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Θέμα : 8η Απριλίοσ 2011 Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά  

Η 8ε Απξηιίνπ έρεη νξηζζεί σο ε Παγθόζκηα Ηκέξα ησλ Ρνκά. Η εκέξα απηή 
απνηειεί αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκό ζρεηηθά κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

πνιηηώλ ζηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηώκαηνο θάζε παηδηνύ, αλεμαξηήησο θύινπ, 
θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, γηα ηζόηηκε πξόζβαζε θαη 
ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε θαη αλζξώπηλε ζπλύπαξμε κέζα ζην ρώξν ηνπ 
ζρνιείνπ. 
Σν Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη ζξεζθεπκάησλ αλαγλσξίδνληαο ηα 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ ζπλαλζξώπσλ Ρνκά, αιιά θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη 
ηα ζηεξεόηππα πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ θαισζόξηζε επίζεκα ζηελ Διιάδα ζηηο 3 
Φεβξνπαξίνπ 2011, κε ελαξθηήξηα εθδήισζε, ηελ εθζηξαηεία DOSTA. DOSTA! 
(Αξθεηά! ηε γιώζζα ησλ Ρνκά) είλαη ε Παλεπξσπατθή Δθζηξαηεία 
Δπαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ζηόρνο ηεο νπνίαο είλαη λα 
θαηαξξίςεη ηα εκπόδηα πνπ πξνθαινύλ νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα θαη λα 
εληζρύζεη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία Ρνκά θαη κε-Ρνκά πνιηηώλ. 
Η ελ ιόγσ εθζηξαηεία μεθίλεζε σο κέξνο ελόο θνηλνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν «Ίζα Γηθαηώκαηα 
θαη Ίζε Μεηαρείξηζε γηα ηνπο Ρνκά ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο». Δθαξκόζηεθε 
ην 2006 θαη 2007 ζηελ Αιβαλία, ηε Βνζλία - Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνύλην, ηε 
εξβία θαη ηε FYROM, θαη ζηε ζπλέρεηα, ην 2008-2009, ζηε Μνιδαβία θαη ηελ 
Οπθξαλία. Σν 2008, ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο θάιεζε όια ηα κέιε ηνπ λα 
ζπκκεηάζρνπλ θαη αληαπνθξίζεθαλ ε Ρνπκαλία, ε Κξναηία θαη ε ινβελία, ελώ ην 
2009 αθνινύζεζε ε Λεηνλία, θαη ην 2010 ε Βνπιγαξία, ε Ιηαιία θαη ε Διιάδα. 
Οη βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εθζηξαηείαο DOSTA απνηππώλνληαη ζηνλ 
δηαδξαζηηθό θαη πνιπγισζζηθό ηζηόηνπν www.dosta.org, κε ξαδηνθσληθά θαη 

ηειενπηηθά ζπνη, ζρνιηθά πξνγξάκκαηα, εθζέζεηο, θεζηηβάι, ηαηλίεο, ληνθηκαληέξ 
θ.ά. 
ην πιαίζην πηνζέηεζεο ησλ ζηόρσλ ηεο εθζηξαηείαο DOSTA ζηελ Διιάδα θαη κε 
αθνξκή ηελ 8ε Απξηιίνπ ην Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. θαιεί ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα 
ζηείινπλ ζπκβνιηθά ην δηθό ηνπο κήλπκα ελάληηα ζηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηα 
ζηεξεόηππα γηα ηνπο Ρνκά κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπκκεηνρηθώλ δξάζεσλ (π.ρ. 
ζύλζεζε δεκηνπξγηθώλ κελπκάησλ, κνπζηθέο ή άιιεο εθδειώζεηο, αθηέξσκα ζηε 
ζρνιηθή εθεκεξίδα, πξνβνιή ηαηληώλ θ.ι.π.), πνπ πξνσζνύλ ηνλ αιιεινζεβαζκό 
θαη ηε ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο ζπλύπαξμεο κεηαμύ όισλ ησλ 
καζεηώλ. 
Γηα ηε ζπιινγή ζρεηηθνύ κε ην ζέκα ησλ Γξάζεσλ, πιηθνύ, αιιά θαη ηδέεο κπνξείηε 
λα επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα www.dosta.org  
Σηο δξάζεηο πνπ ζα πξνθύςνπλ, αιιά θαη ην ηπρόλ πιηθό πνπ ζα παξαρζεί από ηε 
ζπκκεηνρή ζαο, κπνξείηε λα ην απνζηείιεηε ειεθηξνληθά σο ηηο 10 Ινπλίνπ 2011 
ζην Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ., ζην Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. 

(θα Άξηεκηο Κεθαιίδνπ, ηει.: 210 3442798, email: artemikef@minedu.gov.gr  
θαη ζηελ Γηεύζπλζε Γηεζλώλ Δθπαηδεπηηθώλ ρέζεσλ ηνπ Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. 
(θα Καηεξίλα Σνπξα ηει.: 210-3443149, email: des-c4@minedu.gov.gr  
ηόρνο απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη λα ιάβνπκε γλώζε ησλ ζρνιείσλ πνπ 
ζπκκεηείραλ θαη λα επηθνηλσλήζνπκε ζηε ζπλέρεηα ππό κνξθή έθζεζεο ηηο δξάζεηο 
ζαο σο θαιέο πξαθηηθέο ζηελ εθζηξαηεία DOSTA ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. 
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