε ό,τι αφορά τη βία κατά των γυναικών, ο
νόμος προβλέπει ότι:
• Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) είναι
αρμόδια για τον συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
πολιτικών και μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης κάθε μορφής βίας που καλύπτεται από τη
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Άρθρο
3).
• Οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας συνεργάζονται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής
Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών
(Άρθρο 6).
• Οι Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των Φύλων συνεργάζονται με τις δομές του Δικτύου
της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, στην περιφέρεια, καθώς και με φορείς
της κοινωνίας των πολιτών (Άρθρο 7).
• Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ)
επιβραβεύει τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διακρίνονται για την
εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο που συμβάλει
στην πρόληψη της έμφυλης βίας και αποθαρρύνει τη βία κατά των γυναικών και τον σεξισμό με τη
χορήγηση «Σήματος Ισότητας» (Άρθρο 21).
• Το σύστημα λειτουργίας του Δικτύου Δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας
και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών (Άρθρα 25 έως 30).
Νόμος 4531/2018 I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και
την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας. Με τον Νόμο 4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α/5-4-2018), το Ελληνικό Κοινοβούλιο
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επικύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της
Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η
επικύρωση της οποίας επέφερε τροποποιήσεις του Νόμου 3500/2006 για την αντιμετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας, του Ποινικού Κώδικα και λοιπών διατάξεων. Οι κανονισμοί που
θεσπίστηκαν για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
περιλαμβάνουν:
• την ενίσχυση της ποινικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων που
διαπράττονται κατά των γυναικών (Άρθρο 315Β του Ποινικού Κώδικα για ακρωτηριασμό
γυναικείων γεννητικών οργάνων, παρ. 1 του Άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα για την
παραμονευτική καταδίωξη )
• την κατάργηση της άκρως αναχρονιστικής διάταξης της παρ. 3 του Άρθρου 339 του Ποινικού
Κώδικα, που προέβλεπε ότι αν ο υπαίτιος και το ανήλικο θύμα παντρευτούν δεν ασκείται ποινική
δίωξη.
• την τροποποίηση του Νόμου 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία με στόχο την ευρύτερη
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.
• την τροποποίηση του Νόμου 3811/2009 για την Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης με στόχο την
ευχερέστερη πρόσβαση των θυμάτων στην αποζημίωση που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
• την τροποποίηση του Νόμου 2168/1993 περί όπλων, προκειμένου να μην χορηγούνται άδειες
σε όσους διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας.
• την προστασία αλλοδαπών που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας από απέλαση και το
δικαίωμα να καταγγείλουν τη βία που υπέστησαν στις αρμόδιες αρχές.
• τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας για την Ισότητα των Φύλων ως αρχή παρακολούθησης
της Σύμβασης.
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Νόμος 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. H
κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης με τον Nόμο 4531/2018 επέφερε τις εξής
τροποποιήσεις στον Νόμο 3500/2006:
• Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 3500/2006, μετά τη λέξη «συζύγους»
προστίθεται η φράση «ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης».
• Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στους μόνιμους συντρόφους και στα
τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, στους τέως συζύγους, στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει
λυθεί, καθώς και στους τέως μόνιμους συντρόφους».
• Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3500/2006 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του προγράμματος
εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 13.»
• Το άρθρο 16 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν οι πράξεις των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος στρέφονται κατά ανηλίκου, η έναρξη της
προθεσμίας παραγραφής αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά,
εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.»
• Η παρ. 1 του άρθρου 18 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση διαπράξεως εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας είναι δυνατόν, αν υπό τις
συγκεκριμένες συνθήκες κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας
του θύματος, να επιβληθούν στον κατηγορούμενο, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται,
περιοριστικοί όροι, όπως ιδίως η απομάκρυνσή του από την οικογενειακή κατοικία, η μετοίκησή
του, η απαγόρευση να προσεγγίζει τους χώρους κατοικίας ή και εργασίας του θύματος, κατοικίες
στενών συγγενών του, τα εκπαιδευτήρια των παιδιών και ξενώνες φιλοξενίας. Όποιος παραβιάζει
τον περιοριστικό όρο που του έχει επιβληθεί τιμωρείται με φυλάκιση.»
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• Η παρ. 2 του άρθρου 18 του Νόμου 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο περιοριστικός όρος που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
παραγράφου είναι δυνατόν να ανακληθεί, αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί από το αρμόδιο
δικαστικό όργανο που τον επέβαλε, με αίτηση αυτού στον οποίο επιβλήθηκε ή του θύματος,
στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η ανάκληση, αντικατάσταση
ή τροποποίησή του ή και αυτεπαγγέλτως αν εκλείψουν οι λόγοι επιβολής ή προκύψει λόγος
αντικατάστασης του όρου. Το δικαστικό όργανο αποφαίνεται αφού ακούσει το θύμα και αυτόν
στον οποίο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος» (ΓΓΟΠΙΦ, 2020).
Ανακεφαλαιώνοντας, η Ελλάδα έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την
ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και προσπαθεί να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των γυναικών.

2.2 Στατιστικά στοιχεία και ερευνητικά αποτελέσματα
Οι υφιστάμενες έρευνες για τις Ελληνίδες γυναίκες Ρομά εστιάζουν κατά κύριο λόγο στις δυσκολίες
πρόσβασης που αντιμετωπίζουν οι Ρομά σε υπηρεσίες υγείας λόγω κοινωνικών διακρίσεων, στις
κακές συνθήκες διαβίωσης και στα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου λόγω πρόωρου γάμου.
Αξιοπρόσεκτο, όμως, είναι το γεγονός ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί ερευνητικές προσπάθειες
μέχρι στιγμής για την ενδοοικογενειακή βία που ασκείται ιδίως κατά των γυναικών Ρομά στην
Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία (2020α) στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, από το σύνολο των γυναικών που
απευθύνθηκαν στα Συμβουλευτικά Κέντρα κατά την περίοδο 2012-2018, η συντριπτική
πλειοψηφία, ήτοι 20.289 γυναίκες (81%), ήταν Ελληνίδες, 406 (3%) ήταν πρόσφυγες, 131 (1%) ήταν
ΑμεΑ και 161 (1%) Ρομά. Την ίδια χρονική περίοδο, από τον συνολικό αριθμό των γυναικών που
που φιλοξενήθηκαν στους ξενώνες φιλοξενίας προέκυψε ότι 767 (51%) ήταν Ελληνίδες, 224 (14%)
ήταν πρόσφυγες, 13 (1%) ήταν ΑμεΑ και 40 (2%) Ρομά.
Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων δημοσίευσε την 1η Ετήσια
Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών τον Νοέμβριο του 2020 (ΓΓΟΠΙΦ, 2020) για τη χρονική
περίοδο από 1η Νοεμβρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2020 κατά την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα
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στοιχεία σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά στην Ελλάδα αλλά και κατά
των γυναικών γενικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στο γεγονός ότι οι γυναίκες Ρομά αποφεύγουν
να ζητήσουν σχετική βοήθεια είτε στο γεγονός ότι δεν αποκαλούν τους εαυτούς τους Ρομά. Το πιο
πιθανό σενάριο σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνάς μας είναι ότι δεν ζητούν στήριξη από τις
αρμόδιες υπηρεσίες, επειδή δεν τις εμπιστεύονται ώστε να τους εκμυστηρευτούν το προσωπικό
τους πρόβλημα ή επειδή δεν είναι έτοιμες να εγκαταλείψουν την οικογένειά τους και την ευρύτερη
κοινότητα των Ρομά (ΓΓΟΠΙΦ, 2020).
Σύμφωνα με την έκθεση
(Γράφημα 1), από το
σύνολο των μορφών βίας
που καταγράφηκαν στα
Συμβουλευτικά Κέντρα σε
όλη την Ελλάδα, η
επικρατέστερη
μορφή
βίας, για την περίοδο
αναφοράς,
είναι
η
ενδοοικογενειακή
βία
(84%). Ακολουθούν με
μικρότερα ποσοστά η
σεξουαλική παρενόχληση
και ο βιασμός 2%, άλλη
μορφή βίας 4%, ενώ το 8%
αρνήθηκε να αποκαλύψει αυτά τα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, η
ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε το μεγαλύτερο ποσοστό κατά 88% σε σχέση με όλες τις μορφές
έμφυλης βίας που καταγράφηκαν στην Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900. Ακόμη, το 2% των
ωφελούμενων ανέφερε σεξουαλική παρενόχληση, το 1% βιασμό, το 8% άλλη μορφή βίας και το
1% δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία (ΓΓΟΠΙΦ, 2020).
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Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες μορφές ενδοοικογενειακής βίας (Γράφημα 2) που καταγγέλθηκαν
κατά την περίοδο αναφοράς αφορούσαν περιστατικά ψυχολογικής βίας (περίπου 33,5%), λεκτικής
βίας (29,6%) και σωματικής βίας
(28,8%). Αισθητά μικρότερη ήταν
η συχνότητα των περιστατικών
οικονομικής
βίας
(5,4%),
σεξουαλικής βίας (1,3%) και
άλλων μορφών βίας (1,4%) που
καταγγέλθηκαν από τις γυναίκες.
Σε ό,τι αφορά τα παιδιά, από τις
ωφελούμενες που ανέφεραν
περιστατικό ενδοοικογενειακής
βίας, το 62% δήλωσε ότι έχει
παιδιά, το 17% ότι δεν έχει
παιδιά, ενώ το 20% δεν
αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία.
Πέραν αυτών, οι έγκυες γυναίκες που κάλεσαν τη Γραμμή SOS 15900 και ανέφεραν περιστατικό
ενδοοικογενειακής βίας αντιπροσωπεύουν το 1% επί του συνόλου των ωφελούμενων (ΓΓΟΠΙΦ,
2020).
Αναφορικά με το καθεστώς απασχόλησης (Γράφημα 3) των καταγεγραμμένων περιπτώσεων για
την περίοδο αναφοράς στα Συμβουλευτικά Κέντρα σε όλη τη χώρα, το 45% των γυναικών φαινόταν
να είναι άνεργο, το 34%
εργαζόταν, το 6% είχε
συνταξιοδοτηθεί, το 4%
απάντησε «Άλλο», ενώ το
12% δεν παρείχε αυτά τα
στοιχεία. Όσον αφορά το
καθεστώς απασχόλησης των
ωφελούμενων
γυναικών
που κάλεσαν τη Γραμμή SOS
15900 κατά την περίοδο
αναφοράς, οι περισσότερες
από αυτές εργάζονταν
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(28%), ενώ σε ποσοστό 18% φαινόταν να είναι άνεργες και 12% ανενεργές. Σε αυτό το σημείο,
αξίζει να σημειωθεί ότι υψηλό ποσοστό (41%) των ωφελούμενων δεν αποκάλυψε αυτά τα στοιχεία,
ενώ το 1% του συνόλου δήλωσε «Άλλο». Εκτός από αυτό, το 19% των ανέργων γυναικών
ωφελούμενων φαινόταν να είναι μακροχρόνια άνεργες, ενώ το 89% των ανέργων γυναικών
δήλωσε ότι ήταν σχετικά προσωρινό (ΓΓΟΠΙΦ, 2020).

2.3 Ιδιαιτερότητες της ενδοοικογενειακής βίας στις κοινότητες των Ρομά
Οι κοινότητες των Ρομά χαρακτηρίζονται από ένα φάσμα διαφορετικών γλωσσών, εθίμων και
μέσων εθνικού αυτοπροσδιορισμού. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τον τόπο που διαμένουν, οι
πληθυσμοί των Ρομά εκτίθενται περισσότερο σε διαδικασίες κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση
με τον γενικό πληθυσμό. Οι εν λόγω διαδικασίες δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους σε πόρους,
κοινωνικές ευκαιρίες αλλά και την άσκηση βασικών δικαιωμάτων, γεγονός που έχει αρνητικές
συνέπειες στην υγεία και την ευημερία τους.
«Στις οικογένειες Ρομά, οι ρόλοι των γυναικών και των ανδρών καθορίζονται αυστηρά από
πατριαρχικούς κανόνες. Οι προσδοκίες που σχετίζονται με το να είσαι γυναίκα και με το να
είσαι Ρομά συνδέονται στενά με τη θέση του ατόμου στην οικογένεια. Η σημασία του γάμου,
εκτός από το γεγονός ότι οι γυναίκες Ρομά αποκτούν παιδιά σε νεαρή ηλικία (μητέρεςπαιδιά), έρχεται σε αντίθεση με τις φιλοδοξίες της ζωής τους στην εκπαίδευση, στην αγορά
εργασίας και την οικονομική ανεξαρτησία. Επιπλέον, οι πραγματικές δυνατότητες να
απομακρυνθεί ένα άτομο από παραδοσιακές αντιλήψεις μπορούν να επηρεαστούν από το
γεγονός ότι ο πληθυσμός των Ρομά, σε γενικές γραμμές, δεν συμμετέχει πλήρως στην
κοινωνία» (Vives-Cases, 2017).
Εν ολίγοις, τα παραπάνω αποτελούν μερικά από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των
κοινοτήτων Ρομά. Τόσο από ανεπίσημα στοιχεία (όπως περιγράφονται ανωτέρω) όσο και από τα
ευρήματα της παρούσας έρευνας, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά
των κοινοτήτων Ρομά μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν παράγοντες πρόκλησης και ενίσχυσης
της ενδοοικογενειακής βίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναλύονται σε μεγαλύτερο βάθος
παρακάτω.
⮚ Εκπαίδευση: Η εκπαίδευση των γυναικών Ρομά δεν αποτελεί προτεραιότητα για τις
κοινότητες στις οποίες ζουν και μάλιστα συχνά διακόπτεται η φοίτησή τους στο σχολείο
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λόγω των ευθυνών που επωμίζονται για τη φροντίδα της οικογένειάς τους. Η μη-συμμετοχή
στη σχολική ζωή στερεί από τις γυναίκες την επίγνωση των δικαιωμάτων τους και του ρόλου
των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα οι γυναίκες να παραμένουν προσκολλημένες στην απαρχαιωμένη αντίληψη
της κοινότητάς τους για τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, ο οποίος περιορίζεται μόνο
στο νοικοκυριό, ενώ είναι αποδεκτό οι άνδρες να συμπεριφέρονται βίαια στις γυναίκες,
όταν έρχονται σε αντιπαράθεση μαζί τους.
Απασχολησιμότητα: Η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών Ρομά είναι άνεργες και η
κύρια ευθύνη τους είναι να φροντίζουν τα παιδιά τους και να ασχολούνται με το
νοικοκυριό. Οι οικογενειακές δεσμεύσεις και η έλλειψη εκπαίδευσης μπορούν να
περιορίσουν την πρόσβαση των γυναικών στην εργασία και, ως εκ τούτου, να περιορίσουν
την οικονομική τους ανεξαρτησία. Η οικονομική αστάθεια έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες
Ρομά να είναι πιο ανεκτικές στην ενδοοικογενειακή βία, επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν
μόνες τους.
Έμφυλοι ρόλοι: Οι γυναίκες Ρομά υπόκεινται σε πατριαρχικές διακρίσεις λόγω φύλου εντός
των κοινοτήτων τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μία γυναίκα Ρομά δεν μπορεί να
εκφράσει την προσωπική της άποψη και να κάνει επιλογές σύμφωνα με τις επιθυμίες της
σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον της. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι
η πατριαρχία λειτουργεί πολύ διαφορετικά ανάλογα με την κοινότητα. Η εσωτερίκευση
στερεοτύπων από τις γυναίκες, τα οποία συνδέονται με τους παραδοσιακούς ρόλους των
δύο φύλων φαίνεται ότι ευνοούν την εκδήλωση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά
των γυναικών (Αρτινοπούλου - Φαρσεδάκης , 2003).
Συνθήκες διαβίωσης: Οι Ρομά συχνά ζουν σε συνθήκες υπερπληθυσμού σε
υποβαθμισμένες και απομονωμένες περιοχές, όπου παρατηρείται έλλειψη πρόσβασης σε
βασικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων εξειδικευμένες υπηρεσίες για την πρόληψη ή την
καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Το γεγονός ότι οι περισσότερες γυναίκες Ρομά
ζουν σε καταυλισμούς ή γειτονιές Ρομά τις απομονώνει από υποστηρικτικές υπηρεσίες που
σχετίζονται με ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας.
Κουλτούρα επίρριψης κατηγοριών: Η βία κατά των γυναικών παρουσιάζεται συχνά να
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την «κουλτούρα των Ρομά». Αυτό όμως έρχεται σε έντονη
αντίθεση με τη βία κατά των γυναικών εντός πλειοψηφικών πληθυσμών, η οποία δεν
πολιτιστικοποιείται2 κατά παρόμοιο τρόπο (Pavee Point Traveler and Rom Center, 2015, p.

