TRYAR
Training of Roma Youth
on Antigypsyism and
Human Rights
Νέοι και νέες Ρομά
εκπαιδεύονται στον
Αντιτσιγγανισμό και τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Λέξεις κλειδιά: αντιτσιγγανισμός,
ανθρώπινα δικαιώματα
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Τι έχει προηγηθεί;
Τι έγινε αυτή την περίοδο στο TRYAR;
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TRYAR –Τι έχει προηγηθεί;
Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη
και τη Μη Βία” από κοινού με την ομάδα νέων Ρομά του “Φάρου του Κόσμου” συνεχίζουν την
υλοποίηση των δράσεων του έργου TRYAR, που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του
Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Νεολαίας (EYF) του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE).
Μετά την ολοκλήρωση της 30ωρης εκπαίδευσης της ομάδας νέων του έργου, ηλικίας 17-25 ετών,
στα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση του αντι-τσιγγανισμού, ακολούθησε η διοργάνωση
και η διεξαγωγή δέκα (10) δίωρων πιλοτικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης ομάδων
εφήβων και νέων της Θεσσαλονίκης σε θέματα μη διάκρισης και κοινωνικής συμπερίληψης.
Το συντονισμό των εργαστηρίων έκαναν οι νέοι και νέες trainers, με την υποστήριξη της ομάδας των
εκπαιδευτικών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.
Τόσο η αρχική εκπαίδευση όσο και τα πιλοτικά εργαστήρια ευαισθητοποίησης βασίστηκαν στον
διαδικτυακό εκπαιδευτικό οδηγό του έργου που απευθύνεται σε νέους/ες εκπαιδευτές/ριες
και είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (http://antigone.gr/el/projects/59).

Τα πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια του
TRYAR
Η ομάδα νέων εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών που δημιουργήθηκε, μετά την
εκπαίδευσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα και των αντι-τσιγγανισμό, δοκίμασε τις
γνώσεις και τις δυνατότητές της στον συντονισμό εκπαιδευτικών
εργαστηρίων για διάφορες ενεργές ομάδες νέων που δραστηριοποιούνται
στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν 10
εκπαιδευτικά εργαστήρια με τη συμμετοχή 6 διαφορετικών ομάδων νέων της πόλης.

Πιλοτικό εργαστήριο με ομάδα
νέων εθελοντών και εθελοντριών
της πόλης
04.07.2020, Πάρκο Ξαρχάκου,
Θεσσαλονίκη
Συμμετοχή νέων εθελοντών και εθελοντριών
που δραστηριοποιούνται σε ΜΚΟ και άλλους
φορείς της ΚτΠ.
Το εργαστήριο περιλάμβανε σύντομες
δραστηριότητες γνωριμίας και ενίσχυσης
δεσμών ομάδας, καθώς και δύο βασικές
δραστηριότητες, μία για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και μία για την
καταπολέμηση των αντι-Ρομά
στερεοτύπων.
Το διαδραστικό εργαστήριο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα αξιολογήθηκε από τους
συμμετέχοντες, τις συμμετέχουσες, ως μία
ιδιαίτερα χρήσιμη και ουσιαστική εμπειρία.

Πιλοτικά εργαστήρια στο ΚΔΑΠ
Δενδροποτάμου
03-04.10.2020, ΚΔΑΠ Δενδροποτάμου
Συμμετείχε η ομάδα εκπαιδευτών/ριών του
Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) που λειτουργεί στον οικισμό Ρομά του
Δενδροποτάμου.
Οι συμμετέχοντες/ ουσες είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν την ιστορία των Ρομά, να
εκφράσουν βιώματα και σκέψεις σε σχέση με
τον κοινωνικό αποκλεισμό και την
καταπολέμησή του, αλλά και να συζητήσουν
τους τρόπους με τους οποίους η μη τυπική
εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
μπορεί να ενσωματωθεί στην καθολική
λειτουργία του ΚΔΑΠ, δημιουργώντας έτσι
έναν δημοκρατικό και ειρηνικό χώρο
επικοινωνίας και μάθησης για παιδιά, γονείς /
κηδεμόνες και προσωπικό.
20.10.2020, ΚΔΑΠ Δενδροποτάμου
Το εργαστήριο απευθύνθηκε στην ομάδα
γονέων και κηδεμόνων του ΚΔΑΠ.
Οι συμμετέχοντες/ουσες ενεπλάκησαν σε όλες
τις δραστηριότητες του εργαστηρίου με
ενθουσιασμό, αντιλήφθηκαν τη σημασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασχολήθηκαν
ιδιαίτερα με τα δικαιώματα των παιδιών
ενώ το εργαστήριο αποτέλεσε την ευκαιρία
να αναπτύξουν ισχυρές σχέσεις με τους
εκπαιδευτές και τις εκπαιδεύτριες των
παιδιών τους, οι οποίοι/ες επίσης συμμετείχαν
στην ομάδα.