2 προκαλείται, προσαρμόζεται ή ενσωματώνεται σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό περιβάλλον· υπόκειται σε πολιτιστικοποίηση.
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17). Το γεγονός ότι οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν διακρίσεις αφενός από το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού και αφετέρου από τις αρχές τις αναγκάζει να διστάζουν να ζητήσουν
υποστήριξη και να αποκαλύψουν την ενδοοικογενειακή βία που υφίστανται. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να εξακολουθούν να εκδηλώνονται περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά
χωρίς να καταγράφονται.
⮚ Πρόωρος γάμος: «Οι συζητήσεις για τους πρόωρους γάμους περιβάλλονται συχνά από
υποθέσεις για προσχεδιασμένους, αναγκαστικούς γάμους που συνιστούν πολιτιστική
παράδοση των κοινοτήτων Ρομά. Στην πραγματικότητα, η πρώιμη δημιουργία οικογένειας
αποτελεί πατριαρχική παράδοση και όχι «παράδοση των Ρομά». Στις πατερναλιστικές
κοινότητες και κοινωνίες, η οικογένεια είναι πηγή οικονομικής δραστηριότητας, πλούτου,
ασφάλειας και κοινωνικής καταξίωσης, με αποτέλεσμα να καθιστά σημαντικό τον γάμο και
την απόκτηση παιδιών σε νεαρή ηλικία» (Pavee Point Traveler and Rom Centre, 2015, p.
19). Πράγματι, οι πρόωροι γάμοι πραγματοποιούνται σε ορισμένες κοινότητες Ρομά στην
Ελλάδα και συνδέονται με την πεποίθηση ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι παρθένες και να
παντρευτούν μόνο μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους. Για να αποφύγουν τη σεξουαλική
επαφή πριν τον γάμο, προτιμούν να εντοπίσουν τον ιδανικό σύζυγο για τα κορίτσια τους
και να τα αναγκάσουν να παντρευτούν σε μικρή ηλικία. Αυτή η τακτική είναι αποδεκτή στις
κοινότητες των Ρομά. Ο πρόωρος γάμος έχει ευρύτερες αρνητικές συνέπειες σε ό,τι αφορά
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κοριτσιών, διότι τα εκθέτει στον
κίνδυνο της ενδοοικογενειακής και σεξουαλικής βίας, της εγκατάλειψης του σχολείου, της
μελλοντικής ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Ελλάδα
εξακολουθούν να τελούνται πρόωροι γάμοι. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα ερευνητικά
δεδομένα, επειδή οι πρόωροι γάμοι δεν είναι επίσημα καταγεγραμμένοι και δεν
καταγγέλλονται. Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται από την έρευνα πεδίου που
διενεργήσαμε, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
καταδικάζουν τους πρώιμους γάμους και η νέα γενιά δείχνει να είναι πιο ελεύθερη να
αποφασίσει με ποιον και πότε θα παντρευτεί.
Όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά γνωρίσματα θεωρούνται ότι συνδέονται με
περιστατικά όλων των μορφών ενδοοικογενειακής βίας κατά γυναικών και κοριτσιών Ρομά. Ο
έλεγχος σε κάθε πτυχής της ζωής μίας γυναίκας Ρομά (δηλαδή το δικαίωμα αναζήτησης
εργασίας, φοίτησης στο σχολείο, το να έχει κινητό τηλέφωνο ή λογαριασμό στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης) αυξάνει την απομόνωση και την εξάρτησή της από τον σύζυγο ή ακόμα
περισσότερο από την κοινότητά της.
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3. Μεθοδολογία
Αρχικά, αξίζει να μνημονευτεί ότι με την άριστη συνεργασία που αναπτύξαμε με μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και ιδίως με την πολύτιμη
συμβολή του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Παϊτέρη, εκπληρώσαμε με επιτυχία τον στόχο της
διεξαγωγής σαράντα (40) σε βάθος συνεντεύξεων με γυναίκες Ρομά, που ζουν σε διαφορετικές
περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε μία πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας COVID-19,
των περιορισμών κυκλοφορίας και παράλληλα της διασφάλισης της αναγκαίας κοινωνικής
αποστασιοποίησης.
Σύμφωνα με το προσυμφωνημένο ερευνητικό πρωτόκολλο, έπρεπε να διενεργήσουμε
τουλάχιστον 40 προσωπικές συνεντεύξεις με φυσική παρουσία γυναικών Ρομά. Η αρχική ιδέα ήταν
είτε να συναντηθεί η ερευνήτρια με τις γυναίκες Ρομά στον τόπο διαμονής τους είτε να
συνεργαστεί με τα δημοτικά κέντρα για τους Ρομά και να διεξαγάγει εκεί τις δια ζώσης
συνεντεύξεις εντός του νομού Αττικής. Πραγματοποιήσαμε αρκετές συναντήσεις με την Ένωση
Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών για να συζητήσουμε τις προκλήσεις και να σχεδιάσουμε από
κοινού την έρευνα πεδίου. Για να συγκεντρώσουμε στοιχεία από γυναίκες Ρομά με διαφορετικό
εκπαιδευτικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, αλλά και από διαφορετικές περιοχές στην
Αττική, συμφωνήσαμε ως προς τις περιοχές που ήταν ασφαλείς να επισκεφθούμε, καθώς και ως
προς τους διαμεσολαβητές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων. Συμφωνήσαμε να επισκεφθούμε γυναίκες που ζουν σε καταυλισμούς, σε οικισμούς
όπου υπάρχει και μεικτός πληθυσμός (δηλαδή μη-Ρομά και Ρομά) και σε οικισμούς όπου ζουν μόνο
Ρομά για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε αν το είδος της κατοικίας αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για την ενδοοικογενειακή βία.
Εν τέλει, κατορθώσαμε να διενεργήσουμε είκοσι οκτώ (28) δια ζώσης σε βάθος συνεντεύξεις, αλλά
η κήρυξη δεύτερου απαγορευτικού λόγω COVID-19 στις 7 Νοεμβρίου 2020 και οι περιορισμοί που
ακολούθησαν στις μετακινήσεις, μας ανάγκασαν να προσαρμόσουμε το αρχικό μας σχέδιο και να
διερευνήσουμε εναλλακτικές λύσεις. Συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε τις υπόλοιπες
συνεντεύξεις μέσω εφαρμογών επικοινωνίας, όπως το Zoom, το Skype, το WhatsApp και το Viber,
προκειμένου να επιτύχουμε ως έναν βαθμό το επίπεδο της ανθρώπινης εγγύτητας. Δυστυχώς, όταν
επικοινωνήσαμε με γυναίκες Ρομά που μας είχε συστήσει πρωτύτερα η Ένωση Ελλήνων Ρομά
Διαμεσολαβητών και που θα μπορούσαν δυνητικά να συμμετάσχουν στην έρευνά μας,
συνειδητοποιήσαμε ότι οι εν λόγω γυναίκες είτε δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε δεν
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διέθεταν τις απαραίτητες δεξιότητες για να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές. Αυτό μας
οδήγησε στο να χρησιμοποιήσουμε για τη διεξαγωγή ορισμένων συνεντεύξεων το τηλέφωνο, διότι
ήταν το μοναδικό εναλλακτικό μέσο επικοινωνίας που ήταν εύκολα προσβάσιμο τη δεδομένη
χρονική στιγμή. Καταφέραμε να διενεργήσουμε μόνο μία (1) συνέντευξη μέσω του Zoom και
έντεκα (11) τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Η αλλαγή αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα να
προσεγγίσουμε τις γυναίκες Ρομά σε όλη την επικράτεια διαφοροποιώντας με αυτό τον τρόπο το
σύνολο δεδομένων μας.
Όλες οι συμμετέχουσες έδωσαν τη συγκατάθεσή τους είτε υπογράφοντας το έντυπο συναίνεσης
είτε προφορικά μέσω ηχητικής εγγραφής. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στην ελληνική
γλώσσα, με μόνη εξαίρεση τρεις (3) γυναίκες που ζήτησαν υποστήριξη διερμηνείας κατά τη
διάρκεια των συνεντεύξεων για συγκεκριμένες λέξεις ή έννοιες. Το άτομο που ανέλαβε τη
διαμεσολάβηση ήταν γυναίκα. Για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης όλες οι δηλώσεις
μεταφράστηκαν στα αγγλικά.
Η κύρια πρόκληση που αντιμετώπισε η ερευνήτρια στους καταυλισμούς ήταν να γίνει αποδεκτή
και να την εμπιστευθεί η κοινότητα, προκειμένου να συζητήσει με τις γυναίκες ένα τόσο ευαίσθητο
θέμα. Υπήρξαν άτομα που εξέφρασαν από την αρχή την ανησυχία τους για τα αποτελέσματα της
έρευνας και για το αν οι Ρομά θα παρουσιαστούν ως βίαιοι. Η ανησυχία αυτή έλαβε τέλος με την
παρουσία μελών και του προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών στη διάρκεια των
συνεντεύξεων, οι οποίοι όχι μόνο εξήγησαν στις γυναίκες τη σημασία της έρευνας, αλλά επίσης
έδειξαν την εμπιστοσύνη τους στο έργο μας που στόχο έχει να προσδιορίσει και να στηρίξει τις
παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, για
να διευκολυνθεί το έργο της ερευνήτριας πριν από κάθε επίσκεψη, οι διαμεσολαβητές
επικοινωνούσαν με τις γυναίκες που βρίσκονταν στους καταυλισμούς για να τις ενημερώσουν για
την επίσκεψη και την έρευνα καθώς και για να προγραμματίσουν τη συνέντευξη. Η ερευνήτρια
συνοδευόταν πάντα από τους διαμεσολαβητές, οι οποίοι διευκόλυναν και έκαναν πιο άμεση την
επικοινωνία με τις γυναίκες.
Η εξεύρεση ενός ασφαλούς χώρου όπου θα μπορούσαν να διεξαχθούν οι συνεντεύξεις και να
τηρηθεί ένας ορισμένος βαθμός εμπιστευτικότητας αποτέλεσε μία επιπρόσθετη πρόκληση. Στους
καταυλισμούς, ήταν δύσκολο να εντοπιστούν τέτοιοι χώροι, επειδή οι γυναίκες προτιμούσαν να
κάνουν ομαδική συζήτηση ή να περιστοιχίζονται από τα παιδιά τους. Δύο γυναίκες δέχτηκαν
οικειοθελώς να διεξαχθούν οι συνεντεύξεις στους χώρους που διέμεναν. Παρά τις παρεμβάσεις

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτριών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
17

από κάποια από τα παιδιά τους που αναζητούσαν τη μητέρα τους και ανθρώπους που ρωτούσαν
περί τίνος πρόκειται αυτή η συζήτηση, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε σε βάθος συνεντεύξεις με
τις γυναίκες Ρομά επιδεικνύοντας συγχρόνως τον δέοντα σεβασμό προς τον τρόπο ζωής και τις
επιθυμίες τους. Άλλοι παράγοντες που έθεσαν προκλήσεις ήταν η κοινωνική αποστασιοποίηση και
τα μέτρα προστασίας (π.χ. χρήση μάσκας προσώπου) που ελήφθησαν λόγω της COVID-19. Ακόμη,
η πρόσβαση σε μερικούς καταυλισμούς που έχουν στηθεί σε προαστιακές περιοχές της Αττικής δεν
ήταν εύκολη υπόθεση.
Η κύρια πρόκληση μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων ήταν η δημιουργία ενός κλίματος
εμπιστοσύνης μεταξύ της ερευνήτριας και των συνεντευξιαζόμενων. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών τις είχε προηγουμένως ενημερώσει για την έρευνα ήταν
αποφασιστικής σημασίας προκειμένου να εμπιστευτούν ένα άγνωστο άτομο από το τηλέφωνο. Η
ερευνήτρια αφιέρωσε τα πρώτα 5 λεπτά των τηλεφωνικών συνεντεύξεων στη γνωριμία με τις
συνεντευξιαζόμενες. Στη συνέχεια, τους περιέγραψε με συντομία το έργο, τους εξήγησε τι είχε
επιτευχθεί μέχρι τη δεδομένη στιγμή και ποια ήταν τα επόμενα βήματα των εταίρων. Αφού τις
ευχαρίστησε θερμά για τη συμμετοχή τους, τόνισε τη σημασία της συμβολής τους στην έρευνα και
τους έδωσε την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις. Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη ήταν το γεγονός ότι
ορισμένες γυναίκες ένιωθαν τόσο άνετα που προσέθεταν προσωπικές ιστορίες και απόψεις εκτός
των ερωτήσεων που τους υπέβαλε η ερευνήτρια.
Ωστόσο, προέκυψαν ορισμένες δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Για
άλλη μία φορά, η εξεύρεση ενός ασφαλούς χώρου όπου οι γυναίκες θα μπορούσαν να εκφραστούν
ελεύθερα και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους διατηρώντας παράλληλα την εμπιστευτικότητά
τους ήταν δύσκολη υπόθεση. Στην αρχή, όλες οι γυναίκες ρωτήθηκαν αν υπήρχε στον χώρο που
διέμεναν ένα δωμάτιο όπου θα μπορούσαν να μιλήσουν κατ’ ιδίαν με την ερευνήτρια. Τελικά, όλες
οι συμμετέχουσες κατάφεραν να βρουν ένα δωμάτιο στο σπίτι τους για αυτό τον σκοπό και οι
συνεντεύξεις προχώρησαν. Ένας άλλος περιορισμός που θέτουν γενικά οι τηλεφωνικές
συνεντεύξεις είναι η αδυναμία καταγραφής της μη-λεκτικής επικοινωνίας των
συνεντευξιαζόμενων.
Οι συνεντεύξεις πρώτα ηχογραφήθηκαν και έπειτα, ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση του
προφορικού λόγου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις δύο (2) γυναίκες δεν δέχτηκαν να ηχογραφηθεί
η συνέντευξή τους. Χρησιμοποιήθηκαν μεταγραμμένα κείμενα με τις δηλώσεις των
συνεντευξιαζόμενων και απλή κωδικοποίηση για την ανάλυση των δεδομένων. Εξασφαλίστηκε,
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στο μέτρο του δυνατού, η αυτούσια παράθεση των λεγομένων των γυναικών Ρομά. Όλες οι
απαντήσεις από τις συνεντεύξεις αντιστοιχίστηκαν μεταξύ τους στη σχετική ερώτηση,
εντοπίστηκαν ομοιότητες και ελήφθησαν υπόψη τυχόν άλλες μοναδικές πληροφορίες. Για την
υποβολή εκθέσεων για κάθε θεματική ενότητα (που παρέχεται από το ερευνητικό πρωτόκολλο) εκτός από τις δηλώσεις- συγκεντρώθηκαν όλες οι βασικές πληροφορίες και εξήχθησαν σχετικά
συμπεράσματα. Τέλος, για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης, οι απαντήσεις όλων των
συνεντευξιαζόμενων μεταφράστηκαν από τα ελληνικά στα αγγλικά.
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4. Χαρακτηριστικά των συμμετεχουσών στις συνεντεύξεις
Αναφορικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών Ρομά, τα στοιχεία που συνελέγησαν
αφορούν «τον τόπο διαμονής, την ηλικία, την εκπαίδευση, την οικογενειακή κατάσταση, τον
αριθμό των παιδιών που έχουν, την ηλικία γάμου, το αν ο σύζυγός τους είναι Ρομά ή όχι, αν
παντρεύτηκαν από προξενιό ή αγάπη, το/τα άτομο/α με το/τα οποίο/α συγκατοικούν, την
επαγγελματική τους δραστηριότητα (αν υπάρχει), το αν ζουν σε καταυλισμό ή σε σπίτι και τέλος,
τον τρόπο διεξαγωγής της συνέντευξης (π.χ. δια ζώσης ή μέσω τηλεφώνου και διαδικτυακών
πλατφορμών». Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται αριθμητικά τα χαρακτηριστικά των
σαράντα (40), συνολικά, γυναικών Ρομά που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις.

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συμμετεχουσών (N=40)

Χαρακτηριστικά
Ηλικία (έτη)

Τόπος διαμονής
Εκπαίδευση

Οικογενειακή κατάσταση

Αριθμός παιδιών

Ηλικία γάμου

20-29
30-39
40-49
50-59
≤ 60
Αττική
Εκτός Αττικής
Αναλφάβητη
Απολυτήριο Δημοτικού
Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου
Πτυχίο Πανεπιστημίου
Έγγαμη
Αρραβωνιασμένη
Άγαμη
Διαζευγμένη
Χήρα
1-2
3-4
≤5
13-17
≤ 18

Τιμές, n
17
13
8
1
1
27
13
14
17
5
4
26
3
8
2
1
15
9
3
21
5
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Ρομά σύζυγος

Λόγος γάμου
Τύπος οικογένειας

Απασχόληση

Είδος κατοικίας

Τρόπος διεξαγωγής
της συνέντευξης

Ναι
Όχι
Μισός Ρομά-Μισός μη-Ρομά
Προξενιό
Αγάπη
Σύζυγοι με παιδί/ά
Συγκατοίκηση με γονείς/εκτεταμένη
οικογένεια
Μόνο οι σύζυγοι
Εργαζόμενη
Άνεργη
Άλλο (π.χ. φοιτήτρια)
Σπίτι
Καταυλισμός
Καταυλισμός εντός κατοικημένης περιοχής
Παράπηγμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
Δια ζώσης
Τηλεφωνικώς
Διαδικτυακές πλατφόρμες

20
3
1
6
12
18
6
3
18
18
4
21
12
6
1
28
11
1
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5. Ευρήματα
Τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων αναλύθηκαν με τη χρήση θεματικής
ανάλυσης με στόχο τον προσδιορισμό των κοινών θεμάτων μεταξύ των συμμετεχουσών. Για την
ακρίβεια, χρησιμοποιήθηκε μία επαγωγική μορφή θεματικής ανάλυσης για την αντιμετώπιση των
διερευνητικών στόχων της μελέτης. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, εντοπίστηκαν πέντε θέματα που
αφορούν τον στόχο της διερεύνησης της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά.

Σχήμα 1: Τα πέντε θέματα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών Ρομά