Πιλοτικό εργαστήριο με
ομάδα μαθητών/ριών του
12ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
05.10.2020, Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Συμμετείχε μία ενεργή μαθητική ομάδα σε
θέματα συμπερίληψης της διαφορετικότητας
που λειτουργεί από το σχολικό έτος 2019-2020
στο 12ο ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης.
Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτό το
εργαστήριο ήταν ότι οι εκπαιδευτές της
ομάδας TRYAR που το συντόνισαν, ήταν
επίσης και μέλη της σχολικής ομάδας.
Έτσι, μπαίνοντας στο ρόλο του εμψυχωτή της
ίδιας τους της ομάδας, τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να υποστηρίξουν τους/τις
συμμαθητές/ριές τους να “ανοίξουν”, να
μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες διακρίσεων
που έχουν δεχτεί λόγω καταγωγής, χρώματος,
φυσικών χαρακτηριστικών κλπ., να συζητήσουν
για τρόπους αντιμετώπισης του κοινωνικού
αποκλεισμού και για ανθρώπους-κλειδιά που
μπορούν να βοηθήσουν όπως εκπαιδευτικούς,
φορείς, αλλά και συμμαθητές, φίλους κ.ά.
στους οποίους θα μπορούσαν και οι ίδιοι να
απευθυνθούν ως ομάδα.
Ξεκινώντας από τις διακρίσεις εναντίον των
Ρομά, η ομάδα κατάφερε να μοιραστεί εμπειρίες
και να συζητήσει ευρύτερα για όλα τα
παραπάνω ζητήματα, με την κουβέντα να
ανοίγει όπως οι ίδιοι είπαν χαρακτηριστικά
στα σχόλια αξιολόγησής τους, σαν
“βεντάλια”.

Πιλοτικά εργαστήρια στον
Σύλλογο Γυναικών Ρομ
Δενδροποτάμου
13-14.10.2020, χώρος Συλλόγου
Γυναικών Ρομ, Δενδροπόταμος
ο Σύλλογος Γυναικών Ρομ Δενδροποτάμου
απευθύνθηκε στην ομάδα εκπαιδευτών TRYAR
και στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ για εκπαιδευτικά
εργαστήρια με θέμα τα δικαιώματα των
γυναικών.
Με την υποστήριξη των εκπαιδευτριών της
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, η ομάδα TRYAR διαμόρφωσε
και συντόνισε δύο νέα εργαστήρια με
θέμα τα δικαιώματα των γυναικών,
επιλέγοντας υλικό από τον εκπαιδευτικό
οδηγό του έργου αλλά και από άλλες
πηγές.
Τα εργαστήρια ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένα και
αποτέλεσαν την αφορμή οι ομάδες να
συζητήσουν για την περαιτέρω συνεργασία
τους σε επόμενες δράσεις νέων,
εθελοντικές ή στο πλαίσιο άλλων έργων,
όπως για παράδειγμα στο
“RomaPoliticalSchool”, έργο του Συμβουλίου
της Ευρώπης που συντονίζει ο Σύλλογος
Γυναικών.

Πιλοτικό εργαστήριο με ομάδα
ασυνόδευτων ανηλίκων
προσφύγων του Κέντρου
Φιλοξενίας Διαβατών
21.10.2020, camp Διαβατών Θεσσαλονίκης
Η ομάδα νέων εκπαιδευτών του TRYAR στις 21
Οκτωβρίου πραγματοποίησε ένα ακόμα
πιλοτικό εργαστήριο με μία ομάδα ανήλικων
ασυνόδευτων αιτούντων άσυλο που ζουν στο
Κέντρο Προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Το
εργαστήριο πραγματοποιήθηκε με διερμηνεία.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να
έρθουν κοντά και να συζητήσουν ζητήματα που
τους απασχολούν.
Η εκπαίδευση αποτέλεσε αφετηρία για κοινό
προβληματισμό των δύο ομάδων σε ζητήματα
διακρίσεων και αποκλεισμού που βιώνουν τόσο
οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες οι ίδιοι ανήκουν
όσο και άλλες κοινωνικές ομάδες.
Η εμπειρία όλων των συμμετεχόντων ήταν θετική
και τα μέλη των δύο ομάδων έμειναν σε
επικοινωνία ώστε μελλοντικά να μπορούν να
συμμετάσχουν σε περισσότερες κοινές
δράσεις.

Πιλοτικά εργαστήρια σε
ομάδα φοιτητών/ριών του
Τμήματος Φιλοσοφίας και
Παιδαγωγικής του ΑΠΘ
Τα δύο τελευταία πιλοτικά εργαστήρια του έργου
TRYAR πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή
ομάδας φοιτητών/ριών που τους τελευταίους
δύο μήνες εκπαιδεύεται στη μη τυπική εκπαίδευση
για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ,
στο πλαίσιο του έργου “Human Rights Education for
Sustainability in Multicultural Communities” του
προγράμματος “Faces of Migration” της οργάνωσης
ActionAid.
Η ομάδα ανταποκρίθηκε με χαρά στην πρόσκληση
να συμμετάσχει στα εργαστήρια TRYAR με θέμα τον
αντι-τσιγγανισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Τα μέλη της, πληροφορήθηκαν με διαδραστικό
τρόπο για την ιστορία των Ρομά στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη, ενώ συμμετείχαν και σε
δραστηριότητες με θέμα τα αντι-Ρομά
στερεότυπα και την αντιμετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά αλλά και
άλλων κοινωνικών ομάδων.