5.1 Αντιλήψεις των γυναικών Ρομά για την ενδοοικογενειακή βία
Σε αυτή την ενότητα, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις αντιλήψεις των γυναικών Ρομά κατά της
ενδοοικογενειακής βίας. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να μάθουμε ποιες είναι οι
αντιλήψεις τους επί του θέματος, εν συντομία, περιλαμβάνουν: τη γνώμη τους σχετικά με το τι
είναι η ενδοοικογενειακή βία, ποιες πράξεις θεωρούν βίαιες, αν θεωρούν ότι η ενδοοικογενειακή
βία αποτελεί πρόβλημα στη χώρα μας, αν θεωρούν τις γυναίκες υπεύθυνες για την
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ενδοοικογενειακή βία, αν υπάρχουν καταστάσεις που δικαιολογούν την προσβολή ή ακόμα και τον
ξυλοδαρμό μίας γυναίκας από έναν άνδρα. Επίσης, οι συνεντευξιαζόμενες ρωτήθηκαν αν η
ενδοοικογενειακή βία και ο τρόπος αντιμετώπισής της διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ή ακόμα
και μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων.
Σε πρώτο επίπεδο, θα διερευνήσουμε τι θεωρούν οι γυναίκες Ρομά ως ενδοοικογενειακή βία. Οι
περισσότερες από αυτές αναγνωρίζουν ορισμένες μορφές βίας, όπως η λεκτική, η σωματική, η
ψυχολογική και η σεξουαλική βία. Ενδεικτικά, μερικές από τις απόψεις που διατύπωσαν είναι οι
ακόλουθες:
«Βία για μία γυναίκα δεν είναι μόνο το να την χτυπάει ο άντρας της. Βία για αυτήν
μπορεί να σημαίνει και το ότι δεν της δίνει σημασία ο άντρας της ή ότι έχει σχέσεις με
άλλες γυναίκες. Και αυτό βία είναι, ένα είδος ψυχολογικής βίας.» (713_0163, 43 ετών)
Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν και η απάντηση μίας άλλης γυναίκας:
«Υπάρχει λεκτική και οικονομική βία. Αν μία γυναίκα δεν είναι οικονομικά ανεξάρτητη,
μπορεί να παραμείνει στο σπίτι μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους. Βέβαια, το πιο
βασικό είναι ο ξυλοδαρμός. Η σεξουαλική βία είναι επίσης γεγονός και μπορεί να
συμβεί ακόμα και μετά από 30 ή 40 χρόνια γάμου.» (713_0160, 45 ετών)
Μία άλλη μορφή βίας που αναγνωρίζεται στις κοινότητες των Ρομά είναι ο εξαναγκασμός ενός
παιδιού ηλικίας 12, 13, 14 ετών να παντρευτεί. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες Ρομά θεωρούν αυτή
την πρακτική ως έγκλημα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι κόρες τρέπονται σε φυγή
με τον σύντροφό τους, τον οποίο υποθέτουν ότι αγαπούν, με αποτέλεσμα οι γονείς των δύο νέων
να αναγκάζονται να τους παντρέψουν για να γλιτώσουν τον διασυρμό της οικογένειάς τους. Όπως
δήλωσε μία από τις συνεντευξιαζόμενες, υπάρχουν διαφορές στις αντιλήψεις του παρελθόντος και
του σήμερα για τους πρόωρους γάμους. Για παράδειγμα:
«Αν με ρωτούσες πριν από 20 χρόνια, θα σου έλεγα ότι αυτή είναι μία από τις σταθερές
αξίες της κοινότητας. Μεγαλώνοντας όμως και αποκτώντας τη δική μου άποψη, θεωρώ
ότι είναι έγκλημα να παντρέψεις ένα παιδί 13 χρονών, γιατί είναι ακόμα παιδί. Όταν
έκανα τα δικά μου παιδιά, κατάλαβα ότι στα 17 ή στα 18 του χρόνια το άτομο δεν έχει
κριτική σκέψη, [...] δεν ενεργεί συνειδητά.» (713_0167, 45 ετών)
Είναι αξιοσημείωτο πάντως το γεγονός ότι, αν και πολλές από αυτές τις γυναίκες αναγνωρίζουν τα
σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να προκαλούνται από τους πρόωρους γάμους, κάποιες
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άλλες συμφωνούν με αυτούς στο πλαίσιο των παραδόσεων και των εθίμων τους, προκειμένου να
διατηρηθεί η τιμή της οικογένειας. Παρακάτω, παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα που
σκιαγραφούν την τρέχουσα κατάσταση.
«Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις στις οποίες Ρομά έχουν πάει στην αστυνομία, επειδή η
κόρη τους, ηλικίας 12, 13 ετών, έπεσε θύμα απαγωγής από τον σύντροφό της [...]. Οι
γονείς πήραν πίσω την κόρη τους. Όμως, το κορίτσι, επειδή ήταν ερωτευμένο, κλέφτηκε
πάλι με το αγόρι [...]. Εκεί, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις ως
γονέας, αφού η κόρη σου θέλει να κλεφτεί με το αγόρι [...]. Οπότε, ως γονέας, δεν
ξανακάνεις κάτι.» (713_0157, 38 ετών)
«Ναι, το κάνουν (παντρεύονται), κανείς δεν παρεμβαίνει (από τις αρχές), αφού οι
γονείς συμφωνούν και τα παιδιά θέλουν να παντρευτούν. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει
με τη βία, οπότε, για ποιον λόγο να παρέμβουν οι αρχές;» (713_0170, 41 ετών)
«Ναι, αυτό συμβαίνει εδώ. Σίγουρα είναι μία μορφή βίας, γιατί μιλάμε για παιδιά. Με
το να τους λες ότι πρέπει να παρατήσουν το σχολείο, να παντρευτούν σε μικρή ηλικία
και να κάνουν παιδιά, εννοείται πως είναι βία. Αυτό συμβαίνει, επειδή ζουν σε άθλιες
συνθήκες στους καταυλισμούς. Αν δεν ξεχωρίσουν να έχει ο κάθε άνθρωπος το δικό
του σπίτι και όχι να μένουν όλοι μαζί, ο καθένας θα κάνει ό,τι ακούει από τον άλλον και
θα επηρεάζεται πάρα πολύ.» (713_0173, 29 ετών)
«Δυστυχώς, συμβαίνουν εδώ (πρώιμοι γάμοι). Φυσικά είναι δικαίωμα των παιδιών να
αρνηθούν αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη. Συνήθως, οι αρχές δεν ασχολούνται ακόμη και
όταν ενημερώνονται για τέτοια περιστατικά. Είχαμε μία 13χρονη που γέννησε στο
νοσοκομείο και ο γιατρός εκεί δεν κάλεσε τον εισαγγελέα, επειδή ήταν τσιγγάνα η
κοπέλα. Το μόνο που ενδιαφέρει τους γιατρούς είναι να παίρνουν χρήματα.»
(713_0169, 48 ετών)
«Είναι τραγικό. Τραγικό. Είναι η δολοφονία μίας ψυχής. Και εκ προμελέτης κιόλας. Όχι
εξ αμελείας.» (713_0160, 45 ετών)
Ίσως αυτά τα εμπόδια έχουν ωθήσει ορισμένες γυναίκες Ρομά να υποστηρίζουν ότι σε περιπτώσεις
όπου ένα παιδί δεν μπορεί να προστατευθεί από τέτοιες βίαιες πράξεις: «το κράτος πρέπει να
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απομακρύνει το παιδί από τους γονείς του και να αναλαμβάνει εκείνο την κηδεμονία του»
(713_0173, 29 ετών).
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό βίας που υφίστανται άνδρες και γυναίκες, οι γυναίκες Ρομά
αναγνωρίζουν ότι είναι υψηλότερο στις γυναίκες:
«Μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα γενικώς είναι ανδροκρατούμενη χώρα. Με λίγα λόγια, οι
άνθρωποι είναι σεξιστές. Οπότε τουλάχιστον επίσημα, επικρατεί η αντρική παρουσία.
Άσχετα από το γεγονός ότι πάντα έκανε κουμάντο η γυναίκα.» (713_0167, 47 ετών)
Όπως φαίνεται, οι περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν την έννοια της βίας και τις διάφορες μορφές
της. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η βία μπορεί να διακριθεί σε σοβαρές και
λιγότερο σοβαρές μορφές βίας, αλλά κάθε μορφή βίας είναι διαφορετική και απαιτεί διαφορετική
αντιμετώπιση.
«Σοβαρή βία είναι όταν ο άντρας χτυπάει τη γυναίκα του κάθε μέρα. Επίσης, όταν ο
άντρας μου δεν πηγαίνει για δουλειά και δεν φέρνει λεφτά στο σπίτι. Η λεκτική βία
είναι το χειρότερο είδος βίας.» (713_0162, 63 ετών)
Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπου η βία διακρίνεται σε σοβαρή και λιγότερη σοβαρή
είναι μεταξύ των γυναικών Ρομά και των μη Ρομά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γυναίκες Ρομά
φαίνεται να υποστηρίζουν ότι υπάρχει όντως βία στις κοινότητές τους, αλλά δεν είναι τόσο σοβαρή
και δεν προκαλεί τόσο μεγάλη βλάβη σε σύγκριση με τις βιαιότητες που υπάρχουν σε κοινωνίες
μη-Ρομά. Οι μη-Ρομά μπορεί να προκαλέσουν βαριές σωματικές βλάβες ή και τον θάνατο μίας
γυναίκας (π.χ. δολοφονία), ενώ αυτό δεν συμβαίνει στις κοινότητες των Ρομά:
«Οι μη Ρομά γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από τη βία. [Στις κοινότητες των Ρομά]
δεν υπάρχουν περιστατικά, όπως ότι ο τάδε έπνιξε τη γυναίκα του, τη σκότωσε ή την
κρέμασε […]. Στους Ρομά, δεν έχω ακούσει κανέναν να έχει σκοτώσει τη γυναίκα του.
(Ο άντρας) μπορεί να τη χτυπήσει άσχημα, αλλά όχι να τη σκοτώσει.» (713_0148, 50
ετών)
Επιπλέον, πολλές από αυτές τις γυναίκες Ρομά αναφέρουν ότι η βία υπάρχει παντού, σε όλο τον
κόσμο και όχι μόνο στις κοινότητες των Ρομά. Ωστόσο, μερικές από αυτές συμπληρώνουν ότι στις
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κοινότητες των Ρομά, η βία είναι πιο συνηθισμένη, αλλά υπάρχουν πολλά τυφλά σημεία σχετικά
με το τι είναι βία. Για παράδειγμα:
«Η βία είναι διαφορετική. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να την ανεχτούν, άλλοι πάλι όχι.
Μπορεί στις μέρες μας μία γυναίκα να καταστρέφει την οικογένειά της εξαιτίας ενός
χαστουκιού, αλλά εγώ έχω διαφορετική άποψη. Όταν είσαι νοικοκυρά με δύο ή τρία
παιδιά, πώς γίνεται για ένα χαστούκι ή ένα πρόβλημα που δημιούργησε ο άντρας σου
να καταστρέψεις την οικογένειά σου; Η βία είναι παντού. Στις κοινότητές μας, στους
Ρομά, ένας άντρας μπορεί να χτυπήσει μία γυναίκα. Όμως, σε κοινότητες που δεν είναι
Ρομά, ίσως αυτό το είδος επίθεσης να μην υπάρχει, αλλά υπάρχει η λεγόμενη
σεξουαλική παρενόχληση. Το άσχημο είναι ότι τα θύματα δεν μιλάνε.» (713_0163, 43
ετών).
Το παραπάνω παράδειγμα φανερώνει ότι πολλές από τις γυναίκες Ρομά αναγνωρίζουν την ύπαρξη
βίας στις κοινότητές τους, αλλά δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν το χαστούκισμα ή τον ξυλοδαρμό
μίας γυναίκας ως βία. Αντίθετα, φαίνεται να θεωρούν τους μη Ρομά άνδρες ως πιο βίαιους σε
σύγκριση με τους Ρομά.
Μία άλλη άποψη που εκφράστηκε μεταξύ των γυναικών ήταν ότι στις μέρες μας δεν υπάρχει βία
και ότι πρόκειται για μία παθογένεια του παρελθόντος.
«[…] Το φαινόμενο ήταν έντονο πριν από πολλά χρόνια. Πλέον, έχει αλλάξει η φύση. Η
γυναίκα κάνει ό,τι θέλει τον άντρα.» (713_0153, 28 ετών)
Άλλες συνεντευξιαζόμενες τόνισαν ότι οι γυναίκες πρέπει να σέβονται τους άνδρες, επειδή
εργάζονται, ενώ εκείνες μένουν στο σπίτι φροντίζοντας το νοικοκυριό και τα παιδιά. Εκτός από
αυτό, πρόσθεσαν ότι οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να χειροδικούν εναντίον των γυναικών τους
απλώς και μόνο επειδή είναι άνδρες και διότι είναι φυσιολογικό ένας άνδρας να χτυπάει μία
γυναίκα. Η εν λόγω βίαιη συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει μία καλή αφορμή για να αποδεχθούν
οι γυναίκες τη θέση τους ως κατώτερες απλώς και μόνο επειδή δεν εργάζονται και παραμένουν
στο σπίτι.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις συνεντευξιαζόμενες:
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«Ναι, οι γυναίκες Ρομά είναι πιο ανεκτικές απέναντι στη βία. [...]. Έτσι, έχουν μάθει να
συμπεριφέρονται [...]. Βέβαια, τα χρόνια τώρα έχουν αλλάξει. Αλλά πιστεύω ότι και να
σου δώσει και ένα χαστούκι ο άντρας σου, δεν έγινε και τίποτα. Δεν πειράζει, κλείσε το
στόμα σου. Αυτό πιστεύω.» (713_0164, 38 ετών).
Άλλες γυναίκες επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να χαστουκίζουν
γυναίκες: «Αυτός μπορεί να με χαστουκίσει, επειδή είναι άντρας […] Ίσως να έφταιγα εγώ για ένα
λάθος στο σπίτι, για παράδειγμα. Όπως και να έχει η κατάσταση, είναι ντροπή να σηκώσεις χέρι
στον άντρα σου.» (713_0154, 23 ετών).
Για παράδειγμα:
«Στις κοινότητές μας, είναι κακό όταν μία γυναίκα βρίζει τον άντρα της. Το θεωρούμε
πολύ κακό. Οι γυναίκες πρέπει να σέβονται τους συζύγους τους. Και όταν μία γυναίκα
μιλάει πολύ και τρώει ξύλο, εγώ λέω καλά της έκανε. Για να βάλει μυαλό και να μην
μιλάει πολύ.» (713_0155, 34 ετών).
Αυτό που καθιστά τα πράγματα χειρότερα είναι όταν συγκρίνονται οι συνθήκες ζωής στους
καταυλισμούς και σε άλλες περιοχές διαμονής, διότι το κύριο πρόβλημα είναι ότι:
«Μια γυναίκα Ρομά στον καταυλισμό θα δεχτεί τη βία ευκολότερα αν και εξαρτάται.
[…] Είναι δύσκολο για τις γυναίκες αυτές να επιβιώσουν μόνες τους […]· μπορεί να μην
έχουν οικογένεια και να μην μπορούν να πάνε κάπου. […].Πιστεύω ότι μία γυναίκα
Ρομά που ζει σε καταυλισμό θα δεχτεί τη βία ευκολότερα.» (713_0163, 43 ετών)
Επιπρόσθετα:
«Σε περιοχές όπου οι Ρομά δεν πηγαίνουν σχολείο, η βία είναι πιο εύκολο να
εκδηλωθεί. Το να ζεις σε καταυλισμό σημαίνει ότι ακολουθείς έναν συγκεκριμένο
τρόπο ζωής και νοοτροπίας και ίσως (οι κάτοικοι εκεί) να είναι πιο βίαιοι.» (713_0164,
38 ετών).»
Ακόμη:
«Οι άνθρωποι που ζουν σε καταυλισμούς, επειδή δεν έχουν πάει σχολείο, δεν
γνωρίζουν πώς να χειριστούν βίαιες καταστάσεις και πού να απευθυνθούν για τέτοια
ζητήματα. Υποθέτω ότι εμείς (που ζούμε σε σπίτια, όχι σε καταυλισμούς) μπορούμε να
χειριστούμε αυτές τις καταστάσεις διαφορετικά (δηλαδή, πιο αποτελεσματικά), επειδή
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έχουμε πάει σχολείο και είμαστε πιο ενταγμένοι σε σύγκριση με ένα κορίτσι που ζει
στον καταυλισμό. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.» (713_0159, 37 ετών).
Με βάση όλα τα παραπάνω, εύλογα γίνεται κατανοητό ότι η ζωή στον καταυλισμό συνεπάγεται
μία πιο απομονωμένη ζωή, καθόλου κοινωνικά ενταγμένη, μακριά από οποιοδήποτε είδος
σύγχρονου πολιτισμού (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, πρόσβαση στην εκπαίδευση ή σε διάφορες
υπηρεσίες), γεγονός που καθιστά τη ζωή των Ρομά ολοένα και πιο δύσκολη και συνάμα διαιωνίζει
τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσής τους.
Στην ερώτηση εάν θεωρούν τις γυναίκες υπεύθυνες για την ενδοοικογενειακή βία και εάν
υπάρχουν καταστάσεις που να δικαιολογούν ότι ένας άνδρας μπορεί να προσβάλει ή ακόμη και να
χτυπήσει μία γυναίκα, οι συνεντευξιαζόμενες παρέθεσαν πολλά και εποικοδομητικά στοιχεία.
Σύμφωνα με τη συντριπτική πλειοψηφία, στις περισσότερες περιπτώσεις, η γυναίκα ευθύνεται που
της συμπεριφέρεται βίαια ο σύζυγός της. Όπως συμπλήρωσαν πολλές από τις συνεντευξιαζόμενες,
ένα μεγάλο λάθος που μπορεί να κάνει μία γυναίκα είναι να αναπτύξει σεξουαλική σχέση με έναν
άλλο άνδρα. Εξίσου σοβαρό, είναι το να παραμελήσει το νοικοκυριό και τα παιδιά της. Αυτοί είναι
οι κύριοι λόγοι που αναγκάζουν τους άνδρες να γίνονται βίαιοι απέναντι στις γυναίκες τους.
Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα παρουσιάζονται παρακάτω:
«… (τι μπορούν να κάνουν οι γυναίκες και να προκαλέσουν βία εναντίον τους) όταν μία
γυναίκα δεν έχει μαγειρέψει για τον σύζυγο και τα παιδιά της. Επίσης, όταν ο σύζυγος
είναι μεθυσμένος, λογοφέρουν και μετά τσακώνονται. Και η γυναίκα χτυπάει τον άντρα,
του κάνει καμιά γρατζουνιά, του κάνει καμιά χειρονομία. Και αυτό βία είναι, αλλά πιο
πολύ είναι από τον άντρα η βία στη γυναίκα, σε περίπτωση που εκείνη δεν μαγείρεψε ή
δεν φροντίζει όσο πρέπει τα παιδιά της [...] πιστεύω ότι η φροντίδα του σπιτιού πρέπει
να μοιράζεται μεταξύ της γυναίκας και του άντρα.» (713_0157, 38 ετών)
Στο ίδιο πνεύμα, μία άλλη γυναίκα δήλωσε τα εξής:
«Μερικές φορές η βία έρχεται όταν η γυναίκα την προκαλεί. [...] Για παράδειγμα, [η
γυναίκα προκαλεί βία] όταν πάει με άλλον άντρα, όταν χτυπάει το παιδί της, όταν δεν
είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της [...] σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της. Όταν μία
γυναίκα δεν ενδιαφέρεται για το νοικοκυριό της και απλώς ενδιαφέρεται να βγει για
καφέ, αυτό είναι άσχημο για έναν άντρα.» (713_0165, 47 ετών)
Μία άλλη άποψη που εξέφρασαν πολλές από τις συνεντευξιαζόμενες είναι η ακόλουθη:
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«Ο άντρας χτυπάει τη γυναίκα. Εγκαταλείπει αυτήν και τα παιδιά και μετά η γυναίκα
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα καθημερινά προβλήματα, επειδή δεν δουλεύει. Όλη
μέρα ασχολείται με το νοικοκυριό. Ο άντρας είναι ο κουβαλητής. Έτσι μετά, η γυναίκα
βάζει μυαλό και δεν κοντράρει πλέον τον άντρα [...] Αν η γυναίκα δούλευε, θα
μπορούσε να απαντήσει κατάλληλα στον άνδρα.» (713_0147, 29 ετών).
Μπορεί να φαίνεται προφανές το σκεπτικό πίσω από την πεποίθηση ότι τις περισσότερες φορές
ευθύνονται οι γυναίκες όταν γίνονται θύματα βίας, ότι είναι ένα ζήτημα παράδοσης που
κληρονομήθηκε και μεταδόθηκε από τη μία γενιά στην άλλη και μεταξύ οικογενειών και συγγενών.
«Όλοι συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πατέρας μου, οι θείοι μου, τα ξαδέρφια
μου. Μια γυναίκα μπορεί να φάει ξύλο ακόμα και επειδή δεν ξύπνησε το πρωί για να
φτιάξει καφέ στον άντρα της.» (713_0158, 41 ετών)
Από την άλλη πλευρά, αυτή η κληρονομημένη παράδοση που είναι βαθιά εδραιωμένη στην
κουλτούρα τους φαίνεται να οδηγεί τις γυναίκες να προσελκύουν βία από τους συζύγους τους.
«Γνωρίζω ότι υπάρχουν τέτοιες γυναίκες. Τις έχω δει. Έχω δει μία γυναίκα να κάνει ό,τι
καλύτερο μπορεί για να προσελκύσει βία από τον σύζυγό της, αυτός ήταν ο σκοπός της.
Το έχω δει αυτό μπροστά στα μάτια μου και έμεινα έκπληκτη. Και ο άντρας της έλεγε:
«Ξέρω ότι θέλεις να σε χτυπήσω, αλλά δεν θα το κάνω». Το έχω δει.» (713_0174, 31
ετών)
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ορισμένες αντιφατικές προσεγγίσεις μεταξύ των γυναικών όσον
αφορά το αν ευθύνονται οι γυναίκες όταν πέφτουν θύματα βίας. Ορισμένες γυναίκες ισχυρίζονται
ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για έναν άνδρα που χειροδικεί εναντίον μίας γυναίκας, ενώ
άλλες δικαιολογούν τη βίαιη συμπεριφορά των ανδρών εναντίον τους. Συγκεκριμένα, οι βασικοί
λόγοι για τους οποίους οι άνδρες γίνονται βίαιοι προς τις γυναίκες τους είναι όταν τους απατούν
και παραμελούν το νοικοκυριό και τα παιδιά τους.

5.2 Το εύρος της ενδοοικογενειακής βίας που παρατηρείται συνήθως στις
οικογένειες των Ρομά
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Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να παρουσιάσει εάν υπάρχουν περιστατικά και καταστάσεις
ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών Ρομά στις κοινότητές τους, πώς επιλύθηκαν τέτοια
περιστατικά, παραδείγματα περιστατικών βίας κατά των γυναικών και ποιες είναι οι βασικές
δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μια γυναίκα Ρομά που είναι θύμα βίας.
Μερικές από τις συνεντευξιαζόμενες δεν δίστασαν να αναφέρουν ότι δέχτηκαν βία όχι μόνο από
τον σύζυγο τους αλλά και από άλλους συγγενείς:
«Έχω φάει ξύλο από τον γαμπρό μου. Με κλώτσησε δυνατά, επειδή δεν του πρόσφερα
καφέ. Προτίμησα να προσφέρω καφέ σε μια γειτόνισσα που ήταν μεγαλύτερη και δεν
έδωσα στον γαμπρό μου που ήταν 20 χρονών... Μια πεθερά είπε ψέματα στους γιους
της ότι οι νύφες της δεν της έδωσαν σημασία, όταν τις επισκέφτηκε στα σπίτια τους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι γιοι να ξεσπάσουν βίαια στις γυναίκες τους. Ένας από τους
γιους έβγαλε τα δόντια της γυναίκας του και ο άλλος της έσπασε τη λεκάνη. Παρόλ’
αυτά, οι γυναίκες δεν χώρισαν από τους συζύγους τους.» (713_0148, 50 ετών)
Μια άλλη (713_0158, 41 ετών) ανέφερε ότι η αδερφή της διακομίστηκε στο νοσοκομείο λόγω
σωματικής βίας που άσκησε εναντίον της ο σύζυγός της: «Είχαμε πάει σε ιατροδικαστή αλλά δεν
μας βοήθησε σε τίποτα. Η κατάσταση ήταν η ίδια, ξανά και ξανά. Ξέρεις πώς μπορεί μια γυναίκα
να ελευθερωθεί από αυτό; Μόνο αν ο άντρας της πάει με άλλη γυναίκα και αποφασίσει να μείνει
μαζί της.»
Βέβαια, κάποιες από τις συνεντευξιαζόμενες επισήμαναν ότι υπάρχει στις μέρες μας μία αλλαγή
στη νοοτροπία, καθώς οι γυναίκες γνωρίζουν πλέον τα δικαιώματά τους:
«Πολλοί άνδρες δεν χτυπούν τις γυναίκες τους σήμερα, επειδή γνωρίζουν ότι οι
γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες και η αστυνομία θα παρέμβει.
[Υπήρχε περίπτωση που] η γυναίκα είχε φάει ξύλο από τον άντρα και χώρισαν. Η
γυναίκα με τη μητέρα της κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, του έκαναν μήνυση
και τελικά, πριν το δικαστήριο, η γυναίκα επέστρεψε στον σύζυγό της.» (713_0162, 63
ετών).
Όπως ισχυρίστηκαν ορισμένες συνεντευξιαζόμενες, περιστατικά βίας συμβαίνουν σε άλλους
καταυλισμούς και όχι στον δικό τους (713_0153, 28 ετών). Άλλες όμως πιστεύουν ότι στις
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κοινότητες των Ρομά, η βία κατά των γυναικών είναι πιο συνηθισμένη (713_0156, 25 ετών).
Πρόκειται για πολύ συχνό φαινόμενο, ιδίως όταν οι γυναίκες αναπτύσσουν εξωσυζυγικές σχέσεις.
Ωστόσο, μερικές άλλες πιστεύουν ότι πιο συχνά ασκείται βία στις Ελληνίδες παρά στις γυναίκες
Ρομά (713_0157, 38 ετών).
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μερικές γυναίκες δεν εκλαμβάνουν τη λεκτική βία ως βία αλλά
ως συμβουλή:
«Αν ένας άντρας φωνάξει στη γυναίκα του, επειδή δεν έκανε κάτι σωστά στο
νοικοκυριό της, αυτό δεν είναι βία. Είναι μία σωστή συμβουλή για εκείνη.» (713_0156,
25 ετών)
Τα περιστατικά βίας που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν την απαγωγή νεαρών κοριτσιών ηλικίας
12, 13, 14 ετών για να παντρευτούν σε πολύ πρώιμη ηλικία. Αυτό συμβαίνει ενάντια στη θέληση
των παιδιών στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ οι οικογένειες και των δύο πλευρών συμφωνούν
να παντρέψουν το νεαρό ζευγάρι. Όπως ανέφερε η συνεντευξιαζόμενη 713_0157, ένα ζευγάρι που
παντρεύεται σε ηλικία 15-16 ετών, μετά από έναν χρόνο αρχίζει να τσακώνεται και να ασκεί βία ο
άνδρας σε βάρος της γυναίκας. Κατά τη γνώμη της, αυτά τα ζευγάρια χωρίζουν, επειδή η γυναίκα
δημιουργεί εξωσυζυγική σχέση με άλλον άνδρα. Στη συνέχεια, μίλησε για την αδελφή της, η οποία
έπεσε θύμα βίας από την πεθερά της και τώρα που η ίδια έχει γίνει πεθερά, ασκεί βία στις νύφες
της.
Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχoυσών στις συνεντεύξεις αναγνωρίζει ότι υπάρχουν
περιστατικά βίας στις γυναίκες Ρομά. Μία γυναίκα ανέφερε μάλιστα ότι ο πατέρας της ήταν βίαιος
εναντίον της μητέρας της, επειδή όλοι στην οικογένειά του είχαν την ίδια συμπεριφορά: ο πατέρας
του, ο θείος του, τα ξαδέρφια του...και ο κύκλος της βίας συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η
συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών αναγνωρίζει επίσης τις μεγάλες δυσκολίες που καλείται να
αντιμετωπίσει μία γυναίκα Ρομά που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.
Οι συνηθέστερες δυσκολίες είναι η οικονομική εξάρτηση από τον σύζυγο που έχει ως αποτέλεσμα
η γυναίκα να μην μπορεί να τον εγκαταλείψει και να επιδιώξει να ζήσει μία καλύτερη ζωή. Οι
συνθήκες δυσκολεύουν πολύ περισσότερο ειδικά όταν κάθε γυναίκα έχει 3, 4 ή 5 παιδιά και δεν
έχει δουλειά για να συντηρήσει τον εαυτό της και τα παιδιά της.
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Μερικές συνεντευξιαζόμενες ισχυρίζονται ότι δεν τους βοηθούν πάντοτε οι κοινωνικές υπηρεσίες
ή οι αστυνομικές αρχές. Πολύ συχνά, οι γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν ρατσισμό και διακρίσεις,
όταν καταγγέλλουν στο αστυνομικό τμήμα ένα περιστατικό βίας εναντίον τους. Σε πολλές
περιπτώσεις, οι αστυνομικοί υπάλληλοι μεροληπτούν σε βάρος τους, επειδή είναι Ρομά και άρα η
βία είναι σύνηθες φαινόμενο στις κοινότητές τους. Είναι αλήθεια ότι σε πολλές περιπτώσεις οι
γυναίκες Ρομά εισπράττουν την αδιαφορία της αστυνομίας λόγω του γεγονότος ότι πολλές από
αυτές θα συμφιλιωθούν στο τέλος με τους συζύγους τους.
«Είχα πάει στην αστυνομία με την αδερφή μου, επειδή την ξυλοκόπησε ο άντρας της
και κάναμε καταγγελία [της βιαιοπραγίας]. Mας ζήτησαν να περιγράψουμε όλη τη
διαδικασία και μας είπαν, λοιπόν, σας ξέρουμε εσάς (τους Ρομά), ήρθατε τώρα στην
αστυνομία και μετά από μια ώρα, θα τα ξαναβρείτε με τον σύζυγό σας.» (713_0157, 38
ετών)
Εξίσου συνηθισμένο είναι οι γυναίκες να φοβούνται να καταγγείλουν περιστατικά βίας στην
αστυνομία. Φοβούνται ότι θα αντιμετωπίσουν ξανά βία στο μέλλον και αισθάνονται μεγάλη
αμηχανία να εκμυστηρευτούν τα προσωπικά τους προβλήματα σε έναν ξένο. Μία άλλη σημαντική
δυσκολία που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι ότι αυτές οι γυναίκες δεν έχουν φοιτήσει
καθόλου στο σχολείο ή η φοίτησή τους ήταν ελλιπής, με αποτέλεσμα να μην ξέρουν πώς να
αυτοσυντηρηθούν. Ανέχονται τη βία μέσα στην οικογένεια με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή στο
μέλλον δεν θα ξανασυμβεί.
Σε περίπτωση που μία γυναίκα αντιμετωπίσει βία στη συζυγική εστία, συνήθως πηγαίνει να μείνει
με τους γονείς της για μερικές ημέρες. Μετά από αυτό, οι οικογένειες των συζύγων θα συζητήσουν
τι συνέβη ανάμεσα στο ζευγάρι. Δυστυχώς, τέτοιες καταστάσεις επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά,
είναι ένας φαύλος κύκλος, καθώς η σύζυγος συνήθως επιστρέφει στον σύζυγό της. Είναι πολύ
συνηθισμένο μάλιστα στο μέλλον να γίνει η ίδια μία βίαιη πεθερά, όπως ισχυρίζονται πολλές από
τις συμμετέχουσες (για παράδειγμα 713_0157, 38 ετών).
Υπάρχουν, φυσικά, ορισμένες περιπτώσεις όπου η γυναίκα μπορεί να βελτιώσει τη ζωή της μετά
τον χωρισμό από τον σύζυγό της, αν και υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως η ακόλουθη:
«[Όταν ένας άντρας εγκαταλείπει τη γυναίκα του], η κατάστασή της είναι άθλια.
Ωστόσο, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή της αν το επιθυμεί. Μπορεί να ξαναπαντρευτεί
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μετά από ένα ή δύο χρόνια. Αλλά θα είναι άσχημη. Ίσως να έχει 3 παιδιά, να μην έχει
δουλειά, να μην παίρνει διατροφή από τον άντρα της, όπως γίνεται με τους Έλληνες.
Οι γυναίκες Ρομά επιβιώνουν πολύ δύσκολα από όλες τις απόψεις. Φαντάσου ένα
κορίτσι στα 14, 15 να έχει κάνει το δικό του παιδί, να έχει αναλάβει την ευθύνη του
νοικοκυριού και να μην έχει στήριξη από πουθενά. Η μητέρα της λέει, έτσι είναι οι
άντρες. Γι’ αυτό, πήγαινε σπίτι σου τώρα.» (713_0158, 41 ετών)
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόφαση των γυναικών να καταγγείλουν ή
όχι ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ή/και να εγκαταλείψουν ή όχι το σπίτι τους είναι ο
φόβος. Φοβούνται. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά μία συμμετέχουσα: «Έχω δει πολλές φορές τον
φόβο στα μάτια τους και όταν ο άντρας σε χτυπάει, σε χειραγωγεί, έτσι ώστε να φοβάσαι να
προβείς σε οποιαδήποτε ενέργεια» (713_0172, 40 ετών). Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις γυναικών
που αναφέρουν τον φόβο ως βασικό παράγοντα που τις αποτρέπει από το να καταγγείλουν το
περιστατικό βίας. Για την ακρίβεια, φοβούνται ότι θα υποστούν περαιτέρω βίαιες συμπεριφορές
σε περίπτωση που αναφέρουν οτιδήποτε στην αστυνομία ή στις κοινωνικές υπηρεσίες.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, οι γυναίκες Ρομά αναγνωρίζουν ότι συμβαίνουν περιστατικά
βίας εναντίον τους στους κόλπους των κοινοτήτων τους. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας επιλύονται ή συνεχίζονται εντός των οικογενειών τους και δεν
αναφέρονται στην αστυνομία ή στις κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης, παρατηρείται ότι οι γυναίκες
Ρομά, επειδή φοβούνται την πιθανή εκδίκηση του άντρα τους, δεν τολμούν να αναφέρουν τη βία
που ασκεί εναντίον τους. Ένας άλλος παράγοντας που αποθαρρύνει τα θύματα από το να
καταγγείλουν επισήμως ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας είναι το γεγονός ότι δεν έχουν
ένα ασφαλές μέρος στο οποίο να μπορούν να καταφύγουν μετά την καταγγελία του συμβάντος.
Είναι πιθανό να διαμείνουν με τους γονείς τους στο μεταξύ, αλλά εξακολουθούν να φοβούνται τη
μελλοντική βία που ενδέχεται να ασκηθεί εναντίον τους. Οι γυναίκες Ρομά όταν υποβάλουν
επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, αισθάνονται ότι δεν έχουν την ίδια μεταχείριση
από την αστυνομία ή τις κοινωνικές υπηρεσίες λόγω του ρατσισμού και των διακρίσεων εις βάρος
τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αστυνομικοί μεροληπτούν εναντίον τους λόγω της προκατάληψης
ότι η βία είναι σύνηθες φαινόμενο στις κοινότητες των Ρομά.
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5.3 Το επίπεδο γνώσεων των γυναικών Ρομά σχετικά με την ενδοοικογενειακή
βία, τα δικαιώματά τους και τον τρόπο αναζήτησης προσωπικής βοήθειας
Η παρούσα ενότητα επικεντρώνεται στο επίπεδο γνώσεων που διαθέτουν οι γυναίκες Ρομά
σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία, τα δικαιώματά τους και τον τρόπο αναζήτησης βοήθειας. Σε
αυτή την ενότητα, ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με το τι
θα συμβούλευαν μία φίλη τους που είναι θύμα βίας και σε ποιον βαθμό θεωρούν ότι η
ενδοοικογενειακή βία αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών.
«Πρέπει να πάει σε έναν ειδικό για να της δώσει κάποιες συμβουλές. Γιατί και εγώ δεν
είμαι ούτε γιατρός ούτε ψυχολόγος.» (713_0157, 38 ετών)
«Θα συμβούλευα μια γυναίκα θύμα βίας να πάει στη μητέρα της αλλά όχι στην
αστυνομία. Γιατί σε περίπτωση που ο άντρας της μάθει ότι τη συμβούλευσα να πάει
στην αστυνομία, θα βρω τον μπελά μου.» (713_0155, 34 ετών)
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ορισμένες από τις συνεντευξιαζόμενες ομολογούν ότι έχουν
φίλες που είναι θύματα σωματικής βίας, αλλά δεν μπορούν να παρέμβουν στο ζευγάρι, επειδή
φοβούνται.
«Έχουμε τέτοιες φίλες (θύματα βίας) αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ξέρω ότι
υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, ξέρω ότι υπάρχει αστυνομία. Γνωρίζουμε πού να
απευθυνθούμε γι’ αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν λέμε τίποτα ούτε κάνουμε τίποτα, γιατί
φοβόμαστε. Το πρώτο είναι αυτό. Εάν αποκαλυφθεί ότι συμβουλεύσαμε μια γυναίκα
να πάει στην αστυνομία, τότε οι δύο οικογένειες θα «σκοτωθούν» μεταξύ τους.»
(713_0158, 41 ετών)
Τα παραπάνω αποσπάσματα είναι αντιπροσωπευτικά του τι μπορεί να συμβαίνει στις κοινότητες
των Ρομά. Πολλές από τις συνεντευξιαζόμενες γνωρίζουν ότι υπάρχουν οι αρμόδιες κοινωνικές
υπηρεσίες και οι αστυνομικές αρχές, όπως επίσης γνωρίζουν ότι μπορούν να καταγγείλουν βίαια
περιστατικά σε βάρος τους. Ωστόσο, πολλές από αυτές δεν τολμούν να καταγγείλουν τέτοια
περιστατικά ή δεν συμβουλεύουν άλλες γυναίκες να το πράξουν, επειδή σε περίπτωση που
αποκαλυφθεί αυτό, θα αντιμετωπίσουν εκ νέου ενδοοικογενειακή βία. Φυσικά, ένα μικρό ποσοστό
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γυναικών βρίσκει τη δύναμη και καταγγέλλει τέτοια βίαια περιστατικά. Από την άλλη πλευρά,
μεγάλος αριθμός από τις γυναίκες Ρομά παροτρύνεται από την οικογένεια ή τις φίλες τους να
επιλύσουν ανάλογα βίαια επεισόδια εντός των οικογενειών τους. Παρακάτω ακολουθούν μερικά
σχετικά παραδείγματα και από τις δύο πλευρές:
«(Θα συμβούλευα μια γυναίκα) να είναι υπομονετική και ανεκτική, να μην διαλύσει
την οικογένειά της [...] Για μένα, είναι λάθος να καταστρέφεις την οικογένειά σου.
Εξαρτάται από το είδος της βίας.» (713_0162, 63 ετών)
«Μια γυναίκα πρέπει να είναι υπομονετική, να συζητήσει το θέμα με τον άντρα της και
να τον πείσει ότι έκανε λάθος (που άσκησε βία εναντίον της). Αλλά αν μία συγγενής
μου μού πει ότι έφαγε ξύλο από τον άντρα της, ακόμα και αν έχει ένα ή δύο παιδιά, θα
της έλεγα να καταγγείλει το περιστατικό και να τον παρατήσει. Δεν είναι υποχρεωμένη
να τα ανέχεται όλα αυτά.» (713_0162, 63 ετών).
Όπως εξήγησε αργότερα αυτή η γυναίκα, συνήθως οι γυναίκες Ρομά δεν καταγγέλλουν
περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκτός από περιπτώσεις που το συμβάν είναι όντως βίαιο. Στην
αντίθετη περίπτωση, τέτοιου είδους περιστατικά αντιμετωπίζονται και επιλύονται στο εσωτερικό
της εκτεταμένης οικογένειας.
«Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να μην ανέχονται τη βία. Νομίζω ότι πριν από πολλά
χρόνια, οι συνθήκες ήταν χειρότερες. Τώρα, έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το
Facebook και υπάρχουν επίσης, μερικές κοινωνικές υπηρεσίες από τις οποίες μπορείς
να ζητήσεις βοήθεια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις.» (713_0159, 37 ετών)
«Θα τη συμβούλευα να εγκαταλείψει τον άντρα της και να ενδιαφερθεί για τη ζωή της
και μετά, να πάει σε ψυχολόγο.» (713_0165, 47 ετών)
Κάτι άλλο που διαπιστώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ότι υπάρχουν γυναίκες που δεν
θέλουν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.
«Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που ζητούν βοήθεια αλλά δεν θέλουν να λάβουν βοήθεια.
Έχω συζητήσει με μερικές από αυτές και φαίνεται ότι δικαιολογούν τον άντρα τους. Και
αργότερα τις πείθουν ότι είναι δικό τους λάθος, όταν τις χτυπάει ο άντρας τους.
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Συνήθως τις παραπέμπω στις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να μάθουν πώς πρέπει να
χειριστούν αυτή την κατάσταση.» (713_0173, 29 ετών)
Εν κατακλείδι, καθίσταται σαφές ότι διαφέρουν οι αντιλήψεις των γυναικών στις κοινότητες των
Ρομά για το τι συνιστά ενδοοικογενειακή βία. Ορισμένες από αυτές υποστηρίζουν ότι οι ακραίες
πράξεις βίας αποτελούν παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά ένα χαστούκι δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως βία. Κάποιες άλλες αναγνωρίζουν όλες τις μορφές βίας και πιστεύουν ότι
όλες θα πρέπει να καταγγέλλονται στις αρχές ή τουλάχιστον να μην γίνονται αποδεκτές, ενώ το
θύμα θα πρέπει να αποχωρεί από τη συζυγική/οικογενειακή στέγη μετά τα όσα υπέστη από τον
σύζυγο-δράστη.

5.4 Οι εμπειρίες των γυναικών Ρομά σχετικά με την πρόσβαση ή μη σε
υποστηρικτικές υπηρεσίες
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι σε πολλές περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, τα θύματα
μπορεί να αισθάνονται μόνα, απομονωμένα και να μην έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
ενημέρωσης ή υποστήριξης. Ωστόσο, στις μέρες μας, οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη
επίγνωση της ενδοοικογενειακής βίας και αυτό ίσως να οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό
εκστρατειών ευαισθητοποίησης που προβάλλονται στις ειδήσεις, την τηλεόραση γενικότερα, και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή την ενότητα, θα διερευνηθεί ο δυνητικά θετικός ρόλος
που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδήσεις και η τηλεόραση στην
παροχή βοήθειας στις γυναίκες Ρομά προκειμένου να εκφράζουν την αντίδρασή τους απέναντι στο
φαινόμενο της βίας. Επιπλέον, θα εξεταστούν οι γνώσεις των γυναικών Ρομά ως προς την
αναζήτηση βοήθειας από κοινωνικές υπηρεσίες, όποτε κρίνεται απαραίτητο, το αν έχουν στο
παρελθόν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι εμπειρίες τους από τις
εν λόγω υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητριών
κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και η ικανότητά τους να
παρεμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις.
Οι συνεντευξιαζόμενες σε ό,τι αφορά τον ρόλο της τηλεόρασης, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
των πολιτισμικών διαμεσολαβητριών, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και το αν έχουν πρόσβαση
σε αυτές έδωσαν τις εξής απαντήσεις:
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«Γνωρίζω ότι υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, το έχω ακούσει στην τηλεόραση.
Ναι, θα τις πρότεινα σε μια φίλη μου που είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.»
(713_0157, 38 ετών)
«Ναι, υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες.» (713_0163, 43 ετών)
«Ναι, υπάρχουν υπηρεσίες, αλλά δεν ξέρω ποιες ακριβώς. Υπάρχουν κάποιοι
τηλεφωνικοί αριθμοί που έχουμε δει στην τηλεόραση.» (713_0164, 38 ετών)
«Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί αλλά, στον δικό μου κύκλο, δεν έχω υποστεί ποτέ
βία.» (713_0165, 47 ετών)
«Έχω κάποιους αριθμούς τηλεφώνου που μου έδωσαν από το πρόγραμμα.»
(713_0147, 29 ετών)
«Δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο.» (713_0155, 34 ετών)

Τα περισσότερα από τα παραπάνω αποσπάσματα καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες Ρομά είναι
πλήρως ενημερωμένες για τις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες και την επιρροή που μπορούν
να ασκήσουν η τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο.
«Πολλοί Ρομά άνδρες δεν επιτρέπουν στις γυναίκες τους να έχουν Facebook.»
(713_0154, 23 ετών)
«Πιστεύω ότι πριν από πολλά χρόνια οι συνθήκες ήταν χειρότερες, ενώ τώρα έχουμε
όλα αυτά τα μέσα, όπως το Facebook κτλ., όπου μπορείς να μιλήσεις. Και υπάρχουν
υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες, στις οποίες μπορεί μια γυναίκα να
αναφέρει τα προβλήματά της αν θέλει να σωθεί.» (713_0159, 37 ετών)
«Σε μερικές γυναίκες δεν επιτρέπεται να έχουν Facebook κτλ., επειδή οι σύζυγοί τους
υποθέτουν ότι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βρουν άλλον
σύντροφο. Οι άνδρες επιτρέπεται να έχουν όχι μόνο λογαριασμό αλλά και 100
φιλενάδες.» (713_0159, 37 ετών)
Από τις παραπάνω δηλώσεις, συμπεραίνουμε ότι οι σύζυγοι των γυναικών Ρομά δεν τους
επιτρέπουν πάντα να έχουν κινητά τηλέφωνα, πρόσβαση στο Facebook και άλλα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, επειδή κατά τη γνώμη τους, το Facebook μπορεί να είναι ένας τρόπος για να
φλερτάρουν με άλλους άνδρες. Από την άλλη πλευρά, οι σύζυγοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
κάθε είδους μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτριών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
37

Όπως φαίνεται, οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις έχουν πολλά να πουν σχετικά με
τις εμπειρίες τους από τη χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών της αστυνομίας:
«Η αστυνομία κάνει διακρίσεις σε βάρος των Ρομά. Είχα πάει με την αδερφή μου στο
τμήμα, επειδή είχε πέσει θύμα σοβαρής ενδοοικογενειακής βίας και η αστυνομία το
μόνο που έκανε ήταν να καταγράψει το περιστατικό. Είπαν ότι ξέρουν πως εμείς οι
γυναίκες Ρομά μετά από μια ώρα θα τα ξαναβρούμε με τους άντρες μας. Μας είπαν
απευθείας ότι είμαστε Ρομά.» (713_0158, 41 ετών)
«Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι αντικειμενικές. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Επειδή
οι υπηρεσίες γνωρίζουν τα προβλήματα των Ρομά και υποθέτουν ότι τα ζευγάρια Ρομά
θα τα ξαναβρούν. Και αυτή είναι η αλήθεια, δυστυχώς. Έτσι, η αστυνομία θα ασχοληθεί
περισσότερο με γυναίκες που δεν είναι Ρομά.» (713_ 0159, 37 ετών)
Συνεχίζοντας, οι γυναίκες Ρομά αναγνωρίζουν τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι
πολιτισμικές διαμεσολαβήτριες στην παροχή βοήθειας σε διάφορα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν συμπεριλαμβανομένης της βίας. Για παράδειγμα:
«Ήμουν διαμεσολαβήτρια και εγώ σε σχολεία. [...] Μερικοί άνθρωποι θέλουν να
βοηθηθούν και άλλοι όχι. [...]. Κάποιοι δέχονται βοήθεια. Παίρναμε παιδιά από το σπίτι
τους και τα φέρναμε εμείς οι ίδιες στο σχολείο... Πιστεύω ότι όλα τα προγράμματα για
διαμεσολαβητές μπορούν να φέρουν θετικά αποτελέσματα. Ορισμένοι όμως δεν
θέλουν να τους παρασχεθεί βοήθεια. Αλλά κοντά σε αυτούς, δεν μπορείς να «κάψεις»
και όλους τους άλλους που θέλουνε να βοηθηθούνε. Το έχω ζήσει στη δουλειά μου.»
(713_0159, 37 ετών)
«Νομίζετε ότι έχει γίνει προσπάθεια με τις κοινωνικές υπηρεσίες (αλλά αυτό δεν
συμβαίνει). [Αναφορικά με την παράδοση γάμου παιδιών ηλικίας 13, 14 ετών] Το
κράτος (εννοεί τις κοινωνικές υπηρεσίες) πρέπει να μου πάρει το παιδί. Το κράτος δεν
υπάρχει. [...]. Δεν φταίνε όμως τα παιδιά. Το πρόβλημα οφείλεται στους γονείς. Το
πρόβλημα είναι η σεξουαλική επαφή. Οι γονείς νομίζουν ότι η σεξουαλική επαφή των
νέων εκτός γάμου σημαίνει το τέλος της ζωής τους. Αλλά δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα
είναι των γονιών.» (713_0160, 45 ετών)
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Στο ίδιο πνεύμα, μία άλλη γυναίκα δήλωσε τα εξής:
«Το κράτος (οι κοινωνικές υπηρεσίες) πρέπει να παίρνει τα παιδιά από τους γονείς τους
που τα στέλνουν στα φανάρια να ζητιανέψουν.» (713_0161, 23 ετών)
Στη συνέχεια, προχώρησε σε μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση:
«[Το καλύτερο θα ήταν] συνδυασμός των δύο: κοινωνικός λειτουργός, δηλ. κοινωνικές
υπηρεσίες, και διαμεσολαβητής. Γιατί ειδικά ένας άνθρωπος που γνωρίζει την
κοινότητα εκ των έσω συνδυαστικά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα προβλήματα και
τον τρόπο επίλυσής τους, θα μπορούσε να βοηθήσει αρκετά [...]. Επομένως, πιστεύω
ότι θα έπρεπε πιο πολύ να απευθυνόμαστε στα παιδιά, επειδή μεγαλώνουν με τέτοιες
νοοτροπίες. Οι γονείς δεν θα αλλάξουν νοοτροπία. Και αυτός είναι ο λόγος που αυτό
το φαινόμενο διαιωνίζεται.» (713_0161, 23 ετών).
Μία άλλη συνεντευξιαζόμενη προτείνει μία πιο αμφιλεγόμενη προοπτική:
«Η ιδιότητα των διαμεσολαβητών είναι δίκοπο μαχαίρι. Οι Ρομά είτε θα αγαπήσουν
τους διαμεσολαβητές είτε θα τους μισήσουν. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο. Αυτοί που σε
θεωρούν θετικό πρότυπο, θα σε ακούσουν, ενώ εκείνοι που σε μισούν θα πουν ότι
είσαι παράδειγμα προς αποφυγή.» (713_0167, 45 ετών)
Εντούτοις, σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες Ρομά στηρίζουν τον ρόλο των διαμεσολαβητών:
«Από τότε που ήρθαν οι διαμεσολαβητές, όλα τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο. Τα
συγκεντρώνουμε το πρωί και τα στέλνουμε στο σχολείο. Οι συνθήκες έχουν
βελτιωθεί.» (713_0148, 50 ετών)
«Οι διαμεσολαβητές βοηθάνε πάρα πολύ.» (713_0152, 25 ετών)
«Ναι, έχουμε τη διαμεσολαβήτρια που μας βοηθάει και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε
για την ενδοοικογενειακή βία.» (713_0156, 25 ετών)
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5.5 Οι δεξιότητες που μπορεί να στερούνται οι γυναίκες Ρομά προκειμένου να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους
Οι δεξιότητες που μπορεί να στερούνται οι γυναίκες Ρομά προκειμένου να διεκδικήσουν τα
δικαιώματά τους σχετίζονται με τον αλφαβητισμό, τη γνώση για τον τρόπο πρόσβασης στους/στις
πολιτισμικούς/ές διαμεσολαβητές/ριες και τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη γνώση για τα δικαιώματά
τους και τον τρόπο αναζήτησης προσωπικής βοήθειας. Οι περισσότερες από τις
συνεντευξιαζόμενες, αν όχι όλες, υποστηρίζουν ότι το σχολείο και η μόρφωση είναι ο πρώτος και
κυριότερος παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει τις κοινότητες των Ρομά να έχουν μια καλύτερη
ζωή. Πέραν αυτού, η επακόλουθη απασχολησιμότητα και η οικονομική ανεξαρτησία αποτελούν
παράγοντες που συμβάλλουν, ώστε οι γυναίκες αυτές να σταματήσουν τον φαύλο κύκλο της
ενδοοικογενειακής βίας. Για παράδειγμα:
«Είναι το σχολείο και η μόρφωση. Θέσεις εργασίας για τις γυναίκες για να ξεφύγουν
από όλη αυτή την κατάσταση. Το παιδί πρέπει να πηγαίνει σχολείο. Ορισμένοι
μορφωμένοι άνθρωποι πρέπει να μιλούν για τη βία στους Ρομά, στα σχολεία. [...] Δεν
ξέρω τι θα μπορούσε να αλλάξει τη νοοτροπία των γονέων. Ίσως το σχολείο; Ίσως να
είναι άνθρωποι μέσα τους; [...] Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες είναι
σημαντικές για να μπορούμε να μιλάμε [...] Αλλά δεν μιλάμε, δεν αντιμετωπίζουμε τα
προβλήματά μας, επειδή φοβόμαστε. [...] Οι διαμεσολαβητές μπορούν να
παρεμβαίνουν και να συμβουλεύουν τις οικογένειες [...]. Οι άνθρωποι τους σέβονται
και ιδίως όταν είναι μορφωμένοι. Ο κόσμος θα ζητήσει τη συμβουλή του
διαμεσολαβητή ακόμα και για μια αίτηση που επιθυμεί να υποβάλει στο δήμο.»
(713_0158, 41 ετών)
«Το σχολείο βοηθάει πολύ. Επίσης, θα ήταν χρήσιμο εάν υπήρχαν ορισμένες
κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε δήμο, τις οποίες οι Ρομά θα μπορούσαν να επισκεφθούν
και να δεχθούν συμβουλές για τα προβλήματά τους. [...] Είναι επίσης βασικό για τις
γυναίκες να μην πιστεύουν ότι είναι δικό τους λάθος που έπεσαν θύματα βίας. Ίσως οι
άνδρες που είναι χειριστικοί πείθουν τις γυναίκες ότι είναι δικό τους λάθος. Το έχω δει
να συμβαίνει συχνά και λέω δεν είναι δυνατόν.» (713_0159, 37 ετών)
«Θα ήταν χρήσιμο για τις γυναίκες να πηγαίνουν σε ένα σχολείο που θα ήταν
προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους για να υιοθετήσουν έναν νέο τρόπο σκέψης [...]. Για
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τους άνδρες, είναι διαφορετικό. Πιστεύω ότι μιμούνται αυτά που έμαθαν από την
οικογένειά τους [...] Οι Ρομά λαμβάνουν μεγάλη βοήθεια από τους διαμεσολαβητές,
μέσα από κοινωνικά προγράμματα και δράσεις που βοηθούν τους Ρομά.»
(713_0159,37 ετών)
«Εάν ο διαμεσολαβητής είναι οικείο πρόσωπο στην κοινότητα των Ρομά, είναι πιθανό
να τον εμπιστευτούν. [...] Σχολείο· μόνο σχολείο. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί
να αλλάξει τη νοοτροπία των γυναικών. Τίποτα άλλο. Χωρίς σχολική εκπαίδευση και
κοινωνική παιδεία, δεν είμαστε τίποτα.» (713_0160, 45 ετών)
«Πιστεύω ότι η σωστή ανατροφή θα βοηθήσει τις γυναίκες να είναι πολύ ισχυρές. [...]
Και πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην παιδική ηλικία· είναι πολύ σημαντικό.
Οι γονείς είναι «κολλημένοι» με τη δική τους νοοτροπία. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν
έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης.» (713_0160, 45 ετών)
«Η ένταξη θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της βίας αλλά όχι απόλυτα. Επειδή οι
άνθρωποι αυτοί έχουν μεγαλώσει με βία [...] Η βία προέρχεται από την οικογένεια. Τα
παιδιά μεγαλώνουν με βία και κάποια στιγμή θα τη βγάλουν προς τα έξω. [...] Δεν είναι
σίγουρο ότι ένα παιδί θα μειώσει τη βία, όταν θα πάει σχολείο. Εάν έχει μεγαλώσει με
βία στο σπίτι του, θα την εκδηλώσει και στο σχολείο.» (713_0163, 43 ετών)
«Είναι δύσκολο για τους γονείς να πάνε σχολείο. Δεν θα το θεωρήσουν σημαντικό.
Πρέπει να πάνε σχολείο οι Ρομά, να γίνουν πολιτισμένοι [...] Έχουν τα δικά τους
στερεότυπα. Είναι θέμα συνήθειας. Εάν το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο το πρωί
επειδή δεν του αρέσει, η μητέρα δεν θα το πιέσει.» (713_0166, 23 ετών)
«Η εκπαίδευση ξεκινάει από το σπίτι. Ό,τι μάθεις στο παιδί από το σπίτι, θα είναι και
στο σχολείο και στη μετέπειτα ζωή του. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, οι γονείς δεν
είναι μορφωμένοι για να εκπαιδεύσουν κατάλληλα τα παιδιά τους.» (713_0167, 45
ετών)
«Θα έπρεπε να υπάρχει νόμος κατά της βίας. Είναι βασικό, αυτή η προσέγγιση μπορεί
όντως να φέρει σημαντικά αποτελέσματα.» (713_0162, 63 ετών)
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Ανακεφαλαιώνοντας, στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται μία σύνοψη των βασικών ευρημάτων από
τις εις βάθος συνεντεύξεις μας με τις γυναίκες Ρομά για κάθε θέμα που περιλάμβανε η έρευνα.
Πίνακας 2. Θέματα και κατηγορίες των συνεντεύξεων

Θέμα
1. Αντιλήψεις των γυναικών Ρομά
για την ενδοοικογενειακή βία

Κατηγορίες και υποκατηγορίες
1.1. Μορφές ενδοοικογενειακής βίας
1.1.1. Λεκτική
1.1.2. Σωματική
1.1.3. Ψυχολογική
1.1.4. Σεξουαλική
1.2. Βίαιες πράξεις
1.2.1. Μεγάλες και μικρές
1.2.2. Σοβαρές και λιγότερο σοβαρές
1.2.3. Δεν υπάρχει βία
1.2.4. Πρόωρος γάμος
1.3. Η ενδοοικογενειακή βία ως πρόβλημα στην
Ελλάδα
1.3.1. Χειρότερη η κατάσταση στους
καταυλισμούς
1.4. Οι γυναίκες ευθύνονται για την
ενδοοικογενειακή βία.
1.4.1. Οι γυναίκες πρέπει να σέβονται τους
άνδρες.
1.4.2. Η γυναίκα ευθύνεται που χειροδικεί ο
άνδρας της σε βάρος της ή που της συμπεριφέρεται
βίαια.
1.5. Καταστάσεις που δικαιολογούν να προσβάλει ή
ακόμα και να χτυπάει ένας άνδρας μία γυναίκα.
1.5.1. Οι άνδρες έχουν το δικαίωμα να χτυπούν
γυναίκες.
1.5.2. Μία γυναίκα που έχει σεξουαλική σχέση
με άλλον άνδρα.
1.5.3. Μία γυναίκα που παραμελεί το
νοικοκυριό και τα παιδιά της.
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2. Το εύρος της ενδοοικογενειακής
βίας που παρατηρείται συνήθως
στις οικογένειες των Ρομά

3. Το επίπεδο γνώσεων των
γυναικών Ρομά σχετικά με την
ενδοοικογενειακή βία, τα

1.5.4. Οι γυναίκες πρέπει να ανέχονται τη βία,
επειδή δεν εργάζονται.
1.5.5. Είναι ζήτημα παράδοσης.
1.5.6. Δεν υπάρχει καμία τέτοια κατάσταση.
2.1. Ύπαρξη περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας
κατά γυναικών Ρομά σε κοινότητες Ρομά
2.1.1. Βία από άλλους συγγενείς, εκτός από τον
σύζυγο
2.1.2. Στις μέρες μας, δεν υπάρχει
ενδοοικογενειακή βία.
2.1.3. Βίαιες πράξεις σε άλλους καταυλισμούς,
όχι στους δικούς τους
2.1.4. Η βία κατά των γυναικών είναι πιο
συνηθισμένη στις κοινότητες των Ρομά.
2.1.5. Η βία κατά των Ελληνίδων είναι
συχνότερη από τη βία κατά των γυναικών Ρομά.
2.2. Τρόποι διευθέτησης των περιστατικών
ενδοοικογενειακής βίας
2.2.1. Συζήτηση εντός της οικογένειας
2.2.2. Εγκατάλειψη της συζύγου για μία άλλη
γυναίκα
2.3. Παραδείγματα περιπτώσεων βίας κατά των
γυναικών
2.3.1. Απαγωγή κοριτσιών με σκοπό τον γάμο
2.3.2. Ο κύκλος της βίας (το θύμα βίας γίνεται
δράστης)
2.4. Βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες Ρομά που είναι θύματα βίας.
2.4.1. Οικονομικά προβλήματα
2.4.2. Ύπαρξη παιδιών
2.4.3. Έλλειψη βοήθειας από τις κοινωνικές
υπηρεσίες ή την αστυνομία
2.4.4. Ρατσισμός και διακρίσεις
2.4.5. Φόβος και αμηχανία
2.4.6. Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης
2.4.7. Έλλειψη πρόσβασης στην ενημέρωση
3.1. Παροχή συμβουλών σε μία φίλη, θύμα βίας
3.1.1. Επίσκεψη σε ειδικό (γιατρό ή ψυχολόγο)
3.1.2. Καμία παρέμβαση λόγω φόβου
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δικαιώματά τους και τον τρόπο
αναζήτησης προσωπικής βοήθειας

4. Οι εμπειρίες των γυναικών Ρομά
σχετικά με την πρόσβαση ή μη σε
υποστηρικτικές υπηρεσίες

3.1.3. Αποφυγή καταγγελίας του περιστατικού
3.1.4. Διευθέτηση περιστατικών βίας εντός των
οικογενειών τους
3.1.5. Εγκατάλειψη του συζύγου
3.2. Η ενδοοικογενειακή βία ως παραβίαση των
δικαιωμάτων των γυναικών
3.2.1. Η ακραία βία συνιστά παραβίαση των
δικαιωμάτων των γυναικών. Ένα χαστούκι ίσως να
μην είναι τόσο σημαντικό.
3.3. Γνώση του τρόπου αναζήτησης βοήθειας
3.3.1. Ύπαρξη κοινωνικών υπηρεσιών και
αστυνομίας
3.4. Γνώση των δικαιωμάτων των γυναικών
3.4.1. Γνωρίζουν ότι μπορούν να καταγγείλουν
τα περιστατικά βίας σε βάρος τους.
4.1. Ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της
τηλεόρασης, των ειδήσεων στην παροχή βοήθειας
στις γυναίκες Ρομά προκειμένου να αντιδρούν
απέναντι στη βία
4.1.1. Ύπαρξη κοινωνικών λειτουργών στην
τηλεόραση
4.1.2. Απαγόρευση στις γυναίκες να έχουν
πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
4.1.3. Αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο
4.1.4. Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
για να εκφράσουν οι γυναίκες ελεύθερα τις
προσωπικές τους εμπειρίες
4.1.5. Απαγόρευση στις γυναίκες να έχουν
κινητά τηλέφωνα
4.2. Γνώσεις των γυναικών Ρομά ως προς την
αναζήτηση βοήθειας
4.2.1. Ύπαρξη κοινωνικών υπηρεσιών
4.2.2. Τηλεφωνικοί αριθμοί που παρέχονται
από διάφορα προγράμματα
4.3. Χρήση κοινωνικών υπηρεσιών και προσωπικές
εμπειρίες των γυναικών-χρηστών
4.3.1. Διστακτικότητα χρήσης κοινωνικών
υπηρεσιών
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5. Οι δεξιότητες που μπορεί να
στερούνται οι γυναίκες Ρομά
προκειμένου να διεκδικήσουν τα
δικαιώματά τους

4.3.2. Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να
προσφέρουν τίποτα.
4.3.3. Διακρίσεις σε βάρος των Ρομά
4.3.4. Έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος
και τις αρχές
4.4. Ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών/ριών
4.4.1. Σημαντικός ρόλος
4.4.2. Οι πολιτισμικοί/ές διαμεσολαβητές/ριες
θα πρέπει να συνεργάζονται με τους/τις
κοινωνικούς/ές λειτουργούς.
5.1. Εκπαίδευση
5.2. Πρόσβαση σε πολιτισμικούς/ές
διαμεσολαβητές/ριες και κοινωνικές υπηρεσίες
5.3. Γνώση των δικαιωμάτων των γυναικών και του
τρόπου αναζήτησης προσωπικής βοήθειας
5.4. Θέσεις εργασίας για τις γυναίκες Ρομά

5.6 Λοιπά σημαντικά ευρήματα
Οι παραδοσιακοί ρόλοι των δύο φύλων, οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι στάσεις που επικρατούν
στις κοινότητες των Ρομά στηρίζουν σθεναρά τους παιδικούς και αναγκαστικούς γάμους. Τα
κορίτσια Ρομά ενθαρρύνονται από τους γονείς και τα μέλη της εκτεταμένης τους οικογένειας να
εγκαταλείψουν το σχολείο και να παντρευτούν νωρίς. Λόγω του κοινωνικού και οικονομικού
αποκλεισμού αλλά και λόγω των υψηλών ποσοστών φτώχειας, οι γυναίκες Ρομά που ζουν σε
οικισμούς Ρομά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να βασίζονται στην κοινότητά τους και να
ακολουθούν περιοριστικούς παραδοσιακούς κανόνες και ρόλους. Σύμφωνα με την έρευνά μας, το
30% των γυναικών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις παντρεύτηκε σε ηλικία 13-15 ετών και το
27% σε ηλικία 16-17 ετών. Αξίζει, επιπλέον, να αναφερθεί ότι πάνω από το 50% του δείγματος της
έρευνας δήλωσε ότι παντρεύτηκε προτού κλείσει τα 18 έτη.
Αναφορικά με τον ρόλο των διαμεσολαβητών/ριών των Ρομά στην ευαισθητοποίηση και την
πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, στις μέρες μας, έχουν τοποθετηθεί διαμεσολαβητές/ριες
των Ρομά σε περισσότερα από 50 κοινοτικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε διαφορετικούς
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δήμους όπου έχουν εγκατασταθεί κοινότητες και κάτοικοι Ρομά, προκειμένου να διευκολυνθεί η
επικοινωνία μεταξύ του πληθυσμού Ρομά και των αρχών. Επίσης, οι διαμεσολαβητές/ριες των
Ρομά επιλαμβάνονται εκπαιδευτικών θεμάτων προκειμένου να αποφευχθεί η σχολική
εγκατάλειψη, ενώ παράλληλα μεσολαβούν μεταξύ παιδιών Ρομά και παιδιών που δεν ανήκουν
στους Ρομά, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο ρόλος και η συμβολή των διαμεσολαβητών/ριών
των Ρομά αποδείχθηκαν αποφασιστικής σημασίας για τη βελτίωση της πρόσβασής τους στην
υγεία, την κοινωνική ζωή, την εκπαίδευση και τις υπηρεσίες απασχόλησης. Οι
διαμεσολαβητές/ριες των Ρομά είναι κομβικά πρόσωπα για τη διαμόρφωση του κατάλληλου
περιβάλλοντος επικοινωνίας τόσο για τους Ρομά όσο και για τους μη Ρομά, ώστε να επιτευχθεί η
απαιτούμενη αλληλοκατανόηση. Οι διαμεσολαβητές/ριες των Ρομά έχουν συμβάλει σταδιακά
στην πραγματοποίηση μικρών αλλά ουσιαστικών αλλαγών στη νοοτροπία των Ρομά καθώς και
στην πραγματοποίηση μίας αλλαγής σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Είναι τα άτομα που
παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στις γυναίκες Ρομά και γνωρίζουν από πρώτο χέρι
γιατί είναι δύσκολο για μία γυναίκα Ρομά να πει «όχι» στην ενδοοικογενειακή βία.
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι γυναίκες εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με πιθανές
βέλτιστες πρακτικές αποφυγής ή διακοπής της ενδοοικογενειακής βίας. Στην πλειοψηφία τους
θεωρούν ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι η αφετηρία για την αλλαγή των αντιλήψεων και
τον αγώνα για την ισότητα των φύλων στις κοινότητες των Ρομά. Πρόσβαση στο σχολείο σημαίνει
πρόσβαση των γυναικών σε καλύτερες θέσεις εργασίας και οικονομική ανεξαρτησία, στοιχεία που
τις καθιστούν ίσες με τους άνδρες και συγχρόνως τους παρέχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το
κοινωνικό τους δίκτυο, αλλά και να βιώσουν νέες εμπειρίες και να μοιραστούν διαφορετικές
σκέψεις σχετικά με τα δικαιώματά τους και τους έμφυλους ρόλους.
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6. Συμπεράσματα
Τα παρακάτω συμπεράσματα προκύπτουν από την ανάλυση που διενεργήσαμε στο πλαίσιο της
έρευνας πεδίου που περιλάμβανε ατομικές σε βάθος συνεντεύξεις και παρατήρηση κατά τη
διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων. Η παρούσα ανάλυση υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση της
ενδοοικογενειακής βίας εστιάζοντας στις αντιλήψεις των γυναικών Ρομά για τη βία σε σχέση με τις
συνθήκες διαβίωσης, το επίπεδο εκπαίδευσης και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και
στον τρόπο με τον οποίο οι υφιστάμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες υγείας,
κοινωνικές υπηρεσίες, αρχές επιβολής του νόμου κλπ.) βοηθούν τις γυναίκες Ρομά, όποτε κρίνεται
αναγκαίο.
Το είδος της κατοικίας και το επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν ζωτική σημασία όσον
αφορά τις απόψεις των γυναικών Ρομά για την ενδοοικογενειακή βία. Οι γυναίκες που κατάφεραν
να ενταχθούν στην κοινωνία εκτός καταυλισμού ή μίας κλειστής κοινότητας Ρομά δείχνουν να είναι
πιο αυτόνομες και ανεξάρτητες και για την ακρίβεια, κατόρθωσαν όχι μόνο να εκφράσουν την
άποψή τους αλλά και να ενεργήσουν διαφορετικά από τις εντολές της κοινότητας και της
οικογένειάς τους. Το προφίλ αυτών των γυναικών χαρακτηρίζεται από ένα υψηλότερο επίπεδο
εκπαίδευσης, οικονομική ανεξαρτησία και κοινωνικοποίηση με τον κυρίαρχο αριθμητικά
πληθυσμό. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες που ζουν σε καταυλισμούς ή σε κλειστές κοινότητες
Ρομά φαίνεται να ακολουθούν το πρότυπο που τους δίδαξε η οικογένειά τους, δηλαδή ότι τα
κορίτσια πρέπει να παντρεύονται και να κάνουν πολλά παιδιά σε νεαρή ηλικία, ενώ η φοίτηση στο
σχολείο δεν είναι απαραίτητη, διότι το κύριο καθήκον τους είναι να φροντίζουν τη νέα τους
οικογένεια.
Το είδος της κατοικίας συνδέεται επίσης με την πρόσβαση σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, αλλά και
με τις ευκαιρίες ανάπτυξης ενός υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου ανθρώπων αποτελούμενου
από μη Ρομά, φίλους/ες, συναδέλφους, συμμαθητές/ριες κλπ. στο οποίο θα μπορούσαν να
στραφούν για βοήθεια ή καθοδήγηση.
Το επίπεδο της τυπικής εκπαίδευσης σχετίζεται επιπλέον με τις απόψεις για τις μορφές
ενδοοικογενειακής βίας, το επίπεδο αποδοχής ή μη και τα έμφυλα στερεότυπα. Οι γυναίκες με
χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο εξέφρασαν την πεποίθηση ότι οι γυναίκες και οι άνδρες είναι
διαφορετικοί. Κατά τη γνώμη τους, οι γυναίκες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ισορροπίας
στην οικογένεια και όταν υπάρχει ένταση ή επιθετική συμπεριφορά από την πλευρά των ανδρών,
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οι γυναίκες πρέπει να υποχωρούν, προκειμένου να αποφεύγουν τις εντάσεις και να
προστατεύονται από τα χειρότερα πιθανά σενάρια. Οι γυναίκες αναμένεται να είναι ήρεμες και
υποχωρητικές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σέβονται τους άνδρες τους και να προσπαθούν να
τους κάνουν ευτυχισμένους. Οι γυναίκες με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης δήλωσαν ότι θα
μπορούσαν να δικαιολογήσουν την προσβολή από έναν άνδρα ή ακόμα και τον ξυλοδαρμό μιας
γυναίκας, αν η γυναίκα του τον απατούσε.
Μεταξύ άλλων, γίνεται φανερό ότι παρά τις διάφορες εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με
τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, η συντριπτική πλειοψηφία των
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας δεν καταγράφονται, επειδή οι γυναίκες-θύματα δεν ζητούν
στήριξη από τις αρμόδιες αρχές. Η πλειονότητα των γυναικών με τις οποίες συνομιλήσαμε δείχνει
να γνωρίζει τις εν λόγω υπηρεσίες είτε μέσω τηλεοπτικών εκστρατειών είτε μέσω
διαμεσολαβητών/ριών. Οι λόγοι για τους οποίους δεν προβαίνουν σε καταγγελία σχετίζονται με
τα συνήθη συναισθήματα των θυμάτων βίας, όπως είναι η ντροπή και η ενοχή, τη συμπεριφορά
των δραστών, που συνοδεύεται από απειλές και εκβιασμούς, την οικονομική εξάρτηση από τον
δράστη, τις κοινωνικές αντιλήψεις, όπως οι νόρμες αρρενωπότητας, και την επίρριψη κατηγοριών
στο θύμα. Οι γυναίκες Ρομά ασχολούνται με την επίλυση των προβλημάτων τους με τη βοήθεια
των γονιών τους και των πεθερικών τους που ενεργούν ως διαμεσολαβητές. Αυτός ο τύπος
διαμεσολάβησης χρησιμοποιείται για τη διευθέτηση ζητημάτων ενδοοικογενειακής βίας κυρίως
μεταξύ οικογενειών που διαμένουν σε κοινότητες Ρομά, επειδή οι γυναίκες Ρομά έχουν την τάση
να εμπιστεύονται τα μέλη της οικογένειάς τους πολύ περισσότερο από τις αρχές. Οι γυναίκες που
συμμετείχαν στις συνεντεύξεις συμπλήρωσαν έναν ακόμα λόγο για τον οποίο δεν εμπιστεύονται
τις αρχές και αυτός είναι η ρατσιστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν τα αστυνομικά όργανα προς
τη φυλή τους.
Πολλές από τις γυναίκες με τις οποίες συνομιλήσαμε συμφώνησαν ότι οι κοινότητες των Ρομά είναι
κλειστές κοινότητες. Οι γυναίκες έχοντας ανατραφεί σύμφωνα με συγκεκριμένες στερεοτυπικές
αντιλήψεις για τον ρόλο τους ως γυναίκες (π.χ. περιορισμός στη φροντίδα της οικογένειας και
μειωμένη πρόσβαση στο σύνολο της κοινωνίας) έχουν ελάχιστες πιθανότητες να διαμορφώσουν
την προσωπική τους άποψη. Για μία γυναίκα Ρομά το πρώτο εμπόδιο είναι να κατανοήσει και να
αναγνωρίσει τι είναι βία. Για πολλές γυναίκες Ρομά, η βία είναι μία αποδεκτή κατάσταση, ένας
τυπικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με τον οποίο οι άνδρες
συνήθως είναι επιθετικοί και οι γυναίκες οφείλουν να συμπεριφέρονται απέναντί τους με ηρεμία
και κατανόηση.
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Είναι εξαιρετικά δύσκολο για μία γυναίκα Ρομά να καταγγείλει τον σύζυγό της και να ζητήσει
βοήθεια, διότι γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν έχει πιθανότητες να επιβιώσει και να σταθεί στα
πόδια της μόνη της. Εάν μετακομίσει σε ένα ασφαλές καταφύγιο για τις γυναίκες-θύματα βίας,
αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να θυσιάσει την επαφή με την ευρύτερη οικογένειά της, με τις
φίλες της και την ευρύτερη κοινότητα, διότι δεν θα είναι ασφαλές να επιστρέψει πίσω στη
συζυγική/οικογενειακή εστία. Θα πρέπει να καταβάλει σκληρή προσπάθεια για να ενταχθεί στην
κοινωνία που βρίσκεται έξω από την κοινότητά της. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, διότι συνήθως οι
γυναίκες Ρομά δεν διαθέτουν στοιχειώδεις εκπαιδευτικές δεξιότητες και, πέραν αυτού, θα πρέπει
να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και τον ρατσισμό που εκφράζεται από τη μη Ρομά κοινότητα.
Όπως μας δίδαξε η τρέχουσα εμπειρία, οι γυναίκες Ρομά που έκαναν το πρώτο βήμα και ζήτησαν
στήριξη, επέστρεψαν τελικά στις οικογένειές τους, επειδή δεν υπήρχε καλύτερη επιλογή για τις
ίδιες. Σημειωτέον όμως ότι η επιστροφή των γυναικών Ρομά στην κοινότητά τους και στον βίαιο
σύζυγο ισοδυναμούσε με επιπρόσθετη τιμωρία και επικριτική συμπεριφορά για την απόφασή τους
να τον καταγγείλουν και να του επιτεθούν. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη επιλογή λειτουργεί
αποτρεπτικά για άλλες γυναίκες που βιώνουν την ίδια κατάσταση και έχουν ανάγκη να ζητήσουν
βοήθεια.
Οι πρόωροι γάμοι εξακολουθούν να τελούνται στην Ελλάδα στις κοινότητες των Ρομά. Όπως
υποστήριξε η συντριπτική πλειονότητα των συνεντευξιαζόμενων, οι εν λόγω γάμοι συνιστούν
έγκλημα, το οποίο θα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν. Κατά τη διάρκεια της
έρευνας, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την καθιερωμένη συνήθη πρακτική.
Φαίνεται ότι συνδέεται στενά με τις αντιλήψεις που παρατηρούνται σε κλειστές κοινότητες για
τους έμφυλους ρόλους και τον φόβο απώλειας της συνοχής της κοινότητάς τους και του
υφιστάμενου ιεραρχικού συστήματος σύμφωνα με το οποίο οι άνδρες αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο
στη λήψη αποφάσεων. Ο πρόωρος γάμος είναι ο μόνος γνωστός τρόπος για να διατηρηθεί η
συνέπεια είτε δια της βίας είτε εγκρίνοντας τέτοιες σχέσεις μεταξύ παιδιών. Τα
απομαγνητοφωνημένα κείμενα των συνεντεύξεων δείχνουν ότι υπάρχει πρόοδος σε αυτό το θέμα,
ειδικά για τις γυναίκες Ρομά που διαμένουν εκτός των καταυλισμών και των οικισμών Ρομά και
που διαθέτουν υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι
γυναίκες που παντρεύτηκαν σε νεαρή ηλικία εξέφρασαν την αντίθεσή τους απέναντι στους
πρόωρους γάμους και μάλιστα συμβουλεύουν τα παιδιά τους να ολοκληρώσουν πρώτα την
επίσημη εκπαίδευση και έπειτα, να σκεφτούν το ενδεχόμενο να παντρευτούν.
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Σε κάθε περίπτωση, εύλογα μπορεί να εξαχθεί από αυτή την έρευνα το συμπέρασμα ότι οι
γυναίκες Ρομά αντιμετωπίζουν πολλαπλές ευαλωτότητες που τις θέτουν σε κίνδυνο να υποστούν
ενδοοικογενειακή βία λόγω του φύλου τους. Παράγοντες όπως οι συνθήκες διαβίωσης, το επίπεδο
εκπαίδευσης και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, το κοινωνικό δίκτυο ως σύστημα υποστήριξης,
οι διακρίσεις λόγω κοινωνικής τάξης και εθνότητας, όχι μόνο συμβάλλουν στην εκδήλωση
ενδοοικογενειακής βίας αλλά επίσης μειώνουν τις πιθανότητες για ένα θύμα να ξεφύγει από αυτόν
τον κύκλο βίας.
Αν και έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε πολλά επίπεδα, οι γυναίκες Ρομά εξακολουθούν να
έρχονται συχνά αντιμέτωπες με την ενδοοικογενειακή βία. Το κράτος οφείλει, από την πλευρά του,
να κατανοήσει καλύτερα τις κοινότητες Ρομά, ώστε να υπερβεί τυχόν παράγοντες που εμποδίζουν
την επίτευξη της ισότητας των φύλων για τις γυναίκες Ρομά και συνεπώς, να καταπολεμήσει την
έμφυλη βία.
Για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων και την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας με
ολοκληρωμένο τρόπο στις κοινότητες των Ρομά, ορισμένες προτάσεις που προέκυψαν από τη
σύνταξη της παρούσας έκθεσης είναι οι εξής; Αρχικά, είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητές οι
κυρίαρχες έμφυλες νόρμες στις κοινότητες των Ρομά και να ληφθούν υπόψιν οι προαναφερθέντες
περιορισμοί και τα συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ρομα κοινοτήτων.
Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενθάρρυνση των εν λόγω κοινοτήτων να
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και παράλληλα, στη δημιουργία εκπαιδευτικών
προγραμμάτων με σκοπό την ενδυνάμωση των γυναικών Ρομά μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων
που είναι απαραίτητες για την είσοδο στην αγορά εργασίας. Ακόμη, θα πρέπει να διοργανωθούν
εκστρατείες ενημέρωσης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κυρίαρχη αριθμητικά κοινότητα για
τα δικαιώματα των κοινοτήτων των Ρομά και να καταπολεμηθεί ο ρατσισμός, καθώς και να
ενημερωθούν οι γυναίκες Ρομά για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο διεκδίκησής τους. Τέλος,
κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί και να διαδοθεί ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών/ριών,
ούτως ώστε να διαδραματίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον ρόλο του/της γεφυροποιού
μεταξύ των κοινοτήτων.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτριών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
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